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Mr. drs. B. van der Kamp en mw. mr. E. Koning, Lexsigma Advocaten, Amsterdam 

Inleiding 
Voor deze bijdrage hebben wij gekozen voor een Aanhangsel van de Tweede Kamer 1

. Het 
onderwerp van het Aanhangsel is materiële controle. Wat is de juridische grondslag? 

Juridische grondslag 
De Zorgverzekeringswet en uitvoeringsregelingen verschaffen de juridische grondslag voor 
een zorgverzekeraar om de recht- en doelmatigheid van declaraties vast te stellen. De 
minister zegt daarover: 'om de zorg en de zorgverzekeringspremie voor de verzekerde 
betaalbaar te houden, controleren de NZa en zorgverzekeraars of de door zorgaanbieders 
gedeclareerde zorg wel verzekerd is conform de Zorgverzekeringswet. Dat is alleen het 
geval indien de zorg aan een aantal in de wet- en regelgeving gestelde formele en materiële 
eisen voldoet. 2

' 

Doel is dus het opsporen van 'spooknota's' en controleren of de geleverde zorg wel 
redelijkerwijs was aangewezen gezien de medische situatie van de verzekerde. Hoe gaat 
het dan in de praktijk? 

Conform de Regeling Zorgverzekeringen voeren de zorgverzekeraars de controles uit in 
voorgeschreven stappen 3

: eerst een algemeen onderzoek en daarna in het uiterste geval 
indien noodzakelijk een detailcontrole. Het begint met een algemene risicoanalyse gevolgd 
door een algemeen controle plan. Aan de hand van het plan bekijkt de zorgverzekeraar 
welke instrumenten behulpzaam zijn bij het uit voeren onderzoeken ( datamining, statistisch 
onderzoek) ter realisatie van het controledoel. De basis is dat er 'voldoende zekerheid' moet 
ontstaan dat de gestuurde declaraties 'juist' zijn. 

Tijdens de algemene controle worden nog geen medische gegevens ingezien. Onderzoek op 
basis van statistische gegevens en eventueel andere aanvullende informatie kan inzicht 
geven in de wijze van praktijkvoering ten opzicht van andere gelijksoortige zorgaanbieders 
en kunnen leiden tot een vermoeden van een bijzondere situatie (praktijkvariatie) en een 
mogelijke onregelmatigheid, aldus de minister 4

• Bij het uitvoeren van controle dient een 
zorgverzekeraar rekening te houden met de persoonlijke situatie van een zorgaanbieder; 
communicatie in en rondom het controle proces is derhalve belangrijk. 

Bij vaststelling van een sterk afwijkend declaratiepatroon ten opzichte van gelijksoortige 
zorgaanbieders kan een zorgverzekeraar besluiten om een detailcontrole in te stellen 
(dossier controle). Een zorgverzekeraar is vrij in de keuze van criteria om daartoe te 
besluiten; de norm van een statistisch onderzoek bepaalt hij zelf. Tijdens een 
detailonderzoek kunnen onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur van de 
zorgverzekeraar medische gegevens worden beoordeeld. 

Het verbaast niet dat materiële controles aanleiding geven tot vragen. Mogen statistische 
gegevens geëxtrapoleerd worden? Wanneer is sprake van een sterk afwijkend 
declaratiepatroon; wanneer is sprake van een gelijksoortige zorgaanbieder? Aan welke 
voorwaarden moet vergelijkend onderzoek voldoen? Doorbreekt een detailcontrole het 
medisch beroepsgeheim en zo ja, onder welke voorwaarden? Wanneer is de inzet van een 
detailcontrole proportioneel? De relatieve vrijheid van zorgverzekeraars inhibeert 
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gemakkelijk willekeur en misbruik van feitelijk machtspositie. Een terugvorderingsactie door 
de zorgverzekeraar impliceert al gauw een technisch faillissement. 

De NZa houdt toezicht op de rechtmatige uitvoering van de zorgverzekering en de 
Zorgverzekeringswet; het College Bescherming Persoonsgegevens ziet toe op de naleving 
van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat toezicht voorkomt echter niet dat 
zorgaanbieders schade lijden als gevolg van negatieve berichtgeving en bijbehorende 
beeldvorming in de media. Vooral artsen en andere individuele zorgaanbieders geven aan 
onder dat juk gebukt te gaan. 

Bij de uitvoering van de materiële controle beroepen zorgverzekeraars zich op de 
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens, waarvan het Protocol Materiële Controle een 
onderdeel is5

• Het CBP heeft het goedkeuringsbesluit aan die Code ingetrokken waarmee 
een probleem is ontstaan over de legitimiteit van het optreden van zorgverzekeraars bij 
detailcontroles 6

• 

De uitleg van de bepalingen uit de privacyregeling opgenomen in hoofdstuk 7 van de 
Regeling Zorgverzekering, in het bijzonder de artikelen 7.5 e.v., vormen een bron van 
discussie. 

Het CBP heeft zich in 2010 (al) zeer kritisch uitgelaten 7
: 'Naar het oordeel van het CBP is de 

regeling echter niet toereikend op het punt van het formuleren van eenduidige materiële 
vereisten met behulp waarvan bepaald kan worden of de zorgverzekeraar met de eerste 
fase kan volstaan of dat gerechtvaardigd is om naar een volgende fase over te gaan. In de 
bepalingen die op die overgang zien (artikel 7.5 eerste lid, artikel 7.6 vierde lid en artikel 
7.8 eerste lid onder c) zijn ter zake zeer abstracte formuleringen opgenomen. Het criterium 
voldoende zekerheid speelt daarin een centrale rol. Verdere, concrete aanwijzingen voor 
hoe in de praktijk dit criterium moet worden opgevat ontbreken vooralsnog. ( ... ) Zonder 
verder concretisering is het fundament van regeling wankel. ( ... ). Volledigheidshalve merkt 
het CBP op dat dit ook zelfs in versterkte mate geldt voor de controle door zorgverzekeraars 
op de doe/matigheid van de gedeclareerde zorg nu daar niet alleen sprake is van boven 
gesignaleerde onduidelijkheid over 'waaruit c.q. wanneer bestaat zekerheid?', maar ook van 
het ontbreken van een door de NZa aangegeven minimumnorm. De wijze waarop dit in 
artikel 7.5 tweede lid is neergelegd onder verwijzing naar artikel 2.1 van het Besluit 
Zorgverzekering biedt weinig houvast. Door ontbreken van dergelijke handvatten voldoet de 
regeling naar het oordeel van het CBP dan ook niet aan de vereisten ter zake specificiteit en 
rechtszekerheid waaraan een regeling moet voldoen waarmee het beroepsgeheim van 
zorgaanbieders opzij wordt gezet. '. 

Conclusie 
Sinds 2010 is er veel gebeurd. Maar niet in de goede richting. Zorgverzekeraars genieten te 
veel vrijheid om hun feitelijke machtspositie te gelde te maken en zorgaanbieders ten 
onrechte in de beklaagdenbank te zetten. De antwoorden van de minister op de 
Kamervragen volstaan geenszins. 

Nog steeds hanteert de Zorgverzekeringswet dezelfde ongeduide begrippen. Zaken uit de 
praktijk die binnen ons kantoor lopen hebben allen dezelfde teneur: welke objectieve en te 
verifiëren normen legt een zorgverzekeraar aan om te besluiten het materiële controle 
instrument in te zetten. 

De GGZ sector heeft thans veel te maken met controles door zorgverzekeraars. Bewezen 
effectiviteit van de geleverde zorg staat in die sector veelal ter discussie. Zorgaanbieders in 
deze sector krijgen gemakkelijk het stempel 'fraudeurs'. Wanneer sprake is van fraude is 
uitgemaakt door de Rechtbank Rotterdam op 21 januari 2015; van fraude is sprake indien 
sprake is van 'bewuste valsheid, verzwijging of kwaadwilligheid'; een enkele (schuldeloze) 
vergissing bij een DBC of een declaratie is nog geen fraude 8

• Het fraudebegrip waarvan 
zorgverzekeraars zich lijken te bedienen in hun zorgovereenkomsten lijkt veelal van die 
definitie af te wijken. 

Hoe sterk ook bestreden door onze Minister Schippers van VWS, een materiële controle is 
diffamerend en belastend. Onder omstandigheden heeft het zelfs consequenties voor de 
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jaarrekening van een zorgaanbieder. Voorzieningen in de jaarrekening koppelen banken aan 
een hoger risicoprofiel en dus hogere rentes over uitstaand vreemd vermogen. 

Er is nog veel werk aan de winkel. 

Noten 

1. Aanhangsel van de Handelingen van de Tweede Kamer; 1909, TK vergaderjaar 2014-
1015; Vragen gesteld door de leden van der Kamer, met de daarop door de regering 
gegeven antwoorden 

2. Zie voetnoot 1, pagina 1 
3. Zie voetnoot 1, pagina 2; zie artikel 87 e.v. ZVW Regeling Zorgverzekeringen. Artikel 

16 Wbp verbiedt de verwerking van gegevens met betrekking tot de gezondheid van 
personen. Artikel 21 Wbp bevat een uitzondering voor hulpverleners en 
zorgverzekeraars. Artikel 87 (en de ministeriële regeling bedoeld in lid 6) bevat de 
waarborgen voor de privacy van verzekerden bij de gegevensuitwisseling tussen 
zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Deze bepaling is noodzakelijk, omdat alleen bij 
wettelijk voorschrift het medisch beroepsgeheim kan worden doorbroken (artikel 
7:457 BW) 

4. Zie voetnoot 1 
5. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars 

Nederland; www.zn.nl 
6. ECU; NL:RBAMS:2013;7480 
7. Advies CBP 9 februari 2010, 22009-00537; gericht aan Minister van VWS 
8. C/10/450229/HA ZA 14-475, 21 januari 2015 

© 2015 Juridisch up to Date, Euroforum BV 

http://www.futd.nl/futd/view.jsp?page=/jutd/taweb&taweb _params=x%3Dd%26v%3D... 9-10-2015 


