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Beroepsgeheim en fraude 
 
Net voor de zomer fulmineerde onze voorzitter Jim Faas in zijn column in  

Medisch Contact 'The F Word' tegen een uitgelekt conceptwetsvoorstel van  
drie ministeries (VWS, SZW en V&J). Hierin wordt een meldplicht geregeld  

voor onder andere verzekeringsartsen en medisch adviseurs bij vermoedens van  
fraude. In het voorstel is ook geregeld dat er medische gegevens moeten  
worden overlegd in het kader van handhaving en opsporing. Er is geen arts  

betrokken geweest bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel.  Het voorstel  
raakt de professie van verzekeringsartsen - en dus de NVVG - in de kern. Het  

gaat hier om een inperking van het medisch beroepsgeheim die zijn weerga  
niet kent. De column werd opgepikt  door dagblad Trouw (voorpaginanieuws op  
18 juli). Hierop ontstond een kleine mediastorm met veel verontwaardigde  

reacties, waaronder forse uitlatingen van hoogleraar recht en  
gezondheidszorg Martin Buijsen, die het voorstel 'ronduit totalitair' vond. 

 
Alle aandacht heeft er intussen wel toe geleid dat de KNMG het onderwerp  
stevig op het netvlies heeft. In september zijn verkennende gesprekken  

gestart met vertegenwoordigers van VWS, V&J en SZW en vertegenwoordigers van  
de Federatie KNMG, waaronder de NVVG, over allerlei vragen die spelen rondom  

het medisch beroepsgeheim. Uitgangspunt van minister Schippers is - zo bleek  
bij gelegenheid- : alles wat samen in goed overleg kan worden besproken en  
afgesproken, heeft de voorkeur boven wetgeving. We houden u op de hoogte van  

de ontwikkelingen. 

 

De Talma-Prijs is terug! 

De Talma prijs is genoemd naar de Nederlandse politicus 
Aritius Sybrandus Talma (1864-1916). Hij was de eerste 
minister voor de sociale wetgeving in Nederland. In 1913 

zorgde de Talma-verzekeringswetten dat verplichte 
collectieve sociale verzekering het fundament werd van het 

Nederlandse sociaal stelsel. Het uitgangspunt was de 
gedeelde sociale verantwoordelijkheid van werkgevers, 
werknemers en de overheid. 

  
De laatste uitreiking van de Talma prijs was in 2011. In 

samenwerking met de GAV is nieuw leven ingeblazen. 

  

 

 

Vorig jaar is de Talma jury tijdens de najaarsledenvergadering geïnstalleerd. De 
nieuwe leden zijn: Murat Gök als voorzitter met daarnaast Sylvia Vegt, Bert 

Cornelius, Jan Buitenhuis en Sjef Wijnen. Het doel van de Talma prijs is om 
wetenschappelijk verzekeringsgeneeskundig onderzoek aan te moedigen. 

  



Dit jaar hebben wij een aantal inzendingen die voor de prijs zullen meedingen. De 

Talma Jury beoordeelt de publicaties en kiest 'de beste' inzending. De auteur van de 
beste publicatie wordt daarmee de winnaar van de Talma prijs. De prijs bestaat 

naast de penning uit een geldbedrag. Tijdens de aanstaande 
najaarsledenvergadering zal de winnaar bekend worden gemaakt. Hij/zij wordt in de 
gelegenheid gesteld om een presentatie te geven. 

 

Gert van Ekeren, secretaris NVVG 

 

Agenda 

15 oktober 2015  Najaarsledenvergadering NVVG (middag) 

4-6 november 2015 Verzekeringsgeneeskundige (VG) dagen 

17 december 2015  Muntendam symposium, Amsterdam (middag) 

9–11 juni 2016   EUMASS Congres, Ljubljana, Slovenië 

 


