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Utrecht, 15 april 2014  

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Hiermee roepen wij u op te voorkomen dat een fundamenteel recht van de Nederlandse burger 

wordt aangetast. Namelijk het recht om te allen tijde zijn of haar eigen zorgverlener te kunnen 

kiezen. Dat recht is vastgelegd in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde op 12 maart jl. zijn Monitor Zorginkoop. De 

belangrijkste conclusie van de NZa is dat de zorgverzekeraars “nog beter zorg kunnen inkopen 

als zij mogen kiezen om niets te vergoeden voor zorg geleverd door aanbieders waar geen 

contract mee is”. In artikel 13 van de Zorgverzekeringswet staat evenwel dat de 

zorgverzekeraar in dit soort gevallen wél een (redelijke) vergoeding moet betalen.  

Met haar stellingname pleit de NZa er feitelijk voor de vrije artsenkeuze af te schaffen. Volgens 

de toezichthouder wordt effectieve zorginkoop belemmerd door de wettelijke bepaling waarin de 

vrije artsenkeuze voor alle verzekerden is gegarandeerd. En dat, terwijl deze bepaling expliciet 

in de wet is opgenomen in nauw overleg met patiënten- en consumentenorganisaties.  

De NZa stelt - overigens niet onderbouwd - dat het ook goed is voor de verzekerde om de vrije 

artsenkeuze af te schaffen. Volgens de NZa daalt de premie na afschaffing met € 100,-- per jaar 

per Nederlandse consument. De nadelen die gepaard gaan met afschaffing worden echter niet 

in beeld gebracht. Terwijl een zorgvuldige toezichthouder - die handelt in het belang van de 

consument - dat uiteraard wel hoort te doen.  

Vanzelfsprekend zijn alle partijen ervoor verantwoordelijk dat de zorg betaalbaar blijft. Wij 

verzetten ons evenwel tegen het beeld dat nu wordt geschetst. Dat beeld is: afschaffing van 

artikel 13 is de oplossing om de (groei van de) zorgkosten te beperken. 
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Met de boodschap dat dit € 100,-- per jaar per persoon scheelt en zonder de duiding wat daar 

tegenover staat, namelijk het wegvallen van de vrijheid voor het kiezen van de eigen 

zorgverlener, krijgen patiënten en consumenten een volstrekt verkeerd beeld voorgeschoteld. 

Voor hen die directer betrokken zijn bij deze ontwikkeling, is het al ingewikkeld om diverse 

zaken uit elkaar te houden. Los van de vraag waar de € 100,-- van de NZa op is gebaseerd, zijn 

wij ervan overtuigd dat de Nederlandse consument zich niet bewust is van de gevolgen die het 

voorstel van de NZa met zich meebrengt. Het is onze overtuiging dat mensen niet zomaar, ook 

niet op basis van een ‘lokkertje’ van € 100,- , willen afzien van het recht om hun eigen 

(huis)arts, tandarts, fysiotherapeut of psycholoog te kiezen. Dat zou kunnen betekenen dat een 

chronisch zieke patient, die al jaren voor zijn ziekte onder behandeling is bij een instelling of 

zorgverlener en een vertrouwensrelatie met zijn behandelaar(s) heeft opgebouwd, van de ene 

op de andere dag de deur wordt gewezen. Dat is ons inziens volstrekt onwenselijk nog los van 

de vraag of dat ook niet een kostenverhogende werking gaat krijgen.  

Blijkbaar kunnen slechts weinigen zich voorstellen dat de politiek in Nederland daadwerkelijk 

besluit een van de belangrijkste consumentenrechten op te geven: het recht van de vrije 

artsenkeuze. Wij kunnen ons overigens ook niet voorstellen dat patiënten- en 

consumentenorganisaties instemmen met het voorstel de vrije artsenkeuze af te schaffen en 

daarmee bijdragen aan het substantieel vergroten van de macht van de vier grote 

zorgverzekeraars. Dat grote en machtige organisaties als zorgverzekeraars – met een primaire 

focus op kosten en winst – altijd de beste keuze voor de patiënt maken, is onaannemelijk. 

Bovendien is het de vraag of het wenselijk is om dergelijke grote en private organisaties zoveel 

macht en invloed te geven. Op termijn gaat zo’n machtsconcentratie ten koste van het belang 

van de burger. 

Wij zijn van mening dat een kritische opstelling jegens de adviezen van de NZa nodig is.  

Eerdere (onderbouwde) inhoudelijke kritiek op het functioneren van deze toezichthouder zal u 

niet zijn ontgaan. Verder zijn wij van mening dat de rechten van de burgers om hun eigen 

zorgverlener te kiezen uit alle macht in Den Haag verdedigd moeten worden.  

Wij roepen u op uw verantwoordelijkheid te nemen. Wij gaan ervan uit dat u het fundamentele 

recht om zelf te kiezen voor een zorgverlener voor iedere Nederlander blijft waarborgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

VvAA Groep B.V. 

 

 

 

 

E.R. (Edwin) Brugman 

directeur VvAA kennismanagement en netwerken 
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