Bereidheid VVAA te prijzen om
actie
behoud
vrije
zorgverlenerskeuze
te
ondersteunen
In de media is de laatste weken onrust onder
zorgverleners en patiënten te signaleren over
de plannen van minister de Jonge van VWS om op
korte termijn de Zorgverzekeringswet(Zvw) te
wijzigen. Met die wijziging wil hij het
aandeel van de ongecontracteerde zorg in de
zorgverlening verkleinen. Daarom grijpt VWS
met een nieuw wetsvoorstel in bij vergoedingspercentages voor
ongecontracteerde zorg. Dat wil hij bereiken door bij wet
zorgverzekeraars toe te staan de bedragen die deze uitbetalen
aan ongecontracteerde zorgaanbieders verder te verlagen dan de
75% van de gecontracteerde bedragen die ze nu betaald krijgen.
Details over de wijzigingen zijn nog niet bekend wel de
marsrichting door subtiel lekken naar geselecteerde media. In
2014 ondersteunde de Vereniging Van Artsen Automoblisten(VVAA)
op effectieve wijze de patiënten en zorgverleners die te hoop
liepen tegen de toenmalige poging om ook de vrije
zorgverlenerskeuze in te perken. Die bereidheid blijkt er nu
weer te zijn.

VVAA
Menigeen kent de VVAA als bedrijf dat zorgverleners op veel
terreinen verzekeringen levert en hen bedrijfsmatig
ondersteunt. Het bedrijft opereert onder de vereniging
die enig aandeelhouder is van het bedrijf VVAA.
vereniging kent statutair alleen zorgverleners als leden,
zorginstellingen. Zie art. 3 en 5 van die statuten. Het
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geen
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van de vereniging is volgens artikel 3 van de statuten het
behartigen van de materiële en immateriële belangen van de
leden. Terwijl de klassieke zorgkoepels zoals de LHV en KNMG
de laatste 10 a 15 jaren steeds meer de oren lieten hangen
richting overheid, heeft de VVAA het behartigen van de
belangen van de zorgverleners de laatste paar jaren serieuzer
genomen. De VVAA roert zich dan ook in het maatschappelijk
debat rondom vraagstukken in de zorg.

Opzettelijk onduidelijke communicatie
Vanuit het ministerie van VWS is er al meerdere maanden geen
duidelijkheid over de exacte inhoud van het wijzigingsvoorstel
van de Zvw. VWS weet dondersgoed dat het een gevoelig
onderwerp is. Wat de argwaan van meerdere beroepsgroepen in de
zorg deed opvlammen was ook het signaal dat minister Hugo de
Jonge het wetsvoorstel eigenlijk in corona-tijd snel door de
Staten generaal wil hebben. Naast het ontbreken van de exacte
inhoud is ook het tijdstip van inbreng bij de Tweede kamer
onduidelijk. VWS lijkt het allemaal liefst voor het zomerreces
door de Tweede Kamer gehaald te hebben. Signalen uit het
parlement lijken erop te wijzen dat fracties het toch over het
zomerreces heen willen tillen.

Zorgvisie
Op 19 juni 2020 staat er dan plotseling een artikel op de
website van het online magazine Zorgvisie van de hand van
Thijs Rösken. Daarin komen toch wat meer details boven water.
Het heeft er alle schijn van dat VWS via een dergelijk
zorgmagazine toch op een subtiele wijze de inhoud van wat men
wil “lekt” richting het veld. VWS wil volgens het artikel het
zogenaamde hinderpaalcriterium niet uit de Zorgverzekeringswet
laten verdwijnen. Men legt een duidelijker definitie ervan
vast. Dat hinderpaalcriterium is er om te bewaken dat de
drempel voor patiënten niet te hoog wordt om met een
naturapolis toch naar ongecontracteerde zorgaanbieders te

gaan. Waar nu vaak het idee is dat bij vrijwel elke
behandeling ongecontracteerde zorg voor ongeveer 75 procent
van het normale tarief vergoed wordt, zijn de percentages
straks gedifferentieerd.

Artikel 12 en 13 Zvw
In 2014 probeerde d toenmalige minister Schippers, de Zvw te
wijzigen door een aanpassing van artikel 13. Oplettende
critici van het huidige VWS-beleid wijzen erop dat VWS nu
waarschijnlijk ook artikel 12 wil aanpassen. Artikel 13 gaat
betreft de bepaling in de wet over het hinderpraalcriterium.
Dat de vergoeding niet zo laag mag zijn voor een
ongecontracteerde zorgverlener dat de patiënt een financiële
hinderpaal ervaart bij de keuze van de zorgverlener. In
artikel 12 staat dat per Algemene Maatregel van bestuur er
bepaald kan worden dat zorg alleen vergoed wordt als er sprake
is van een contract. Dus dat er zonder contract geen
betaaltitel meer is.

Ongecontraceerden eruit werken
Het is overduidelijk dat zowel VWS als de zorgverzekeraars af
willen van de ongecontracteerde zorgverleners. In naam zegt
men dat veel ongecontracteerde zorgverleners kostenverhogend
werkt en fraude bevordert. Bij nadere beschouwing is fraude
binnen ongecontracteerden en gecontracteerden, soms een grote
partij, even groot. Vergeten wordt dat zorgverzekeraars een
aantal ongecontracteerden gezien hun kleinschaligheid niet wil
contracteren. Daarnaast speelt ook dat een aantal
zorgverleners de regelgeving van de zorgverzekeraars zo zat
zijn dat zij liever minder inkomen en minder regelgeving
hebben dan het tegenovergestelde. Op deze manier doodt de
minister van VWS de spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn,
die door dood te gaan waarschuwt voor onheil.

Goede zet van VVAA
Het is een goede zet van het bestuur van VVAA om, in navolging
van de steun aan patiënten en zorgverleners in 2014 bij de
poging tot aantasting van de vrijheid van zorgverlenerskeuze,
nu weer steun toe te zeggen.
Het is trouwens een heel aparte actie van
die recent beleed dat de marktwerking in
tijd gehad heeft, om middels een
zorgverzekeraars toch meer marktmacht
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