Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. mevr. H. Post
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
datum
ons kenmerk
voor informatie
onderwerp

Utrecht, 30 maart 2018
2018-31
J. Benedictus 06-55760082 j.benedictus @patientenfederatie.nl
Plenair debat Wetgeving Implantatenregister

Geachte leden van de Tweede Kamer,
Binnenkort praat u over het Wetsvoorstel Landelijke Implantaten Register (LIR). Het LIR
verbetert de veiligheid van patiënten, bij wie implantaten zijn ingebracht. Daarmee kunnen
zorgverleners en patiënten eerder in actie komen wanneer er problemen zijn met implantaten.
Patiëntenfederatie Nederland pleit daarom al langer voor de invoering van het LIR.
Doorlevering data uit bestaande registers naar een Landelijk Implantaten Register
Met het LIR wordt de traceerbaarheid van implantaten, onder andere door de inspectie1,
verbeterd. Het LIR is een extra instrument om de patiëntveiligheid te verbeteren. Patiënten en
zorgverleners kunnen eerder ingrijpen bij signalen over ondeugdelijke implantaten of
complicaties die door implantaten ontstaan.
Ruim 3 jaar geleden ontstond het idee dat op basis van enkele bestaande registers een snelle
doorontwikkeling naar diverse andere groepen van implantaten mogelijk zou zijn. Het Landelijk
Register voor Orthopedische Implantaten (LROI) biedt daarvoor een goed voorbeeld en een
goede basis. Op basis van deze registers kan er snel via doorlevering van data, opgeschaald
worden naar een Landelijk Register. Dat voorkomt onnodige dubbele registraties. Vervolgens
zouden andere groepen implantaten, zowel in de medisch-specialistische zorg als bijvoorbeeld in
de mondzorg worden toegevoegd. Patiëntenfederatie Nederland constateert echter dat deze
doorontwikkeling lijkt te stagneren.
Vragen aan de minister
De Patiëntenfederatie is van mening dat het LROI nog steeds een goede basis en een goed
voorbeeld vormt voor het LIR. Het LROI biedt direct aan patiënten relevante informatie over
implantaten. We verzoeken u de minister onderstaande vragen voor te leggen:
1. Is de minister ook van mening dat bijvoorbeeld LROI als basis kan dienen voor het
LIR? Dat daarmee snel doorgeschakeld kan worden naar het LIR en dat daarmee
onnodige dubbele registraties kunnen worden voorkomen?
2. Welke planning voorziet de minister voor invoering van het LIR? Wat is tot nu toe
de voortgang? Ruim 3 jaar worden 4 categorieën; orthopedische-, cardiologische-,
borst- en gynaecologische implantaten, genoemd. Zijn deze 4 registers inmiddels
‘gevuld’ en wat is de planning voor andere groepen implantaten?
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We hopen dat u deze vragen naar voren wilt brengen in het plenair debat over het Wetsvoorstel
Implantatenregister. We zijn graag beschikbaar mocht u vragen hebben.

Met vriendelijke groet,

Dianda Veldman
Patiëntenfederatie Nederland

