Uw eigen zorgverlener of ziekenhuis kiezen?
Als we nu niets doen, hebt u straks geen keuze meer.
We leven in een vrij land. U mag stemmen op wie u wilt, uw eigen levenspartner kiezen en
als het moet kiest u een eigen advocaat. Deze keuzevrijheden zijn belangrijk. Maar een
belangrijke vrijheid dreigt nu van ons te worden afgenomen. Namelijk de mogelijkheid om
zelf uw dokter of hulpverlener te kiezen.
Dat heeft alles te maken met de rol van de zorgverzekeraars. Als Nederlandse burger ben je
verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. Eens per jaar kan je
wisselen; de reclames op tv vliegen je dan om de oren. De zorgverzekeraars proberen je te
verleiden om over te stappen en je kan kiezen uit een goedkope “naturapolis” en een dure
“restitutiepolis”.
De minister wil de wet veranderen om zorgverzekeraars het werk gemakkelijker te maken,
zodat ze nog scherper in kunnen kopen. De zorgverzekeraar moet nu nog een deel van de
kosten betalen als u gebruikt maakt van een niet gecontracteerde dokter, fysiotherapeut,
psycholoog et cetera of naar een niet gecontracteerd ziekenhuis gaat. Als minister Schippers
haar zin krijgt kunnen alle patiënten met een naturapolis, tenzij ze alles zelf betalen, straks
niet meer kiezen welke dokter, fysiotherapeut, psycholoog of andere hulpverlener ze willen
raadplegen. Dat beslist de zorgverzekeraar voor u. De meeste mensen in Nederland hebben
zo’n naturapolis.

Als we niks doen, zou het zo kunnen gaan:
Mevrouw A. is 58 jaar en heeft sinds een paar weken pijn in haar buik. De huisarts vertrouwt
het niet en laat dezelfde dag een echo maken. Hierop zijn vocht in de buik en een paar
andere afwijkingen te zien, verdacht voor darmkanker. De volgende dag is de pijn zo hevig
dat de huisarts het meest nabije ziekenhuis vraagt om haar direct te zien. Dit ziekenhuis is
gelukkigerwijs ook het regionale expertisecentrum voor darmkanker. Binnen een paar dagen
wordt de diagnose bevestigd: uitgezaaide darmkanker met ontsteking van het buikvlies. De
behandeling wordt snel gestart. Tot de verzekeringsmaatschappij belt: mevrouw heeft een
naturapolis en het ziekenhuis is niet gecontracteerd. De patiënte zal een deel van de kosten
zelf moeten betalen. Duizenden euro’s die ze niet heeft. Bovendien moet ze voor de
behandeling naar een ander ziekenhuis, verder weg en minder bekwaam. Ondanks de
argumenten dat dit tot vertraging en extra kosten leidt, blijft de verzekeraar bij zijn oordeel.
Blog van Paulus Lips, huisarts in Amsterdam

Dit kunt u doen om de vrije keuze voor arts en ziekenhuis te behouden, voor
u en uw kinderen.
Als u ook vindt dat de zorgverzekeraars niet nog meer macht moeten krijgen en de patiënten
en hun zorgverleners hierdoor volledig machteloos raken, dan is het nu tijd geworden uw
stem te verheffen en aan de politiek duidelijk te maken dat nu de grens bereikt is. Teken
daarom voor donderdag deze petitie, www.redvrijeartsenkeuze.nl of like deze
facebookpagina: https://www.facebook.com/redpatient. Ruim 68.000 Nederlanders gingen u
al voor.
Was getekend,
Uw huisarts, uw cardioloog, uw fysiotherapeut, uw tandarts, uw apotheker, uw uroloog, uw
logopedist, uw psycholoog, uw dietist, uw…….

