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 MATERIËLE CONTROLE KENT VERSCHILLENDE FASES 

Aan regels 
gebonden
Zorgverzekeraars moeten declaraties van zorgaanbieders 
controleren. Zij zullen zich hierbij aan de wettelijke kaders 
moeten houden en niet direct naar het ultieme middel 
grijpen. Want soms maken zorgaanbieders onbewust fouten.
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nota klopt voordat die 
wordt betaald. Als bij 
die controle blijkt dat 
er iets mis is of er valt 
iets geks op, wordt 
contact opgenomen 
met de afzender van 
de nota. Dit geldt on-
getwijfeld ook voor 
zorgverzekeraars. Hiervoor zijn geen 
bijzondere wettelijke regels nodig. Die 
regels zijn er wel als de zorgverzekeraar 
voor zijn controle persoonsgegevens en 
medische gegevens van patiënten moet 
inzien. Die regels zijn opgenomen in de 
Regeling zorgverzekering onder het 
kopje ‘Verwerking persoonsgegevens’ en 
hebben niet alleen betrekking op de 
zogeheten detailcontrole maar ook op 
fraudeonderzoek door zorgverzekeraars. 
Zowel de zorgverzekeraar als de zorg-
aanbieder moet zich hieraan houden. 
De regels schrijven voor dat de zorgver-

zekeraar bij aanvang van een controle 
een algemeen controleplan opstelt. Ook 
moet hij een algemene risicoanalyse 
uitvoeren, waaruit blijkt dat het decla-
reergedrag van een zorgaanbieder mo-
gelijk niet in de haak is. Beide stukken 
moet de zorgverzekeraar aan de zorg-
aanbieder overhandigen als hij bij de 
zorgaanbieder een materiële controle 
aankondigt. 
Veel zorgverzekeraars doen het op dit 
onderdeel van de controle fout. Het 
algemene controleplan van de zorgver-
zekeraar voldoet vaak niet aan de eisen 
die de Regeling zorgverzekering aan 
dergelijke plannen stelt. Zo ontbreekt in 
de risicoanalyses nogal eens welke on-
juistheden in het declareergedrag zijn 
gesignaleerd, bijvoorbeeld meer dan 
gemiddeld bepaalde prestaties in reke-
ning brengen. Ook geeft de zorgverzeke-
raar niet altijd aan wat de concrete aan-

Z
orgaanbieders die 
frauderen met declara-
ties: dat kan en mag 
natuurlijk niet. Enige tijd 
geleden sprak ook me-
nigeen schande van de 
grootschalige fraude die 

zorgverzekeraars zouden plegen met 
declaraties van ziekenhuizen. Na onder-
zoek door de commissie-Rouvoet bleek 
de in de media en de politiek breed uit-
gemeten ‘fraude bij zorgverzekeraars’ 
niet te bestaan. Of er inderdaad zorgaan-
bieders zijn die frauderen, moet natuur-
lijk snel worden uitgezocht. Gezien de 
ingewikkelde bekostigingsregels in de 
zorg zal het waarschijnlijk om niet meer 
gaan dan een enkel incident.

Nota checken

Als in een Nederlands huishouden of 
een bedrijf een factuur binnenkomt, 
wordt doorgaans even gecheckt of de 
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Zorgverzekeraars grijpen vaak 
meteen naar de detailcontrole en 
slaan de tussenliggende stappen over

n zorgaanbieders
e wettelijke kaders
ltieme middel 
onbewust fouten.
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leiding is voor nadere actie, zoals aanvul-
lende informatie opvragen bij de zorg-
aanbieder. 

Fase twee

Als de zorgverzekeraar niet overtuigd 
raakt van de juistheid van de algemene 
documentatie en antwoorden die hij 
naar aanleiding van zijn eerste onder-
zoeksbevindingen krijgt, kan hij fase 
twee opstarten. Dat is het doen van een 
specifi eke risicoanalyse en het opstel-
len van een specifi ek controleplan. Zo’n 
specifi eke analyse moet meer gedetail-
leerd aantonen op welke punten het 
declareergedrag van een zorgaanbieder 
niet in de haak is. Naar aanleiding 
daarvan kan een zorgverzekeraar nog-
maals onderzoek doen bij de zorgaan-
bieder, waarbij de zorgverzekeraar 
meer en specifi ekere informatie kan 
opvragen. 
Is de zorgverzekeraar na de specifi eke 
risicoanalyse nog steeds niet overtuigd, 
dan resteert de meest vergaande con-
trole: de detailcontrole. Daarbij gaat de 
zorgverzekeraar aan de hand van medi-
sche dossiers van patiënten na of de 
declaraties kloppen. Een detailcontrole 
is het uiterste middel; het gaat daarbij 

immers om inzage in patiëntgegevens. 
Een zorgverzekeraar moet eerst alle 
stappen van de materiële controle heb-
ben doorlopen, voordat hij mag over-
gaan op een detailcontrole. Zorgverzeke-
raars grijpen echter vaak meteen naar de 
detailcontrole en slaan de tussenlig-
gende stappen over.
Dit laatste staat op gespannen voet met 
de regels over het medisch beroepsge-
heim en de bescherming van medische 
gegevens. Als een zorgverzekeraar zich 
niet aan die regels houdt, kan een zorg-
aanbieder ook niet meewerken aan de 
detailcontrole, tenzij de patiënt hiervoor 
toestemming heeft gegeven. Als dan 
zonder toestemming toch inzage wordt 
verstrekt in medische dossiers, hande-
len de zorgverzekeraar én de zorgaan-
bieder in strijd met de wet. Voor de 
zorgaanbieder kan dit leiden tot tucht-
rechtelijke, strafrechtelijke en civiel-
rechtelijke aansprakelijkheid. 
Een patiënt toestemming vragen voor 
inzage in zijn medisch dossier is met 
waarborgen omkleed. Voor patiënten 
moet volstrekt duidelijk zijn waarvoor zij 
toestemming verlenen en patiënten 
moeten in alle vrijheid kunnen beslissen 
of zij daadwerkelijk toestemming geven. 
In alle gevallen moet de zorgverzekeraar 
aantonen dat inzage, waarvoor de toe-
stemming wordt gevraagd, noodzakelijk 
is. Zorgaanbieders moeten hiermee 
rekening houden. 

Zorgaanbieders kunnen en mogen dus 
niet zomaar meewerken aan (detail)
controles. Om dat te omzeilen, gebrui-
ken zorgverzekeraars soms een ander 
middel om zorgaanbieders te ‘dwingen’ 
mee te werken aan een onrechtmatige 
detailcontrole: zij draaien de geldkraan 
dicht. Pas als de zorgverzekeraar het 
onderzoek heeft afgerond en overtuigd is 
dat het in orde is, ontvangt de zorgaan-
bieder weer geld.

Eerst praten

Als de zorgverzekeraar tot de 
conclusie komt dat ten onrechte 
zorg is gedeclareerd, gaan de 
regels ervan uit dat de zorgverze-
keraar eerst gaat praten met de 
zorgaanbieder. Hij zal aan de orde 
stellen wat er allemaal fout is 
gegaan en hoe dit in de toekomst 
kan worden verbeterd. Soms kan 

het ook geen kwaad om met elkaar te 
bespreken hoe bepaalde declareerricht-
lijnen moeten worden uitgelegd en toe-
gepast. Vanwege het oerwoud aan regel-
geving maken zorgaanbieders ook vaak 
onbewust fouten. Van fraude is dan geen 
sprake. 
In de praktijk kiezen zorgverzekeraars 
echter vaak de harde lijn: als zij van me-
ning zijn dat een zorgaanbieder niet 
doelmatig of rechtmatig heeft gedecla-
reerd, draaien zij niet alleen de geld-
kraan dicht, maar vorderen zij ook direct 
betalingen terug. Het bedrag wordt dan 
geëxtrapoleerd op basis van de resulta-
ten van het onderzoek, meestal door 
middel van een statistische berekening 
over een aantal jaren. Deze terugvorde-
ringsacties staan op gespannen voet met 
de algemene regels die gelden in het 
contractenrecht. Bovendien lijken zorg-
verzekeraars soms te vergeten dat zij 
private partijen zijn. Zij hebben welis-
waar een publieke taak, maar zij zijn 
geen overheidslichamen met bijbeho-
rende bevoegdheden, zoals het opleggen 
van boetes. 
Natuurlijk moeten zorgverzekeraars 
declaraties controleren. In het verleden 
is dat wellicht veel te weinig gebeurd. 
Hierdoor is nu een beeldvorming van 
frauderende dokters ontstaan. Er bestaat 
alleen geen enkele rechtvaardiging om 
die controles niet plaats te laten vinden 
binnen de kaders die de wetgever hier-
voor heeft gesteld.  �

Elly Koning en Chris van Balen zijn 
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