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Vrije artsenkeuze

Betalen voor 
kiesrecht
De mogelijkheid om zelf uw zorgverlener 

te kiezen, wordt beperkt. Tenzij ú hem betaalt 

of een dure restitutiepolis neemt. 

uim €90 miljard. Dat geven we jaar-
lijks in Nederland uit aan zorg. Dit 
bedrag neemt nog steeds toe, maar 

hervormingen hebben de stijging een halt 
toegeroepen. Minister Schippers van Volks-
gezondheid zegt jaarlijks nóg een miljard te 
kunnen bezuinigen als zorgverzekeraars 
alleen voor goede en niet te dure zorg gaan 
betalen. De Tweede Kamer heeft onlangs een 
wet aangenomen die de verzekeraars daar 
vanaf 2016 meer ruimte voor biedt. ‘Het bete-
kent dat je niet meer altijd naar het zieken-
huis of de behandelaar kunt die jíj goed vindt, 
tenzij je het zelf betaalt’, waarschuwt Carl 
Jakobs, campagneleider bij de Consumenten-
bond. ‘Of als je de naturapolis omwisselt voor 
een (duurdere) restitutiepolis.’

CONTRACTEN
Ieder jaar onderhandelen zorgverzekeraars 
met zorgverleners, zoals ziekenhuizen, huis-
artsen, apothekers en psychologen. Vindt de 
verzekeraar een zorgaanbieder te duur of niet 
goed genoeg, dan sluit hij met die aanbieder 
geen contract af; omgekeerd kan de aanbieder 

een contract ook weigeren. Wat de consument 
van die afspraken merkt, hangt af van zijn 
polis. Een restitutiepolis biedt keuzevrijheid: 
de verzekerde bepaalt zelf naar welke arts hij 
gaat en de verzekeraar betaalt de ‘marktcon-
forme’ prijs. Dat komt bij een behandeling in 
Nederland meestal neer op het volledige 
bedrag. Wie met een (goedkopere) naturapolis 
naar een niet-gecontracteerde zorgverlener 
gaat, krijgt niet alles vergoed. Advocaat Chris 
van Balen: ‘Artikel 13 van de Zorgverzeke-
ringswet verplicht zorgverzekeraars de reke-
ning van een niet-gecontracteerde zorgverle-
ner grotendeels te betalen. Het percentage 
staat niet vast, maar het mag niet zo klein zijn 
dat patiënten belemmerd worden een niet-
gecontracteerde zorgverlener te kiezen.’

Verzekeraars zijn de grenzen steeds ver-
der gaan opzoeken. Kreeg je drie jaar geleden 
nog minimaal 80% van het standaardtarief 
vergoed, op dit moment zijn er naturapolissen 
die 60% of zelfs minder van de rekening van 
een niet-gecontracteerde zorgverlener beta-
len. CZ verlaagde in 2013 de vergoeding van 
75% naar 50% voor niet-gecontracteerde gees-
telijke gezondheidszorg. Momentum, gespeci-
aliseerd in verslavingsproblematiek en zon-
der contract met CZ, spande een kort geding 
aan. Momentum kreeg gelijk tot en met de 
Hoge Raad. Een vergoeding van slechts 50% 
is voor patiënten een belemmering om de hulp 
van Momentum in te roepen. Van Balen: ‘Deze 
uitspraak laat zien dat je altijd recht hebt op 
een redelijke vergoeding. Wat die precies 
inhoudt, is niet duidelijk, maar uit eerdere 

uitspraken van rechtbanken valt op te maken 
dat een vergoedingspercentage van 75 tot 80% 
van een realistisch tarief redelijk is.’ Of de 
polisvoorwaarden worden aangepast, kan CZ 
nog niet zeggen. Ook andere verzekeraars zeg-
gen de uitspraak te bestuderen. 

De Consumentenbond vindt dat verzeke-
raars klanten die naar een niet-gecontrac-
teerde zorgverzekeraar zijn geweest en daar-
voor in hun ogen geen redelijke vergoeding 
hebben gekregen, moeten compenseren. Wer-
ken zorgverzekeraars niet mee, dan zal de 
Consumentenbond gedupeerde consumenten 
ondersteunen. Verder wil de Consumenten-
bond dat in de polisvoorwaarden van komend 
jaar het vergoedingenpercentage voor niet-
gecontracteerde zorg teruggaat naar mini-
maal 80%. Niet dat dit in alle gevallen een 
redelijke vergoeding is, maar het biedt een 
bepaalde zekerheid. Doen verzekeraars dit 
niet uit zichzelf, dan gaat de Consumenten-
bond hen daarop aanspreken.   

WETSWIJZIGING DREIGT
Maar als het aan het kabinet ligt, vervalt per 
1 januari 2016 de verplichting voor verzeke-
raars om bij te dragen aan de kosten voor niet-
gecontracteerde zorg. ‘Als de wetswijziging 
doorgaat, kunnen zorgverzekeraars bepalen 
naar welk ziekenhuis of welke psychiater je 
moet. Je kunt alleen nog zelf kiezen voor een 
huisarts, fysiotherapeut, tandarts en verlos-
kundige’, legt Van Balen uit. 

De Consumentenbond voert al een tijd 
actie tegen deze wetswijziging. ‘Uit ons onder-
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90% van de consumenten heeft een zorgpolis bij een van deze vier aanbieders.  
* De vergoeding voor niet-gecontracteerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is bij VGZ 75% en bij Achmea 60%.

Vergoedingen bij naturapolissen van de vier grootste verzekeraars

Vergoedingspercentage niet-gecontracteerde zorg 2014

zoek blijkt dat 80% van de consumenten niet 
wil dat hun keuzevrijheid wordt beperkt’, 
aldus Carl Jakobs. ‘De minister wil met dit 
plan kwalitatief slechte en te dure aanbieders  
buiten spel zetten, maar het is onuitvoerbaar. 
Niemand weet precies welke zorg waar het 
best is en verzekeraars maken niet duidelijk 
waarom het ene ziekenhuis wel en het andere 
niet is gecontracteerd. Zolang verzekeraars 
dat niet kunnen, moeten patiënten zelf hun 
arts kunnen kiezen.’ 

Ondanks acties van de Consumentenbond 
en pogingen van zorgverleners en zelfs enkele 
zorgverzekeraars om de wetswijziging tegen 
te houden, is de Tweede Kamer in juni 
akkoord gegaan met het verdwijnen van de 
vrije artsenkeuze. De Consumentenbond richt 
zich daarom nu tot de E erste Kamer. 

RESTITUTIEPOLIS DURE OPLOSSING 
Gaat ook de Eerste Kamer akkoord met de 
wijziging, dan loopt iedereen met een natura-
polis vanaf 1 januari 2016 het risico fors te 
moeten bijbetalen als hij naar een andere 
zorgverlener gaat dan de verzekeraar heeft 
uitgekozen. Bij een restitutiepolis is dat niet 
het geval. ‘Maar,’ waarschuwt Van Balen, ‘de 
kans is groot dat een restitutiepolis, en dus 
vrije artsenkeuze, zo duur wordt dat niet 

iedereen dat kan betalen.’ In 2014 is het ver-
schil tussen de goedkoopste natura- en de 
goedkoopste restitutiepolis €6,50 per maand, 
maar dit kan oplopen tot €30 als u kiest voor 
een duurdere restitutiepolis. Met de wetswij-
ziging wordt het verschil in premie tussen een 
natura- en restitutie polis waarschijnlijk nog 
groter. 

Onderzoek van de Consumentenbond laat 
zien dat 40% van de verzekerden niet weet wat 
voor soort polis ze hebben. Jakobs: ‘Consumen-
ten kennen het systeem onvoldoende, waardoor 
de kans groot is dat ze kiezen voor de goedkoop-
ste optie en pas op het moment dat ze zorg nodig 
hebben, ontdekken dat ze niet naar de zorgver-
lener van hun keuze kunnen. Of nog erger: er 
pas na de behandeling achter komen dat het 
ziekenhuis niet gecontracteerd was en dus de 
hele rekening uit eigen zak moeten betalen.’

EXTRA OPLETTEN VOOR 2015
Half november worden de zorgpolissen van 
2015 bekend. Let dan goed op wat voor soort 
polis u heeft, of de polis uw vertrouwde zorg-
verleners vergoedt en welke vergoeding u 
krijgt als u kiest voor een niet-gecontrac-
teerde zorgverlener. ‘Omdat deze informatie 
bij veel verzekeraars moeilijk te vinden is, 
roepen wij verzekeraars op een polisbijsluiter 
te maken waarin deze vragen worden beant-
woord. Zoiets is bij veel andere fi nanciële pro-
ducten gewoon verplicht’, zegt Jakobs.

Om het vergelijken van zorgverzekeringen 
en overstappen makkelijk te maken, is vanaf 
half november de Zorgvergelijker van de Con-
sumentenbond weer actief met premies en 
voorwaarden voor 2015. Die laat ook zien met 
welke ziekenhuizen en fysiotherapeuten in uw 
buurt verzekeraars afspraken hebben.

OPROEP
Bent u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener geweest en geconfronteerd 

met een eigen bijdrage die in uw ogen onredelijk was? Of heeft u vanwege de 

eigen bijdrage afgezien van behandeling door een niet-gecontracteerde zorgver-

lener? Laat het ons weten via meldpunt@consumentenbond.nl. En geef uw 

mening over het verdwijnen van de vrije artsenkeuze op consumentenbond.nl/

keuzevrijheid. We kunnen uw reactie goed gebruiken richting de Eerste Kamer. 


