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Aanbieders in de zorg moeten zich 
verenigen

Henk Brat, Flip van Huizen en Elly Koning

Negentig procent van de zorgverzekeringsmarkt is in handen van slechts vier 
verzekeraars. De macht op de inkoopmarkt ligt daarmee bij deze verzekeraars. 
Volgens bestuursvoorzitter Theo Langejan van de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) helemaal terecht. Want, zo redeneerde hij dit najaar in een interview in de 
NRC, dan dalen de zorgpremies, komen er besparingen op medicijnkosten en 
kunnen verzekeraars tegen scherpe (lees: lage) tarieven zorg bij aanbieders 
inkopen. De NZa-bestuurder ziet geen misbruik van machtsposities bij 
zorgverzekeraars en wil dat ook niet zien. Dat laatste ontmoet veel kritiek bij veel 
stakeholders. De NZa lijkt te vergeten dat hij er niet alleen is voor de 
zorgverzekeraars.

De premies voor 2014 zijn nu zo laag dat de nieuwe zorgverzekeraar Anno 12 
niet op de markt kan komen. Binnenkort zullen de eerste zorgaanbieders failliet 
gaan. Geen goed nieuws voor de concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt. In 
2015 gaan de premies weer omhoog, zo verwachten de zorgverzekeraars. Maar 
dat zal dan te laat zijn voor veel zorgaanbieders die nu worden afgeknepen. En is 
dat in het belang van de verzekerde?

Het systeem dat door de NZa als zegening wordt gezien, lijkt te zeer gericht op 
(zelf)behoud van het oude. Nieuwe toetreders, en dus concurrentie, zijn niet 
welkom. Hierdoor komen de kwaliteit, de innovatie en de continuïteit van de 
zorg in gevaar. Dit is allesbehalve een goede ontwikkeling in een systeem waarin 
de verzekerde, oftewel de patiënt, centraal zou moeten staan.

Kleine zorgaanbieders dienen daarom de krachten te bundelen. Niet door fusies 
van individuele zorgaanbieders, maar door zich te verenigen in een coöperatie, 
een rechtsvorm die zich uitstekend leent voor samenwerking in de zorg. Mede 
dankzij de grote vrijheid van inrichting kan relatief makkelijk worden voldaan 
aan de eisen van de Wet toelating zorginstellingen, en de overige relevante wet- 
en regelgeving.

Samen kunnen kleine zorgaanbieders voorkomen dat ze weg worden gedrukt. En 
de patiënt — waar het ook de NZa om te doen zou moeten zijn — is beter af.
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