NIEUWSBRIEF 8 OKTOBER 2014

Eerste Kam er stelt uitspraak afschaffen vrije artsenkeuze uit na
m aatschappelijke ophef
De Eerste Kamer gaat niet zonder meer akkoord met het nieuwe wetsvoorstel ‘artikel 13’ van minister Schippers van
VWS. Op 30 september heeft de Eerste Kamer de Raad van State gevraagd zich te buigen over de voorgestelde
wetswijziging. De Kamer wil weten of de wijziging voldoet aan de Europese regelgeving en vraagt om een antwoord
vóór 23 oktober 2014. De Kamer noemt ook de maatschappelijke discussie die is ontstaan over de wetswijziging. Wij
zijn blij dat deze discussie, die Zorgvoorkwaliteit.nu ook aanwakkert, leidt tot kritische vragen in de politiek.
Hinderpaalcriterium
De wetswijziging zou het onder andere mogelijk maken voor zorgverzekeraars om helemaal geen vergoeding meer te
geven aan cliënten die naar contractvrije zorgverleners gaan. Het zogeheten hinderpaalcriterium zou daarmee worden
afgeschaft en het basisrecht op vrije artsenkeuze verdwijnen. Dit zou een grote belemmering zijn voor cliënten om zelf
hun zorgverlener te kiezen en voor zorgaanbieders om contractvrij te werken.
Lees meer hierover: http://www.ftm.nl/exclusive/eerste-kamer-wil-advies-raad-van-state-vrije-artsenkeuze/.

Steun voor Zorgvoorkwaliteit.nu groeit snel
Steeds meer mensen weten Zorgvoorkwaliteit.nu te vinden. Het aantal mensen dat aangeeft ons te steunen neemt snel
toe. De afgelopen drie weken kwamen er bijna 150 nieuwe registraties (steunbetuigingen) bij.
De teller staat op 5 oktober 2014 op 223.

Vaker contractvrij
Een analyse van de aanmeldingen laat zien dat veel geregistreerde collega’s in 2015 voor het eerst contractvrij gaan
werken. Het aantal geregistreerden dat besloten heeft in 2015 geen contract te sluiten met de vijf grote clusters (CZ,
Menzis, Achmea, VGZ, Multizorg) stijgt van 42 naar 58 procent ten opzichte van 2014. Bovendien twijfelt 20 procent
nog; dus dit percentage kan nog aanzienlijk hoger uitvallen. Zorgverzekeraar Menzis blijkt het minst populair onder de
geregistreerden. Zij hebben het hoogste aantal geregistreerden dat voor 2015 geen contract sluit: bijna 65%.
De geregistreerden zijn voor 95% vrijgevestigd. Ongeveer 60% is een GZ-psycholoog, 50% psychotherapeut, 13%
klinisch psycholoog en 14% is psychiater.
Handleiding online
Komende weken gaan we door met het verbeteren van de website. Dit kunt u binnenkort van ons verwachten:
- Een handzame handleiding over hoe u contractvrij kunt werken.
- Een voorbeeldtekst die u aan cliënten kunt geven over het waarom van contractvrij werken.
- Meer informatie voor cliënten over restitutiepolissen.
Samen staan we veel sterker! Dus wijs alstublieft iedereen waarvan u denkt dat die achter ons zou kunnen staan op onze
website: www.zorgvoorkwaliteit.nu
NVVP gaat m eer aandacht geven aan contractvrij w erken
De NVVP meldt ons dat de vereniging heeft besloten meer aandacht te schenken aan contractvrij werken. Er komt meer
informatie hierover op het ledendeel van de NVVP-site. Als eerste verschijnt een overzicht van waartoe je precies
verplicht bent als je wel of geen contract tekent. Aanleiding is dat de NVVP veel berichten krijgt van leden die
contractvrij gaan werken. Hierin zien wij bevestiging van wat we al lange tijd zagen, namelijk de kanteling richting
contractvrij werken.
Zorgvoorkwaliteit.nu is zeer verheugd over het besluit van de NVVP en zal nauw betrokken zijn bij de verdere
invulling hiervan.
ANNO12
Onlangs is een nieuwe zorgverzekeraar op de markt gekomen: ANNO12 (http://www.anno12.nl/). ANNO12 wil
hoofdzakelijk gebruik maken van restitutiepolissen, omdat deze zorgverzekeraar vindt dat de cliënt zelf volledige
keuzevrijheid moet blijven houden. Zorgvoorkwaliteit.nu juicht deze ontwikkeling toe.

De volgende nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen kunt u over vier weken verwachten.

