
 
 

 
 
Zorgfraudeurs vaker door de mand 
 
door Edwin Timmer  [Bron Telegraaf 5 juli 2007] 
 

     
DEN HAAG, donderdag

       Zorgfraudeurs vallen steeds vaker 
door de mand bij zorgverzekeraars. 
Enquêtes onder verzekerden en speciale 
scans die rekeningen doorlichten tonen 
zonder enige genade aan dat er is 
gesjoemeld met zorgrekeningen. 
        „We herkennen de patronen beter, en 
worden slimmer in het achterhalen van 
fraude”, zegt Marie Josée Jenniskens van 
CZ. Het eerste halfjaar van 2007 wist de 
verzekeraar uit Tilburg met ruim zes ton al 
bijna net zoveel aan fraude te achterhalen 
als in heel 2006. Toen werd er voor 
743.000 euro teruggevonden onder ruim 
twee miljoen verzekerden.  
       Eén fysiotherapeut was zo slim om 
een verwijsbriefje van een huisarts te 
kopiëren. „Het viel ons op dat er steeds 
exact, maar dan ook exact, dezelfde 
handtekening op stond.” Andere 
fysiotherapeuten declareerden te veel 
behandelingen. ,,Als we dat vermoeden, 
houden we een enquête onder 
verzekerden. Dan blijkt al snel of het 
aantal bezoekjes overeenkomt met de 
werkelijkheid.”  

 

 
       Ook thuis een bestaande zorgrekening 
verhogen door er een ééntje of een tweetje 
voor te krabbelen, heeft geen nut meer. 
Een speciale scan bij CZ herkent direct of 
een cijfer met dezelfde inkt is geschreven.

 

 



Stand van zaken zorgfraude 2006 
Kamerstuk, 5 juli 2007 [Bron Ministerie van VWS] 

Onderstaand de rapportage zorgfraude van Zorgverzekeraars Nederland over 2006:  

De Vereniging Zorgverzekeraars Nederland bracht de rapportage 4 juli jl. naar buiten. 

Zorgverzekeraars Nederland publiceert sinds 2003 jaarlijks de door zorgverzekeraars opgespoorde 
fraude. De resultaten in de periode 2003-2006 waren als volgt: 

2003  € 5.1 miljoen  
2004  € 4.4 miljoen  
2005  € 8.5 miljoen  
2006  € 6,8 miljoen  

Zorgverzekeraars Nederland noemt als mogelijke oorzaken voor de daling van het totale 
gedetecteerde fraudebedrag de invoering van de Zorgverzekeringswet (als gevolg waarvan 
rekeningen rechtstreeks van zorgaanbieder naar zorgverzekeraar gaan) en de effecten van een 
geïntensiveerd fraudebeleid. 

De Nederlandse Zorgautoriteit is onlangs begonnen met het onderzoek naar de verantwoor-
dingsdocumenten Zvw 2006, waaronder de vereveningsinformatie. De uitkomsten daarvan worden 
opgenomen in het voor 1 november a.s. uit te brengen samenvattend rapport over de uitvoering Zvw 
2006. 

De Minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, 

dr. A. Klink 

 


