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Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg - 33980

Geachte leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Op dinsdag 18 december debatteert u over het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en
handhaving in de zorg. De inzet van het debat is fraude in de zorg zoveel mogelijk op te sporen
en tegen te gaan. Zorgverzekeraars krijgen daartoe onder meer de mogelijkheid het medisch
dossier van een verzekerde in te zien. Dat mag indien er een ernstige verdenking is van fraude
door de verzekerde of de zorgverlener.
Patiëntenfederatie Nederland vindt dat fraude in de zorg moet worden bestreden. En dat bij een
vermoeden van fraude als laatste middel een patiëntendossier kan worden ingezien. Maar wij
vinden dat de verzekeraar voor hij daartoe overgaat eerst bij de patiënt te rade moet gaan. Die
weet als geen ander hoeveel behandelingen hij heeft gehad.
Als na dat overleg nog steeds een vermoeden van fraude bestaat, kan de zorgverzekeraar
inzage in (een deel van) het medisch dossier vragen. Maar wij vinden dat dit niet kan zonder
daarvoor eerst toestemming te vragen aan de patiënt. Wij staan daarin niet alleen. Onderzoek
binnen ons patiëntenpanel1 wijst uit dat patiënten in grote meerderheid vinden dat zij op zijn
minst vooraf moeten worden geïnformeerd als een dossier wordt ingezien.
Wat ons betreft moeten patiënten inzage in hun medisch dossier door de zorgverzekeraar
kunnen weigeren. Ook als het gaat om fraude. Er zijn genoeg andere manieren waarop een
verzekeraar kan controleren of er al dan niet fraude is gepleegd.
Wij roepen u op om dit onderdeel van de wetgeving niet over te nemen. Het medisch dossier
hoort geheim te zijn en te blijven.

Met vriendelijke groet,

Dianda Veldman
Patiëntenfederatie Nederland
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Meldactie ‘Privacy’ Deelrapport ‘Medische gegevens en inzage door zorgverzekeraars’, 2016
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