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Grote zorgfraude in
Noorden met pgb’sNoorde
Bas van Sluis

Een 51-jarige vrouw en haar 58-jarige
partner uit Paterswolde zouden ja-
renlang zorggeld voor mensen met
een geestelijke beperking hebben
misbruikt. Dat blijkt uit onderzoek
van ‘Dagblad van het Noorden’.

Verzekeraars Menzis en Achmea
bevestigen dat er vermoedens zijn
van fraude. Menzis heeft dossiers
opgestuurd naar het functioneel
parket van het landelijke Openbaar
Ministerie.

De 51-jarige vrouw zou de spil zijn
in de zaak. Het vermoeden is dat ze
geld van het zogeheten persoonsge-
bonden budget (pgb) van zeker tach-
tig cliënten voornamelijk in eigen
zak stak. Het aantal slachtoffers zou
naar ruim honderd financieel mis-

BEERTA/PATERSWOLDE Landelijke
opsporingsinstanties en zorgkan-
toren in Drenthe en Groningen zijn
mogelijk een miljoenenfraude op
het spoor.

bruikte cliënten, zogeheten budget-
houders, kunnen oplopen. Het geld
werd grotendeels niet gebruikt
waarvoor het is bedoeld: zorg. Vaak
hebben de budgethouders een ver-
standelijke beperking en begrijpen
ze niet goed wat er gebeurt. Jaarlijks
ging er zo’n 4 miljoen euro om in de-
ze omvangrijke verduisteringszaak.

De vrouw trad geregeld op als be-
windvoerder van de budgethouders
en sluisde het ontvangen pgb naar
rekeningen van bijvoorbeeld Stich-
ting Buitenbeentje. Die staan op
haar naam en die van haar partner.
De zorgkantoren werd gemeld dat
cliënten verbleven in een zorgboer-
derij in Beerta, terwijl ze feitelijk er-
gens anders woonden. Of helemaal
niet bekend waren bij medewerkers
van de zorgboerderij.

Het functioneel parket van het
landelijke Openbaar Ministerie en
rechercheurs van de Inspectie Socia-
le Zaken onderzoeken de zaak. Ook
liggen er aangiftes van verduistering
en valsheid in geschrifte bij de poli-

en met
tie. De Drentse en Groningse zorg-
kantoren hebben inmiddels tiental-
len pgb’s stopgezet of bevroren.

De vrouw ontkent tegenover deze
krant expliciet de fraude. Wel zegt ze
dat het geld niet allemaal in zorg is
gestopt. De stekker is uit Stichting
Buitenbeentje getrokken, zegt ze. ,,Ik
wil dit niet langer.’’

Een woordvoerder van Menzis be-
nadrukt dat alle cliënten wel gewoon
zorg houden. Bijvoorbeeld via zorg-
groep Oosterlengte. ,,Zij mogen niet
nog meer het slachtoffer worden.’’

Klokkenluiders trokken aan de bel
toen cliënten bij lange na niet de
zorg kregen waarop ze recht hadden.
Via intimidatie, bedreiging en om-
koping werden de cliënten inge-
toomd. Ook medewerkers werden
onder druk gezet. Ze moesten liegen
tegen controleurs van het zorgkan-
toor, anders zouden ze hun baan ver-
liezen. >> DVHNWEEKEND
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