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Fraude of fraude?
Momenteel wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel om het beroepsgeheim voor
onze beroepsgroep in te perken. De facto worden we dan als verzekeringsartsen
en medisch adviseurs in een uitzonderingspositie geplaatst binnen de medische
beroepsgroep.
Naar verwachting zal het gevolg zijn dat onze collega’s uit de behandelende
sector terughoudend zullen worden met het verstrekken van informatie aan ons
omdat verzekeringsartsen en medisch adviseurs hun beroepsgeheim, en
daarmee de eed van Hippocrates, niet kunnen naleven. Het zal de uitvoering van
onze taak bemoeilijken.
Het beroepsgeheim van onze collega’s is dan niet meer het onze.
Hoogleraar Martin Buijsen leidde in 2012 - op verzoek van minister Schippers een onderzoek naar de verhouding van het medisch beroepsgeheim tot
zwaarwegende maatschappelijke belangen. Hij concludeerde dat bestaande
wetgeving voldoende mogelijkheden biedt tot het doorbreken van het
beroepsgeheim, en dat een wetswijziging dus niet nodig is. En ook niet gewenst.
Op 20-07-2015 verklaart hij het volgende hierover in Trouw.
“Artsen moeten moord en brand schreeuwen. En de Kamerleden die
instemmen met deze wet hebben niets van het beroepsgeheim begrepen.
Zij zijn geen knip voor de neus waard."
"Als de overheid mensen wil pakken die onterecht in een uitkering zitten,
kunnen ze beter het werkproces van verzekeringsartsen veranderen. Deze
keuringsartsen van de uitkeringsinstantie UWV zouden bijvoorbeeld vaker
hun cliënten in de spreekkamer kunnen roepen om zelf te kijken hoe het
met de patiënt gaat. En om te zien of de patiënt nog altijd recht heeft op
een arbeidsongeschiktheidsuitkering."
En dat is juist. Op hetzelfde moment dat de overheid het beroepsgeheim wil
aanpakken om de rechtmatig te borgen en fraude tegen te gaan, terwijl dit
volgens de experts niet noodzakelijk is, worden op grote schaal herbeoordelingen
niet uitgevoerd, terwijl onderzoek aangeeft dat dit erg efficiënt is. Potentieel gaat
het alleen al in de WIA om 150.000 onrechtmatige uitkerngen.
Uitkerings-/gezondheidsfraude georganiseerd door de overheid?
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