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Vrije artsenkeuze is een recht 

ROERMOND, dinsdag 15-04-2014 - Hartpatiënten Nederland is 
woedend op de Nederlandse Zorgautoriteit, die pleit voor 
afschaffing van de vrije artsenkeuze. Deze NZa is op de schoot 
gaan zitten van Zorgverzekeraars Nederland door te beweren dat 
een vrije artsenkeuze een effectieve zorginkoop belemmert. 
 
In de onlangs door de NZa gepubliceerde Monitor Zorginkoop staat dat 
zorgverzekeraars ,,nog beter zorg kunnen inkopen als zij mogen kiezen 
om niets te vergoeden voor zorg geleverd door aanbieders waar geen 
contract mee is.” Nu moet de verzekeraar een vergoeding van tussen 
de 70 en 80 procent betalen van de kosten bij een andere arts. Als het 
aan de NZa ligt bepaalt de Zorgverzekeraar in de toekomst wie mijn 
arts of zorginstelling is. 
 
Onaanvaardbaar 
 
Voor Hartpatiënten Nederland is dit volstrekt onaanvaardbaar. Vrije 
artsenkeuze is een recht waaraan niet getornd mag worden. 
Zorgverzekeraars Nederland en NZa willen kosten besparen door ons 
dit recht te ontnemen. En dat zonder te kijken naar het belang van de 
patiënt. Dat kan niet. Dat leidt tot een slechtere zorg voor de patiënt en 
een toename op de risico's voor nog meer ziektes en dus nog meer 
ziektekosten. 
 
Oproep aan Tweede Kamer 
 
Hartpatiënten Nederland doet een dringend beroep op de Tweede 
Kamer om nee te zeggen tegen pogingen de vrije artsenkeuze af te 
schaffen. Een voorstel om de vrije artsenkeuze af te schaffen ligt 
namelijk al een tijd bij de Tweede Kamer. We vragen de Tweede Kamer 
daarom alert te zijn en het voorstel door de papiervernietiger te halen.  
 
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 
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