PERSBERICHT ANT
ANT waarschuwt Eerste Kamer voor risico machtsmisbruik zorgverzekeraars bij controles
Tandartsen vrezen inbreuk privacy patiënten en pleiten voor reparatie wetgeving
Amsterdam, 13 december 2018 – Zorgverzekeraars misbruiken hun machtspositie en
dwingen zorgaanbieders om meer patiëntgegevens te verstrekken dan strikt noodzakelijk
is bij controles. Daarbij wordt de privacy van patiënten geschonden en zorgaanbieders
gedwongen de nieuwe privacywet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) te
overtreden. De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) roept in een brandbrief de Eerste
Kamerleden op om op 18 december niet in te stemmen met een verruiming van de Wet
Marktordening Gezondheidszorg, waardoor de bevoegdheid van zorgverzekeraars bij
controles wordt verruimd. De ANT vreest voor een verdere aantasting van de privacy van
patiënten en benadrukt dat de huidige wet eerst moet worden gerepareerd. ANTvoorzitter Jan Willem Vaartjes: “De praktijk laat zien dat zorgverzekeraars nu al onnodig of
te veel gegevens opvragen onder de noemer ‘controle’. Dit gat in de wetgeving moet
worden gedicht, voordat er sprake kan zijn van uitbreiding.”
In de huidige Wet Marktordening Gezondheidszorg is geregeld dat alleen zorgaanbieders,
die een overeenkomst hebben met de zorgverzekeraar, inzage in patiëntgegevens moeten
verlenen in het kader van controles. Een essentiële wijziging is dat zorgverzekeraars na het
aannemen van het voorstel bij alle zorgaanbieders (gecontracteerd en ongecontracteerd)
medische gegevens van patiënten mogen inzien. Omdat de mondzorg niet onder de
basisverzekering valt en omdat de tarieven voor mondzorg sinds 2012 zijn vastgesteld,
hebben tandartsen vaak geen contract met een zorgverzekeraar.
Op basis van de nieuwe AVG mogen zorgaanbieders, waaronder tandartsen, behandel- en
patiëntgegevens alleen aan hun patiënten verstrekken. Alleen als een controle niet op een
andere wijze kan worden uitgevoerd, zoals een verklaring van de accountant of inzage in de
agenda en administratie, mogen (gecontracteerde) zorgaanbieders nu patiëntgegevens met
de zorgverzekeraar delen. Dit moet dan zowel noodzakelijk als proportioneel zijn. Inzage in
dossiers is dus een laatste redmiddel.
In de praktijk is het echter zo dat zorgverzekeraars inzage altijd noodzakelijk achten. De
zorgaanbieder heeft het recht de onderbouwing van de verzekeraar te betwisten. In de
praktijk resulteert dit erin dat zorgaanbieders zwaar onder druk worden gezet om de
gegevens alsnog te delen. Zorgverzekeraars schorten bijvoorbeeld betalingen op, stellen dat
de kosten op basis van ‘onvoldoende meewerken’ eenzijdig verrekend moeten worden,
beëindigen een overeenkomst of dreigen met uitsluiting van toekomstige afspraken.
Zorgaanbieders worden zo gedwongen om inzage te verlenen in medische dossiers, buiten
de patiënt om.

Beginnen bij de basis
De uitbreiding van de Wet Marktordening Gezondheidszorg zorgt er voor dat
zorgverzekeraars ook bij niet gecontracteerde zorgaanbieders patiëntgegevens mogen
inzien. Als gevolg hiervan zal de privacy van patiënten vaker in het geding komen. Dit vindt
de ANT zorgwekkend. “Momenteel ontbreekt er een controlemechanisme en voelen
zorgverzekeraars geen druk om het aantal controleaanvragen te beperken. Ze kunnen nu
hun gang gaan en de ervaring leert dat ze dat ook doen. Het concreet: er ontbreekt in het
huidige systeem een sanctie als zorgverzekeraars over de schreef gaan en teveel of onnodige
gegevens opvragen. Er is geen juiste balans”, stelt Jan Willem Vaartjes, voorzitter van de
ANT. De ANT pleit er dan ook voor om te beginnen bij de basis en de huidige wetgeving te
herzien in plaats van deze zonder meer uit te breiden. In de brandbrief aan de Eerste Kamer
doet de ANT concrete voorstellen om ‘het gat in de wet te dichten’.
Volgens de ANT moet de aanpassing in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:
•
•
•

Verbod voor zorgverzekeraars om opgevraagde patiëntgegevens te gebruiken voor
controledoeleinden als daar geen goede grond voor is.
Verplichting voor zorgverzekeraars om opgevraagde patiëntgegevens te vernietigen
als er achteraf blijkt dat daar geen goede grond voor was.
Mogelijkheid om zorgverzekeraars te beboeten als zij gegevens hebben opgevraagd
waar geen strikte noodzaak voor was.

Volgens Vaartjes is deze ‘reparatie’ van groot belang voor de patiënt: “Deze maatregelen
zullen zorgverzekeraars dwingen om een afweging te maken of het opvragen van
patiëntgegevens strikt noodzakelijk is. En tegelijkertijd rekening te houden met de
geheimhoudingsplicht van de zorgaanbieder en de privacy van patiënten.”
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