OPROEP
25 oktober 2016

Onderwerp
Werving onafhankelijk deskundig artsen
De KNMG heeft met het ministerie van VWS, het Openbaar Ministerie, de Inspectie SZW en de FIOD
afspraken gemaakt over het waarborgen van het beroepsgeheim bij het doen van strafrechtelijk
onderzoek naar mogelijke financiële fraude in de zorg. Die waarborg zit hem in de inzet van een
onafhankelijk deskundige arts (ODA), die door de KNMG kan worden ingezet bij serieuze signalen en
vermoedens van fraude in de zorg. Deze afspraken zijn neergelegd in een convenant, dat Minister
Schippers (VWS) op 25 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Partijen streven ernaar dat het
convenant op 1 januari 2017 in werking treedt.
Met het oog hierop is de KNMG op zoek naar tien artsen waar de KNMG een beroep op kan doen voor
onafhankelijk en deskundig onderzoek bij medische persoonsgegevens. Zowel basisartsen, huisartsen,
medisch specialisten, forensisch artsen als andere artsen kunnen naar de functie medingen.

1.TAKEN
De onafhankelijk deskundige arts (ODA) krijgt op basis van het convenant inzage in medische
persoonsgegevens van de patiënten, met het oog op vier taken:
Taak 1: schiften
De ODA bekijkt of gegevens onder het medisch beroepsgeheim vallen;
Taak 2: turven
De ODA onderzoekt en stelt op basis van de beschikbare gegevens vast of en hoe vaak een bepaalde
behandeling heeft plaatsgevonden en of en hoe die betreffende behandeling is gedeclareerd of
geadministreerd. In sommige gevallen zal het enkel turven niet kunnen volstaan. Dit is het geval als nader
onderzoek noodzakelijk is naar de vraag of de juiste behandeling wel gedeclareerd is (bijvoorbeeld een
kortere of minder dure behandeling). De officier van justitie treedt in dergelijke situaties in overleg met de
KNMG over de door de ODA uit te voeren taak;
Taak 3: anonimiseren
De ODA ontdoet de gegevens die onder het medisch beroepsgeheim vallen van de patiënt gerelateerde
informatie, zodat deze gegevens niet meer tot de persoon herleidbaar zijn;
Taak 4: verslagleggen
De ODA legt de bevindingen neer in een verslag. Dit verslag bevat een samenvatting van feitelijke
bevindingen, een beschrijving van de verrichte werkzaamheden en vermelding van de herkomst van de
gegevens. Dit verslag bevat uitsluitend geanonimiseerde gegevens.
De tijdsinzet zal per dossier verschillend zijn.
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2. SCHOLING
Een arts kan als ODA worden ingezet nadat hij met succes een (beknopt) opleidingstraject heeft gevolgd.
Het opleidingstraject van ODA’s zal ongeveer 2.5 dagen in beslag nemen. Hiernaast zal er jaarlijks een
bijeenkomst worden georganiseerd waar de laatste ontwikkelingen op het terrein van de zorg en het
strafrecht aan de orde komen en ervaringen zullen worden uitgewisseld.

3. VERZEKERING EN VERGOEDING
De KNMG draagt zorg voor een passende aansprakelijkheidsverzekering en financiële vergoeding.

4. FUNCTIE-EISEN
Wij verwachten van een ODA:
•
Flexibiliteit
•
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
•
Het uitvoeren van zijn/haar taak op persoonlijke titel
•
Een recente verklaring omtrent het gedrag (VOG)
•
Dat hij/zij eventuele tuchtrechtelijke- en strafrechtelijke beletselen meldt
•
Geheimhouding. Hiervoor wordt ondertekening van een geheimhoudingsverklaring gevraagd
Aan de werkzaamheden is een bescheiden vergoeding verbonden.
Heeft u interesse dan vragen wij u uw motivatie en CV te sturen naar: convenantinzetoda@fed.knmg.nl. De
termijn voor aanmelding sluit 6 november 2016. Gesprekken zullen plaats vinden in de weken 46 t/m 49.
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