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Senaat neemt manifest over ‘ondeugdelijk’ wetsvoorstel in ontvangst 

Veertigtal maatschappelijke organisaties naar Eerste 

Kamer voor behoud vrije artsenkeuze 

Utrecht, 5 december 2014. De Eerste Kamer neemt maandag 8 december een manifest in 

ontvangst over het behoud van vrije artsenkeuze. Veertig maatschappelijke organisaties 

roepen de senatoren op vrije keuze in de zorg te behouden. De Eerste Kamer debatteert op 8 

en 9 december over het wetsvoorstel dat vrijheid van burgers beperkt zelf hun arts, 

zorgverlener of zorginstelling te kiezen. 

Het manifest voor behoud van vrije keuze in de zorg wordt ondersteund door ruim veertig 

maatschappelijke organisaties, die samen ruim 5,5 miljoen Nederlanders vertegenwoordigen. Partijen 

als de Consumentenbond, zorgverzekeraars, Abvakabo FNV, VvAA, een groot deel van de 

patiëntenorganisaties waaronder Iederin en het Reumafonds, Cliëntenraden, organisaties zoals  LOC 

en LpGGZ en zorgverleners zoals KNMT en VPHuisartsen. Deze organisaties maken zich gezamenlijk 

grote zorgen over de voorgenomen wijziging. Zij menen dat hier een onjuiste en ondeugdelijke 

beslissing wordt genomen waarvan Nederlandse consumenten en patiënten de dupe dreigen te 

worden. Ook tekenden bijna 160 duizend Nederlanders persoonlijk de petitie van de organisaties. De 

Eerste Kamer-commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport debatteert op 8 en 9 december over het 

wetsvoorstel om vrije keuze in te perken. Het voorstel wordt op 15 december in stemming gebracht. 

 

Waar de Eerste Kamer over stemt 

Het wetsvoorstel betreft het beperken van vrije artsenkeuze. Zorgverzekeraars sluiten contracten met 

zorgverleners. Als een patiënt naar een behandelaar gaat met wie zijn zorgverzekeraar geen contract 

heeft, moet de zorgverzekeraar nu tóch zo’n 80 procent van de kosten vergoeden. Dit geldt voor 

verzekerden met een naturaverzekering, wat het overgrote deel van de Nederlanders heeft. Als de 

Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel van minister Schippers hoeven zorgverzekeraars 

vanaf 2016 níéts meer te vergoeden als een verzekerde naar een niet-gecontracteerde zorgverlener 

gaat. 

Solidariteit onder druk 

Als de senatoren akkoord gaan, vervalt voor alle Nederlandse burgers het recht om zelf een arts, 

zorgverlener of zorginstelling te kiezen. Die keuze kan en zal dan worden beperkt door de 

zorgverzekeraar. Volgens de organisaties zet dat de solidariteit tussen ziek en gezond en arm en rijk 

verder onder druk. In het manifest lichten de partijen toe waarom het afschaffen van vrijeartsenkeuze 

een onjuiste beslissing is: 

• Democratische grondbeginselen worden geschonden. 

• De macht in de zorg komt in handen van vier, private, partijen: de zorgverzekeraars 

• Er is geen solide financiële onderbouwing voor het wetsvoorstel. 

• Voorwaarden van de wetswijzigingen zoals afgesproken in de Tweede Kamer  

 kunnen niet worden uitgevoerd. 

• Deugdelijkheid van het voorstel  - ook in een Europese context - staat ter discussie. 



Verzet groeit 

Diverse partijen voeren al enige tijd campagne voor het behoud van vrije keuze in de zorg. Eerder dit 

jaar nam Helma Neppérus, voorzitter van de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS), 130.000 handtekeningen in ontvangst en riepen de organisaties senatoren op 

‘geschiedenis te schrijven’ en een stokje te steken voor de afschaffing van de vrije artsenkeuze. Sinds 

oktober van dit jaar is de campagne geïntensiveerd en hebben steeds meer maatschappelijke 

organisaties zich aangesloten of zelf hun bezwaren bij de Eerste Kamer kenbaar gemaakt.  


