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1. Inleiding  

In de huidige maatschappij wordt zorg steeds duurder. Coöperatie VGZ is zich hiervan 
bewust en draagt daarom zorg om iedere euro die binnen komt zo doelmatig en effectief 
mogelijk te besteden. Hetzelfde geldt voor iedere euro die uitgegeven wordt. De 
betaalbaarheid van de zorg is voor 2012 één van de belangrijkste beleidsthema’s van het 
ministerie van VWS. Om deze zorg betaalbaar te houden zal de zorgconsumptie moeten 
worden afgeremd door onder andere preferentiebeleid, plafondafspraken voor ziekenhuizen 
en het tegengaan van onrechtmatige en/of ondoelmatige verstrekkingen door versterking en 
focus op controles.  
 
Onderstaande definities worden hierbij gehandhaafd:  
Formele controle is volgens de Regeling Zorgverzekering een onderzoek waarbij de 
zorgverzekeraar nagaat of het tarief dat door de zorgaanbieder voor een prestatie in 
rekening is gebracht:  
• een prestatie betreft welke is geleverd aan een bij die zorgverzekeraar verzekerde persoon;  
• een prestatie betreft, welke behoort tot het verzekerde pakket van die persoon;  
• een prestatie betreft, tot levering waarvan de zorgaanbieder bevoegd is;  
• het tarief betreft, dat voor die prestatie krachtens de WMG is goedgekeurd of een tarief is 
dat voor die prestatie met de zorgaanbieder is overeengekomen.  
 
Materiële controle is volgens de Regeling Zorgverzekering:  
• een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening 
gebrachte prestatie is geleverd (rechtmatigheid);  
• en of die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand 
van de verzekerde (doelmatigheid).  
 
Naast dat er controles uitgevoerd worden op basis van een risicoanalyse kunnen er 

incidenteel gerichte onderzoeken uitgevoerd worden op basis van specifieke interne en 

externe signalen. Deze controles worden ad hoc uitgevoerd indien signalen daar aanleiding 

toe geven. 
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Controleonderwerpen 2012 MSZ  

 190033 in combinatie met opname moeder 

 Analyse add-ons dure- en weesgeneesmiddelen 

 Audiologie 

 Compressietherapie 

 Dubbele natura/restitutiedeclaraties 

 Dubbele OTV en O(v)P 

 Dubbele declaraties 2011 

 Feitelijke levering gezonde zuigelingen 

 Gezonde moeder in combinatie met klinische gynaecologie 

 Gezonde zuigeling 

 Hartrevalidatie in combinatie met DBC 

 INR in combinatie met ordertarief 

 IVF 2011 

 Machtigingen limitatieve lijst 

 MRI naast DBC 

 Neonatale IC 

 O(v)P in combinatie met DBC huisarts in combinatie met alle specialismen 

 O(v)P in combinatie met DBC 2011 

 Onterecht klinische v41 

 Ordertarief dubbel 

 Overloop DBC-DOT 

 Ptosis gemachtigd ja/nee 

 Spiegel borstkanker interne geneeskunde 

 Spiegel cataract 

 Spiegel KNO 

 Spiegel lumbago 

 Spiegel orthopedie 

 Spiegel pijn op de borst 

 Spiegel ritmestoornissen 

 Spiegel varices 

 Stand van wetenschap en praktijk hyperbare zuurstof 

 Verloskunde DBC 

 Steekproef 
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Controleonderwerpen 2012 GGZ  

 1e lijn in combinatie met 2e lijn behandelingen 

 Declareren te lang verblijf (AWBZ) 

 Dubbele declaraties 2011 

 Dyslexie 

 Steekproef 

 Tariefcontrole diagnose depressie 

 Tariefcontrole diagnose schizofrenie 
 
Controleonderwerpen 2012 Farmacie 

 Controle WMG tarieven 2010+2011 

 Controle dubbele declaraties 2011 

 Knippen recept weekleveringen bepalen potentieel 2011 

 Preferentiebeleid 

 Steekproef 
 
Controleonderwerpen 2012 Hulpmiddelen  

 Compressiezorg 2011 

 Stomazorg 2011 

 Orthopedische schoenen 2011 

 Rechtmatigheid verbandmiddelen 2011 en 2012 

 Steekproef 

 Tarieven verbandmiddelen 
 

Controleonderwerpen 2012 Huisartsen  

 Consulten en visites in combinatie met M&I 

 Controle FTO van NM Nederland 2011 

 Dubbele betalingen consulten en visites 2011 

 Passantentarief 1e halfjaar 2012 

 Passantentarief 2e half jaar 2011 

 Spiegel doelmatigheid 2011 

 Steekproef 
 
Controleonderwerpen 2012 Mondzorg 

 Ondoelmatigheid CBT 

 Beïnvloeden tandartsen mondzorg 

 Steekproef 

 Tandbest pakket 
 
Controleonderwerpen 2012 Geboortezorg 

 Oneigenlijk gebruik eigen bijdrage poliklinische bevalling ziekenhuis 2011 

 Spiegel kraamzorg 

 Spiegel verloskunde 

 Steekproef 
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Controleonderwerpen 2012 Ketenzorg  

 CVRM in combinatie met 13005 en/of 13008 

 DMII in combinatie met fundus 2011 
 
Controleonderwerpen 2012 Paramedisch  

 Machtiging vervangende achterafcontrole postoperatieve indicaties 2012 

 Monitoren machtiging achteraf 

 Steekproef 
 
Controleonderwerpen 2012 Vervoer  

 Dubbele declaraties ambulance 

 Steekproef 
 


