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Utrecht, 16 januari 2023 

 

 

Betreft: AO 18 januari  

 

Geachte leden van de vaste kamercommisie VWS, 

 

Op 18 januari staat in de vaste kamercommissie van VWS een Algemeen Overleg (inbreng 

schriftelijk overleg) gepland over de ‘Reactie op verzoek commissie over de artikelen: 

'Zorggrens bereikt - Zorgverzekeraar CZ: ’Kunnen niet meer garanderen dat zorg altijd voor 

iedereen toegankelijk is'' en 'Zorgpremie voor velen molensteen'.  

 

In het verlengde van deze artikelen speelt een zeer acuut probleem. Meerdere ziekenhuizen 

en revalidatiecentra hebben nog steeds geen contract kunnen afsluiten met de 

zorgverzekeraar over te leveren zorg aan patiënten in 2023.  

Dit baart ons vanuit patiëntenperspectief grote zorgen.  

Onzekerheid over toegankelijkheid van zorg en keuzevrijheid van patiënten kunnen grote 

impact hebben op patiënten en cliëntenraden door het hele land. 

Ook geeft dit extra druk op bestaande knelpunten binnen ziekenhuizen/revalidatiecentra 

zoals de oplopende personeels- en energiekosten, wat weer zijn weerslag heeft op de zorg 

aan de patiënt.  

 

Zodoende verzoek ik u onderstaande vraag in uw schriftelijke inbreng mee te nemen: 

 

Kunt u aangegeven wat u als Minister voor actie onderneemt om deze situatie 

zo spoedig mogelijk op te lossen en de zorgen van patiënten weg te nemen? 

 

Toelichting: 

Meerdere ziekenhuizen en revalidatiecentra hebben nog geen contract kunnen afsluiten met 

hun zorgverzekeraar. Dit leidt tot onduidelijkheden bij de patiënt:  

 

Is de zorg wel verzekerd bij mijn eigen ziekenhuis/revalidatiecentrum? Kan ik naar de 

behandelaar en het revalidatiecentrum van mijn voorkeur (het centrum met de juiste 

expertise)? Moet ik verder reizen naar een revalidatiecentrum/ziekenhuis dat mijn 

zorgverzekeraar wel vergoedt? Welke eigen bijdragen zal ik moeten betalen voor 
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mijn behandeling? Is de zorg die ik nodig heb nog wel verzekerde zorg? Welke 

bezuinigingen gaan zorgaanbieders doorvoeren om de kosten te beperken en in lijn 

te brengen met de tarieven (bezuinigingen die mij als patiënten kunnen raken)? Als 

mijn ziekenhuis/revalidatiecentrum bepaalde behandelingen niet meer kan uitvoeren, 

bij wie kan ik dan wel terecht?  

 

Wij vinden dat de bovengenoemde punten van patiënten zorgelijk zijn. Wij vragen u daarom 

deze punten mee te nemen in het AO/de schriftelijke inbreng van 18 januari 2023. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Jasper Boele 

Directeur/bestuurder LSR 

 


