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Onderwerp Herinnering openbaar maken tarieven

Geachte mevrouw, heer,
Begin juli ontving u van ons een brief, met de oproep uw gecontracteerde tarieven openbaar te
maken. Wij hebben dit verzoek gedaan aan alle ziekenhuizen en zorgverzekeraars in Nederland. Dit
naar aanleiding van de resultaten van een artikel in de Consumentengids over de transparantie van
gecontracteerde tarieven en de aftrap van onze campagne #watkostmijnzorg.
Inmiddels hebben wij enkele reacties op onze brief van 5 juli jongstleden binnen.
De Consumentenbond is erg blij met het besluit van CZ om met ingang van 2 augustus 2016 haar
gecontracteerde tarieven tot €885 bekend te maken. Wij zien geen enkele reden waarom andere
verzekeraars achter zouden moeten blijven, dan wel ziekenhuizen terughoudend moeten zijn in het
openbaren van de tarieven. In dit kader is het interessant te weten dat ook de ACM toestaat dat de
tarieven van 2016 openbaar mogen worden en dat toezichthouder NZa hoopt dat andere
zorgverzekeraars het voorbeeld van CZ snel zullen volgen.
Van sommige ziekenhuizen ontvingen wij de reactie dat zij positief staan tegenover het idee de
tarieven openbaar te maken. Met hen gaan wij in overleg hoe deze stap te zetten. Wij hopen dat
deze ziekenhuizen ook een voorbeeldfunctie kunnen gaan vervullen, net zoals CZ heeft gedaan.
Van het merendeel van u hoorden wij echter nog niets, of bracht de reactie ons niet verder.
Verwijzen naar de passantentarieflijst is geen adequate invulling van ons verzoek. Wij benadrukken
graag nog even dat het ons gaat om de gecontracteerde tarieven. Middels deze brief herhalen wij
daarom onze oproep om uw gecontracteerde tarieven openbaar te maken. Veel consumenten
hebben de afgelopen maand gebruik gemaakt van de mogelijkheid ons bericht te ondersteunen op
de website, maar ook via social media zagen wij duizenden acties en reacties, waaruit blijkt dat onze
oproep gesteund wordt.
Zoals al eerder aangekondigd start de Consumentenbond vanaf september zelf met het verzamelen
van de tarieven, voor zover nog niet aan ons bekendgemaakt. Hierbij zullen wij consumenten
vragen om de voor hen in rekening gebrachte DBC-prijzen in ons systeem te plaatsen. Wilt u de
laatste kans benutten om uw tarieven volledig en correct aan ons beschikbaar te stellen voordat
onze actie van start gaat, dan horen wij dat graag van u via watkostmijnzorg@consumentenbond.nl
Wij kijken uit naar uw positieve reactie. Kijk voor meer informatie over de actie op
www.consumentenbond.nl/watkostmijnzorg
Met vriendelijke groet,
Campagneteam “Wat kost mijn zorg”

