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Aangifte- 
plicht bij  
vermoeden  
van fraude  
moet van  
tafel

The F word 
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Fraude. In 2011 werd mij gevraagd naar 

belangrijke thema’s in de verzekeringsgenees-

kunde.1 Een van die thema’s: ‘de verzekerings-

arts als fraudemedewerker: beroepsgeheim of 

spreekplicht?’ Je zag de bui toen al hangen. 

Wat was er aan de hand? Een grootschalige 

fraudezaak met pgb’s en WAO/WIA-gelden, 

waarin psychiaters figureerden die grossierden 

in ‘ dubieuze’ medische verklaringen. In die 

zaak vond het Openbaar Ministerie het bijzon-

der vervelend dat die verzekeringsartsen hun 

medische dossiers niet subiet afgaven om de 

opsporing en vervolging een handje te helpen.2 

U snapt dat zij dat niet deden vanwege hun 

beroepsgeheim. Uiteindelijk moest het op een 

gerechtelijk bevel aankomen om die dossiers  

in handen te krijgen. Mooi opgelost?   

Nou nee, vonden onze bewindslieden van  

VWS en SZW. Die barrière bij de dokters was 

maar vervelend en werkt ook zo vertragend… 

Sindsdien broeden de ministeries op mogelijk-

heden om die gegevensoverdracht te verge-

makkelijken.3

Fraudegevoeligheid krijg je cadeau bij steeds 

complexere of open-einde-regelgeving. Gevolg: 

de bestrijding ervan schiet omhoog op de 

politieke agenda. Fast forward naar nu. De 

Sociale Verzekeringsbank (SVB) mocht de pgb’s 

ter hand nemen. Daar is het inmiddels gezel-

lig toeven zoals u dagelijks in de krant kunt 

lezen. Maar hoe nu te komen aan die medische 

gegevens bij zorg- en arbeidsongeschiktheids-

fraude? 

Het heeft even geduurd maar ze zijn eruit: 

een wettelijke regeling met een aangifteplicht 

bij vermoeden van fraude.4 Die aangifteplicht 

geldt dan ook voor ‘medische beroepsbeoefena-

ren’ werkzaam bij instanties als UWV, SVB en 

CIZ. Verzekeringsartsen en medisch adviseurs 

dus. Wij dachten dat het ministerie zou komen 

met het regelen van een wettelijke bevoegd-
heid. Maar nee hoor. Gelijk doordenderen naar 

een wettelijke verplichting. Dat is tenminste 

duidelijk! Zijn ze ook niet afhankelijk van de 

luimen van individuele artsen. Belangrijk 

argument: dan hoeven die dokters ook niet 

bang te zijn om voor de tuchtrechter te worden 

gesleept wegens het schenden van hun 

beroepsgeheim. De in de nek hijgende tucht-

rechter doet het altijd goed bij dokters. Een 

sterk staaltje ‘wij weten wat goed voor  

u is’. Laat ik nou altijd begrepen hebben dat 

het beroepsgeheim niet wordt verkwanseld 

voor financiële belangen. Je doorbreekt het 

geheim hoogstens bij dreigende gezondheids-

schade. Naïef. 

Zijn wij, verzekeringsartsen, van de fraude-

bestrijding? Nee. Zijn wij van de goede  

besteding en toebedeling van collectieve 

middelen? Ja! Wie recht heeft krijgt wat hem 

toekomt en wie geen recht heeft niet.5 In een 

fractie van de gevallen is er sprake van uitke-

ringsfraude. Moeten wij het beroepsgeheim 

daarvoor opofferen? Om vervolgens in meer 

dan 99 procent van de gevallen het realise-

ren van een vertrouwensrelatie met integere 

cliënten te bemoeilijken? Ik dacht ’t niet. Wij 

wensen deze uitzonderingspositie in het inter-

collegiale verkeer niet. Dit raakt ook u, collega’s 

huisartsen en specialisten. Wilt u dat via de 

achterdeur de door u aan ons verstrekte  

gegevens worden prijsgegeven voor het  

‘hogere’ doel van de fraudebestrijding?  

Collega’s: graag uw mening …

Bewindslieden: beter ten halve gekeerd …  
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