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Stemmingen moties Verbetering van
patiëntgerichte zorg
Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend
bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek
7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele
andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en
het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt,

In stemming komt de motie-Hijink (34994, nr. 17).
De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP,
het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie
hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD
ertegen, zodat zij is aangenomen.

te weten:
- de motie-Van den Berg over een tijdige beoordeling van
een verzoek tot inzage van het medisch dossier van een
overleden patiënt (34994, nr. 13);
- de motie-Kerstens over overleg over de wijze waarop
het in het wetsvoorstel beoogde "goede gesprek" kan
plaatsvinden (34994, nr. 14);
- de motie-Raemakers/Arno Rutte over het gesprek tussen
arts en patiënt over inzage in medische gegevens na overlijden (34994, nr. 15);
- de motie-Renkema over de positie van een ex-mentor of
vertegenwoordiger van een wilsonbekwame patiënt (34994,
nr. 16);
- de motie-Hijink over mondeling overeenkomen dat sprake
is van een zwaarwegend belang (34994, nr. 17).
(Zie vergadering van 16 april 2019.)
De voorzitter:
Aangezien de motie-Van den Berg (34994, nr. 13) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer
uit.
In stemming komt de motie-Kerstens (34994, nr. 14).
De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD,
de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie
hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV
ertegen, zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Raemakers/Arno Rutte (34994,
nr. 15).
De voorzitter:
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Renkema (34994, nr. 16).
De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD,
de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.
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