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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor hee� aangemeld of omdat u de s�ch�ng ac�ef ondersteunt.
Indien u de nieuwsberichten niet langer wilt ontvangen, dan kunt u zich onderaan deze pagina afmelden.

Plan VWS: Vrijeartsenkeuze onmogelijk maken

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zal eerdaags ondertekend moeten worden volgens de plannen van
minister Kuipers van VWS. 

De Vrijeartsenkeuze willen ze prak�sch onmogelijk maken door twee maatregelen, te weten: 
 

1. VWS wil de Zorgverzekeringswet zodanig wijzigen dat de minister per sector een maximum
percentage kan vaststellen dat de zorgverzekeraar mag vergoeden ten opzichte van het
marktconforme tarief. Ofwel dus nog minder vergoeden dan ze nu al doen. Eerder is dit plan
gepresenteerd door minister Hugo de Jonge onder de �tel ‘Meer contracteren’.

 
2. Vervolgens wil minister Kuipers ook nog verbieden dat de zorgverlener de pa�ënt kor�ng verleent

door een deel van de eigen bijdrage kwijt te schelden. Ofwel een verbod op het geven van kor�ng.
Ofwel de zorg moet duurder worden.

Kortom we moeten weer aan de bak! 

We verkeren in goed gezelschap, Pauline Meurs hee� vorige week in een ingezonden ar�kel in het
Financieel Dagblad (FD) het plan van minister Kuipers en IZA  asociaal genoemd (zie bijlage). Vorige week
stond in het FD dat de LHV mordicus tegen het IZA is, waaronder het opheffen van de vrijeartsenkeuze
(zie bijlage). 

De concep�ekst van het IZA voor het deel vrije artsenkeuze voegen we ook bij. (bijlage IZA) 

Plan van Aanpak 
We zijn druk bezig met planontwikkeling. Een van de centrale punten is dat de macht van
zorgverzekeraars alleen maar groter wordt door dit voornemen van minister Kuipers. Zij krijgen
dictatoriale macht. 

Primair zijn de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor wachtlijsten, maar niemand spreekt de
zorgverzekeraars aan op hun zorgplicht. De wachtlijsten zullen alleen maar toenemen met de plannen
van minister Kuipers.  Alle reden om te pogen de verkeerde machtsverhoudingen in de zorg bloot te
leggen en de verzekerde/pa�ënt die posi�e geven waar hij/zij recht op hee�. 

Het wordt gedeeltelijk een herhaling van hetgeen we in 2013/2014 hebben gedaan. We zullen publiciteit
moeten zoeken en proac�ef Tweede Kamerleden moeten informeren over dit onzalige voorstel. Ook de
leden van de Eerste Kamer gaan we vooruitlopend op een besluit van de Tweede Kamer alvast proac�ef
informeren. In 2014 werd het schrappen van de vrije artsenkeuze op het nippertje voorkomen omdat we
een meerderheid in de Eerste Kamer wisten te mobiliseren om zich tegen het voorstel uit te spreken. 

Dit betekent dat ik op dit moment degenen die in 2013 succesvol ac�ef waren in de strijd tegen Edith
Schippers probeer te binden aan de s�ch�ng. Gesprekken zijn reeds gaande. 

Ac�epunten 
 

Wij willen graag de beoogde wetswijzigingen voorleggen aan onze juristen van Dirkzwager, die ook
het Hinderpaalcriterium nu voor ons verzorgen. Daarnaast willen we ook Bas�aan Wallage (Van
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Benthem en Keulen) inschakelen. Hij is onlangs gepromoveerd op het recht op vrije artsenkeuze.
Een prach�g proefschri�.

 
Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS zouden we willen spreken over de plannen van
Kuipers. De eerste contacten zijn reeds gelegd.

 
Herhaling van de marktonderzoeken die we in 2013 hebben laten uitvoeren over hoe de
Nederlander denkt over vrije artsenkeuze. Hiermee hebben we regelma�g de krant gehaald.

 
Onderzoek laten doen naar hetgeen de vrije toegang tot de markt sinds 2006 hee� gebracht,
minder lange wachtlijsten en de tarieven zijn gedaald. Een eerste analyse gee� aan dat de tarieven
voor van oogheelkunde, orthopedie en dermatologie met >20% zijn gedaald. Door een verbod op
de vrijeartsenkeuze is er geen vrije toegang tot de markt meer en is elke kans op innova�es
onmogelijk gemaakt. Wie neemt nog het risico om met iets nieuws te beginnen als er geen
vergoeding tegenover staat?  

 
De Europese Pa�ëntenrichtlijn gee� recht op 100% vergoeding tot het maximum van de
Nederlandse mark�arieven als een pa�ënt zorg consumeert in een andere EU staat. Nederland
hee�, naast Oostenrijk en Finland deze richtlijn niet ingevoerd. Er loopt een inbreukprocedure
tegen de Nederlandse staat. Ook dit punt zouden we verder willen uitdiepen omdat het voornemen
van minister Kuipers ook over vrije artsenkeuze in EU-verband gaat en zich naar ons idee niet
verhoudt met de Europese wetgeving.

 
We overwegen ook weer een symposium te houden over de vrije artsenkeuze met toonaangevende
sprekers.

Financiering 
Het moge duidelijk zijn dat het ontplooien van deze ac�viteiten veel geld kost. We hebben al een paar
stevige bijdragen ontvangen, maar het inhuren van professionals kost geld. We doen dan ook een beroep
op onze achterban om een bijdrage te betalen op bankrekening NL 42 RABO 0181 6615 78 t.n.v. S�ch�ng
Handhaving Vrije Artsenkeuze te Zeist. 

We krijgen vaak de vraag van hoe hoog de bijdrage moet zijn, op basis van de reeds ontvangen bedragen
adviseren wij 0,4% van de omzet met een maximum € 5.000 en een minimum van € 250,-. Maar
uiteraard bent u vrij in het bepalen van de hoogte van uw bijdrage. 

Als u een declara�e wilt ontvangen, vernemen we dat graag. 

Adviezen? 
Hee� u ideeën of adviezen? We horen ze graag. Mail ze naar info@handhavingvrijeartsenkeuze.nl 

Wij houden u op de hoogte!

Deel deze nieuwsbrief met uw rela�es of andere geïnteresseerden eenvoudig via

de volgende bu�ons:

Reageren?  

Wij vinden het pre�g om uw reac�e te horen. Stuur een e-mail naar h�p://info@handhavingvrijeartsenkeuze.nl

Deze e-mail is verstuurd aan info@ihc-dezorgmakelaar.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u

info@handhavingvrijeartsenkeuze.nl toe aan uw adresboek.
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