PERSBERICHT
Voor 440.000 verzekerden in Noord-Holland en Noord-Limburg is door VGZ geen
verzekeringscontract voor huisartsenzorg voor 2015 afgesloten.
Een groep huisartsen uit Noord-Limburg en Noord-Holland weigert het contract van
VGZ (en ook CZ) de ondertekenen.
VGZ zet op hun website, dat met deze huisartsen voor 2015 wel een contract
afgesloten is; dat is bedrog.
VGZ weigert te onderhandelen met deze groep, die zich laat vertegenwoordigen door
IHC de Zorgmakelaar.
Waarom weigeren huisartsen te tekenen:
Huisartsen worden in het voorstel van verzekeraars risicodragend:
Wanneer de totale kosten stijgen boven het maximum huisartsenbudget, gaan de
tarieven omlaag („Duitse model”: heeft in Duitsland al tot faillissementen geleid).
Tegen de achtergrond van miljarden euro’s aan reserves bij de verzekeraars is dit
onacceptabel.
Tarieven voor extra verrichtingen gaan omlaag:
Huisartsen zijn gewend om verrichtingen over te nemen van de veel duurdere tweede
lijn, tegen een veel lagere prijs en minstens vergelijkbare kwaliteit ("substitutie").
Door het verlagen van deze tarieven zijn ze niet meer kostendekkend. Daarmee werkt
de zorgverzekeraar mee aan omgekeerde substitutie, omdat de huisarts hierdoor vaker
naar de specialist zal moeten verwijzen en de patiënt het eigen risico moet betalen.
Er wordt steeds meer zorg naar de huisarts gedirigeerd, want dat is goedkoper:
Er wordt niet gekeken naar de hoeveelheid zorg, die een huisartsenpraktijk maximaal
kan leveren zonder de kwalteit in gevaar te brengen.
Wij moeten dagelijks ons beroepsgeheim schenden, wil iemand voor vergoeding
van een bepaalde behandeling in aanmerking komen.

Wanneer huisartsen geen contract hebben, blijft de behandelingsplicht wel
bestaan, maar is het een economisch delict om een nota te versturen:
Deze kromme redenering is afkomstig van onze eigen overheid, om precies te zijn de
NZa (Nederlanse Zorgautoriteit). Officieel zijn wij "vrije ondernemers", maar door
regelgevende overheidsinstituten als de NZa en de NMa (Nederlandse
Mededingingsautoriteit) worden wij ernstig belemmerd in onze "vrijheid" en wordt
het steeds moeilijker om je werk als huisarts op een goede manier te kunnen doen.
Wij willen geen TROG-contracten („Tekenen Rechts Onder Graag”):
Zorgverzekeraars hebben steeds meer macht gekregen op diverse terreinen van de
gezondheidszorg, waarbij er steeds meer op geld aan gestuurd wordt in plaats van op
kwaliteit (hoewel men in de reclamespotjes natuurlijk het tegendeel beweert). Dit zien
wij als een onwenselijke ontwikkeling.
De huisartsen worden vertegenwoordigd door:
IHC de Zorgmakelaar:
Telefoon:

00 31 30 697 08 15

Mobiel:

00 31 6 45 65 79 99

Inititatiefnemer in Noord-Limburg is:
PCM Albert huisarts Reuver
Mobiel:
00 31 6 50 64 69 57

