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 Onderwerp 
 onderbouwing besparingen 
 
 
Geachte heer Rouvoet, 
 
Onlangs werd het wetsontwerp 33.362 Wet verbod verticale integratie door de 
Eerste Kamer verworpen.  
Op 24 december werd een reactie van u op het verwerpen van de wet op NU.nl 
als volgt weergegeven: 
“Als de politiek iets wil doen aan de stijgende kosten in de zorg, dan moet het 
parlement de vrije artsenkeuze alsnog inperken. Anders gaan mogelijk het 
eigen risico en de zorgpremie omhoog, of wordt het basispakket uitgekleed.  
"De politiek is nu aan zet", zegt Rouvoet. "Het is belangrijk dat de 
zorgverzekeraars van de politiek instrumenten in handen krijgen om de kosten 
in de zorg te beteugelen." Het inperken van de mogelijkheid om zelf de 
zorgverlener te kiezen is volgens hem een essentieel middel om dat te 
bereiken. 
Als dat instrument er niet komt, moet Den Haag op zoek naar andere middelen 
om de stijgende kosten in de zorg te remmen. Dat zou betekenen dat het eigen 
risico omhoog moet of dat het basispakket wordt uitgekleed, waarschuwt 
Rouvoet.” 
 
Steeds worden de effecten op de kosten(besparing) door wijziging van artikel 
13 (afschaffen vrije artsenkeuze)  opgevoerd als reden om verzekeraars de 
mogelijkheid te bieden niet-gecontracteerde specialistische zorg niet meer te 
vergoeden. Er zou sprake zijn van een kostenbesparing / beperking van de 
groei van de uitgaven van 1 miljard euro. Enige onderbouwing heb ik hiervan 
echter nog niet gezien, ook niet in het zorgakkoord dat aan het wetsvoorstel 
vooraf is gegaan. 



  

 

Nu het kabinet heeft besloten met een aangepast wetsvoorstel te komen, vind 
ik het noodzakelijk dat de cijfers over kostenbesparingen door wijziging van 
artikel 13 van de Zorgverzekeringswet  hard worden gemaakt. 
Ik verzoek u daarom dringend met een becijfering te komen van de te 
verwachten besparingen op korte en op langere termijn.  
 
Een ander vermeend effect van de ruimere mogelijkheden die verzekeraars via 
wijziging van artikel 13 geboden wordt is de impuls die het heeft op de kwaliteit 
van de zorg. Verzekeraars zouden veel beter ook op kwaliteit kunnen 
contracteren. Ook hiervan hebben wij nog weinig concreets gezien. De minister, 
de NZa en ook verzekeraars zelf geven steeds aan dat het contracteren op basis 
van kwaliteit nog in de kinderschoenen staat. Ook hiervan vraag ik u aan te 
geven welke concrete effecten op korte en langere termijn er van de wijziging 
van artikel 13 op de kwaliteit van de zorg uitgaat. 
 
Ik stel het op prijs als u op korte termijn bovenbedoelde informatie kunt 
verstrekken. 
 

Met vriendelijke groet, 
Consumentenbond 

 
Bart Combée 
Algemeen Directeur 
 
 


