
Ongecontracteerd | Tarief
 
Beslist de rechter hoeveel de zorg straks kost?
 

FLOS VINGERHOETS

ZEIST
Ziekenhuizen, fysiotherapeuten en
tandartsen stappen steeds vaker
naar de rechter als ze er met
zorgverzekeraars niet uitkomen
over de tarieven. Deskundigen
vinden dit een gevaarlijke
ontwikkeling.

PEET VOGELS

Wynand van de Ven, emeritus
hoogleraar sociale
ziektekostenverzekering aan de
Erasmus Universiteit, vreest het
ergste. Als steeds meer
zorgaanbieder hogere tarieven
eisen via de rechter, kan dat nare
gevolgen hebben. ,,Dan dreigt een
onbeheersbare kostenexplosie.''

Ger Jager, voorzitter van de
Stichting Handhaving Vrije
Artsenkeuze, heeft daar geen
boodschap aan. Jager verwijt de
verzekeraars 'een zootje te maken
van de tarieven voor zorg'. ,,Dat is
één grote chaos'', zegt hij. ,,De
variatie in tarieven voor gelijke
prestaties is enorm.''

De Stichting Handhaving Vrije
Artsenkeuze werd in 2014
opgericht toen toenmalig minister
van Volksgezondheid Edith
Schippers de vrije artsenkeuze uit
de wet wilde schrappen. Een
poging die overigens strandde in de
Eerste Kamer. Jager voert nu een
bodemprocedure tegen de vier
grote zorgverzekeraars (Zilveren
Kruis Achmea, Menzis, VGZ en
CZ). ,,Ik ben boos omdat ze de
vergoedingen steeds verder
verlagen en steeds meer

hinderpalen opwerpen om de vrije
keuze van zorgverleners te
dwarsbomen. Ik wil dat de rechter
zich uitspreekt dat er vergoed wordt
op basis van de werkelijke kosten.''

Gebruikelijk is dat
zorgverzekeraars en
zorgaanbieders uitentreuren
onderhandelen over de vorm van
de zorg en de tarieven die daarvoor
mogen worden gerekend. Zo weten
de verzekeraars vooraf wat hun
kosten zijn. De verzekeraar die het
beste 'inkoopt' bij de ziekenhuizen,
kan daardoor of de laagste premie
hanteren, of de meest uitgebreide
zorg bieden.

Deze vlieger gaat niet op voor
verzekerden met een naturapolis
(driekwart van alle Nederlanders)
die gebruikmaken van een
fysiotherapeut of tandarts die géén
contract heeft met een verzekeraar.
De behandelaars vinden de
vergoedingen bijvoorbeeld te laag,
of zijn het niet eens met een door
de verzekeraar opgelegd
omzetplafond. Verzekeraars
vergoeden bij een naturapolis maar
een deel van de tarieven van
zorgaanbieders zonder contract.
Wie toch een volledige vergoeding
wil, moet een (veel) duurdere
restitutiepolis nemen.

Beheersbaar

Voor verzekeraars zoals Zilveren
Kruis en VGZ is de gedeeltelijke
vergoeding een belangrijk
instrument om de kosten
beheersbaar te houden:
zorgaanbieders die (in hun ogen) te
veel vragen, krijgen geen contract.

De zorgaanbieders slaan nu hard
terug, met hulp van de rechterlijke
macht. De zorgwet zegt dat
iedereen recht heeft op een vrije
keuze van zorgaanbieders. De
verzekeraars mogen daar geen
hindernissen bij opwerpen.

Dat is juist wat nu gebeurt, zeggen

de zorgaanbieders. De
vergoedingen voor
ongecontracteerde zorg zijn zo
laag, dat patiënten
noodgedwongen afhaken.
Verzekeraars vergoeden nu vaak
75 procent van het gangbare tarief.

Dat hindert de vrije keuze, vindt de
Stichting Handhaving Vrije
Artsenkeuze. Rechters gaan daar
de laatste jaren steeds vaker in
mee. In Leeuwarden bepaalde een
rechter onlangs dat van patiënten
een eigen bijdrage van hooguit 500
euro mag worden gevraagd. De
rest moet voor rekening van de
zorgverzekeraar komen. ,,En die
500 euro is nog te hoog'', zegt
Jager.

Emeritus hoogleraar Van de Ven
hoopt van harte dat de
zorgverleners niet in het gelijk
worden gesteld. Hij voorspelt een
onbeheersbare kostenexplosie.
Van de Ven wijst op de verzwakte
positie van zorgverzekeraars. ,,Ze
kunnen straks door de rechter
nauwelijks meer een vuist maken in
de onderhandelingen.''

Van de Ven vreest dat voor
zorgverleners de prikkel verdwijnt
om een contract af te sluiten en dat
zal tot meer en duurdere zorg
leiden. ,,Dit haalt de basis onder
het systeem uit. Verzekeraars
moeten de macht hebben om prijs
en kwaliteit van de zorg af te
spreken.''

Ruime keuze

Van de Ven pleit er voor dat
verzekerden ook kunnen kiezen
voor een polis met een ruime, maar
geen volledig vrije keuze van
zorgverleners. ,,Ook bij zo'n polis
moet een verzekeraar voldoende
zorg aanbieden binnen een
redelijke afstand en met redelijke
wachtlijsten. Als een verzekerde
naar een zorgverlener wil met wie
de verzekeraar geen contract heeft,
kan hij overstappen naar een
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verzekeraar die dat wel heeft.''

De zorgverleners gaat het helemaal
niet om de vrije keuze van de
patiënt, maar vooral om de eigen
portemonnee, denkt Van de Ven.
,,Al die rechtszaken worden door
zorgaanbieders aangespannen.
Van verzekerden hoor je nooit
klachten. Het gaat hun er om dat ze
meer omzet kunnen draaien.''

De Jager is het niet eens met Van
de Ven. ,,Er hoeft helemaal geen
sprake te zijn van een
kostenexplosie. Nu is er een
enorme variatie in kosten voor een
operatie in het ene of het andere
ziekenhuis. Daar vallen honderden
miljoenen te besparen als je dat
gelijk trekt. Zorgverleners willen
ook best contracten afsluiten, maar
dat willen verzekeraars niet.''

De grootste zorgverzekeraar
Achmea denkt niet dat de zorg snel
onbetaalbaar wordt. ,,Maar zo'n 5
procent van de zorg die onze
klanten gebruiken is niet
gecontracteerd. We hebben dus
met verreweg de meeste
zorgaanbieders contracten.
Vergeet niet dat er voor
zorgaanbieders ook voordelen aan
een contract zitten. Ze weten welke
omzet ze kunnen maken en het
scheelt heel veel administratieve
rompslomp,'' zegt
bestuursvoorzitter Willem van Duin.

75

Verzekeraars vergoeden nu vaak
75 procent van het gangbare tarief
bij ongecontracteerde zorg.

500

Een rechter in Leeuwarden
bepaalde onlangs dat van patiënten
een eigen bijdrage van hooguit 500
euro mag worden gevraagd bij
ongecontracteerde zorg.
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