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Hartpatiënten Nederland blij met sneuvelen 

wetsvoorstel artsenkeus 

ROERMOND, dinsdag 16-12-2014 - Hartpatiënten Nederland is blij 
met het sneuvelen van het wetsvoorstel dat een eind zou maken 
aan de vrije artsenkeus. Onze belangenorganisatie is van meet af 
aan tegen de afschaffing van dit grondrecht geweest. 
 
De wet is gesneuveld door drie dissidente PvdA-senatoren. Een van 
hen, Guusje Terhorst, zei dat ze tegenstemde omdat de nieuwe wet 
van minister Edith Schippers van Volksgezondheid de 
zorgverzekeraars te veel macht geeft. Daar zijn wij het hartgrondig mee 
eens. 
 
Hartpatiënten Nederland is bijzonder blij met dit besluit van de Eerste 
Kamer. Over het wetsontwerp heerste heel wat twijfel in de Tweede 
Kamer en zelfs binnen het Europese Parlement. Het zou in strijd zijn 
met de Europese wetgeving. Eerder haalde advocaat Gerard Spong 
eveneens fel uit tegen dit voorstel. Hij noemde het zelfs in strijd met het 
grondwettelijk recht! Maar desondanks probeerde het kabinet deze wet 
er doorheen te jassen. 
 
De belangenorganisatie Hartpatiënten Nederland voerde publiekelijk en 
op de achtergrond actie tegen het wetsvoorstel, omdat de macht van 
ziektekostenverzekeraars in Nederland al heel sterk is. Door de 
wijziging zou deze machtspositie nog veel sterker worden. Ook 
betekent het verwerpen van het wetsvoorstel dat zowel de verzekeraar 
als ook de zorgverlener hun uiterste best moeten blijven doen om een 
zo goed mogelijke kwaliteit aan te verzekerde te verlenen. 

 
Hartpatiënten Nederland stelt zich op als de 'waakhond' voor een 
kwetsbare groep. We zien de positieve betrokkenheid van medici en de 
omringende industrie, we zien ook de geldmachine waarbij de patiënt 
vaak ondergeschikt is. Daarom blijven we onafhankelijk van overheid 
en farmaceutische industrie: zodat we kunnen zeggen wat anderen niet 
kunnen of durven en dat maakt dat we er 100% voor de patiënt zijn. 
Maar vóór alles zijn we kenniscentrum en sterke schouder voor wie dat 
nodig heeft. 

 
------------------------------------------------------------------------- 
Niet voor publicatie: voor vragen en toelichting kunt u bellen met Henri 
Haenen, woordvoerder van Hartpatiënten Nederland,  
06 - 55 77 21 04. Zie ook onze website www.hartpatienten.nl 

  

 
 

Contactgegevens: 
 

Postbus 1002 
6040 KA Roermond 

0475-317272 
 

roermond@hartpatienten.nl 
www.hartpatienten.nl 

 

Persmap 
 

 

http://www.listmailer.nl/lt.php?c=1328&m=1381&nl=229&s=a3e72d170ed87032fadcf76dbe6e80c0&lid=14418&l=-http--www.hartpatienten.nl
mailto:roermond@hartpatienten.nl
http://www.listmailer.nl/lt.php?c=1328&m=1381&nl=229&s=a3e72d170ed87032fadcf76dbe6e80c0&lid=14418&l=-http--www.hartpatienten.nl
http://www.listmailer.nl/lt.php?c=1328&m=1381&nl=229&s=a3e72d170ed87032fadcf76dbe6e80c0&lid=14419&l=-http--www.hartpatienten.nl/over-ons/persmap

