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Alle zorgactoren zijn het erover eens: fraude in de gezondheidszorg is een thema dat zeer veel mensen 

aanbelangt, maar tegelijk ook het onderwerp van een moeilijk te voeren debat. Toch gingen de 

Onafhankelijke Ziekenfondsen de uitdaging aan en nodigden ze enkele experts uit om hun visie over 

fraude in de gezondheidszorg op tafel te leggen. 

Naast de oorzaken en de verschillende vormen van fraude in de gezondheidszorg, lag de nadruk van het 

debat vooral op de mogelijke oplossingen. Directeur-generaal Xavier Brenez stelde alvast de 5 

actiepunten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor: datamining om de gegevens te kunnen 

vergelijken, de opstart van een fraudecommissie, een herziening van de nomenclatuur, het lezen van de 

e-ID van patiënten bij een verstrekking en een betere omkadering van de regelgeving. “De patiënt moet 

de zorgverlener 100% kunnen vertrouwen. Om dat vertrouwen niet te schaden moeten we de 

problemen concreet aanpakken, dossier per dossier”, aldus Brenez. 

Bernard Hepp, Medisch Directeur-generaal van het RIZIV en hoofd van de Dienst voor Geneeskundige 

Controle en Evaluatie (DGEC), voegde aan deze actiepunten nog een transparant terugbetalingssysteem 

toe, waarbij de patiënt steeds op de hoogte is van wat er door de verplichte verzekering opgenomen zal 

worden en welke supplementen voor zijn eigen rekening zijn. “Het is heel belangrijk om het brede 

publiek te betrekken bij de fraudeproblematiek. We ondervinden dat patiënten niet altijd op de hoogte 

zijn van wat er boven hun hoofd gebeurt. Maar als ze er van op de hoogte zijn, nemen ze wel degelijk 

een standpunt in en hebben ze een goede perceptie van de waarde van onze gezondheidszorg”, aldus 

Hepp. 

 In Nederland is men intussen al gestart met het inzichtelijk maken van ziekenhuisfacturen voor 

verzekerden, wist Beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland Marleen Relouw te vertellen. “Zo 

kunnen de patiënten met eigen ogen zien welke verstrekkingen er voor hen aangerekend worden. Zulke 

facturen zijn natuurlijk niet evident om te ontcijferen voor de verzekerden, maar ze kunnen in ieder 

geval contact opnemen met de zorgverzekeraar als ze vragen hebben. En we zien dat dat steeds meer 

gebeurt: de verzekerde wil echt wel meehelpen om het systeem mee betaalbaar te houden!”  

Van alle voorstellen die tijdens het debat aan bod kwamen, zag internist Robert Rutsaert het meeste 

heil in een aangepaste uitwerking en opstelling van de nomenclatuur. “In elke commissie van de 

Technisch Geneeskundige Raad (die voorstellen doet tot wijziging van de nomenclatuur) zit een 

vertegenwoordiger van de DGEC. Maar er wordt te weinig naar hen geluisterd. Soms wéten deze 

vertegenwoordigers al op het moment dat een nomenclatuur opgesteld wordt, dat deze over enkele 

jaren zal ontsporen. En toch wordt hun deskundig advies soms genegeerd, waardoor er in de huidige 

nomenclatuur zaken worden opgenomen die fraude en misbruik in de hand werken!”, haalde Rutsaert 

uit. 

Ook Michel Devriese, voorzitter van Société de Médecine Dentaire, kwam scherp uit de hoek toen het 

over de huidige reglementering ging. “Het kan toch niet dat zorgverleners die ernstige fouten bij het 



aanrekenen van prestaties, dikwijls ongestraft kunnen verder werken? Zware fraudeurs slagen er in om 

hun zaak te doen seponeren of hun boete gewoon niet te betalen door gebruik te maken van allerlei 

financiële constructies. Zulke mensen moeten geschorst kunnen worden!” Tot slot wees Devriese nog 

op de taak van de ziekenfondsen om hun leden te blijven informeren en responsabiliseren, om zo tot 

een vorm van sociale controle te komen. 

 


