
Fors meer fraude met zorggeld opgespoord
 
Vooral persoonsgebonden
budgetten worden vaak misbruikt

VAN ONZE VERSLAGGEVER

Zorgverzekeraar CZ heeft vorig jaar
voor 5,3 miljoen euro aan fraude en
oneigenlijk gebruik van vooral
persoonsgebonden budgetten
(PGB's) opgespoord. Dat is veel
meer dan de 2 miljoen euro aan
opgespoorde zorgfraude uit het jaar
daarvoor.

Volgens CZ-woordvoerster Els
Potma is er een stijgende lijn waar
te nemen in de opsporing. Om het
misbruik van de zorggelden
steviger aan te pakken werkt CZ
als enige verzekeraar in Nederland
met een nieuw systeem om data te
analyseren en zo fraude met
zorgdeclaraties sneller boven water
brengt.

Op jaarbasis heeft CZ voor een half
miljard euro aan geld voor de zorg
uitstaan. Van de 5,3 miljoen euro
aan verdachte declaraties is 4
miljoen afkomstig van aanvragers
van de AWBZ en 1,3 miljoen van
de Zorgverzekeringswet. De bulk
betreft dus vooral het gebruik van
de persoonsgebonden budgetten,
de financiële tegemoetkoming
waarmee mensen zelf hun zorg
kunnen inkopen. Van de 29 interne
fraudeonderzoeken die bij CZ
werden uitgevoerd, betroffen er vier
bemiddelingsorganisaties.

Anders dan bij het verstrekken van
zorg in natura is het geven van
PGB's aanzienlijk fraudegevoeliger.
De ministeries VWS en veiligheid
en justitie dringen er al geruime tijd
op aan de fraude eerder in de
keten op te sporen en niet meer
alleen te vertrouwen op het
strafrecht. Zo willen ze meer
controles en beter contact met de
mensen waarvoor het
persoonsgebonden budget
bestemd is.

Zorgverzekeraar Menzis benadert
betrokkenen daarom persoonlijk
over hun aanvraag. Die werkwijze
is ook ingevoerd bij het Centrum

indicatiestelling voor zorg (CIZ) -
zeg maar de poortwachter van de
zorgketen. Volgens CIZ-
woordvoerder Boudewijn Faber is
er daardoor een daling van het
aantal PGB-aanvragen ten faveure
van de minder fraudegevoelige
zorg in natura. Het CIZ heeft nog
geen precieze cijfers daarover.

"Bij dit soort zaken gaat het om
gemeenschapsgeld en dat moet
goed worden besteed", schetst Els
Potma van CZ het belang van een
betere opsporing van zorgfraude.
"Bovendien gaat het vaak om een
kwetsbare groep mensen waar
soms misbruik van wordt gemaakt
door bemiddelingsbureaus die het
PGB van die mensen in beheer
nemen. Daarmee moeten we korte
metten maken."
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