De Bilt, 3 september 2018
Geachte Kamerleden,
Binnenkort behandelt u het wetsvoorstel dat zorgverzekeraars inzage
geeft in medische dossiers bij vermoedens van fraude. De verzekeraars
hoeven daarbij geen toestemming te vragen.
Het is terecht dat fraude bestreden wordt, maar het medisch
beroepsgeheim is belangrijk voor goede en toegankelijke zorg. Dat mag
alleen ingeperkt worden als de voorgestelde maatregel proportioneel en
absoluut noodzakelijk is. Dat is hier niet het geval.
Het fraudebedrag blijkt veel kleiner te zijn dan bij aanvang van het
wetsvoorstel werd gedacht. Het gaat niet om 'miljarden', maar om 27
miljoen euro in 2017. Dit komt overeen met 0,04% van het zorgbudget.
Daarnaast blijkt uit analyse van het frauderapport van Zorgverzekeraars
Nederland dat 82% van de fraude niet door patiënten wordt gepleegd. Als
patiënten zelf niet frauderen, kunnen verzekeraars ook toestemming aan
hen vragen om ter controle in hun medisch dossier te kijken. Velen zullen
dan zeker mee willen werken.
Veel fraude wordt ontdekt zonder dat inzage in het medisch dossier nodig
is. Daarvan uitgaande zal maximaal 2,5 miljoen euro (0,003%) door
patiënten gepleegde fraude zonder inzage in het medisch dossier niet
kunnen worden vastgesteld. Daarvoor zijn echter nog andere wegen
beschikbaar, bijvoorbeeld via de rechter of via het convenant tussen
artsen en het OM over een onafhankelijke derde arts.
Vanwege het relatief lage schadebedrag en het grote belang van het
medisch beroepsgeheim, is de voorgestelde maatregel niet proportioneel.
Omdat fraude net zo effectief opgespoord kan worden als
zorgverzekeraars wél toestemming aan de patiënt vragen voor zij in het
medisch dossier kijken, is de maatregel ook niet noodzakelijk.
Ter bescherming van het medisch beroepsgeheim zou ook altijd een arts
of medisch adviseur met een beroepsgeheim de inzage van medische
dossiers ter plekke moeten leiden. De gegevens die met de inzage
worden verkregen, zouden alleen anoniem verder mogen worden
verwerkt om het onnodig verspreiden van medische gegevens te
voorkomen.
Wij vragen u daarom alleen met het wetsvoorstel in te stemmen als de
patiënt vooraf om toestemming voor inzage in het medisch dossier wordt
gevraagd, als de medisch adviseur verplicht de inzage ter plaatse leidt en
als de ingewonnen gegevens verder alleen anoniem worden verwerkt.
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