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Utrecht, 2 december 2015
2015-113
Thom Meens
Budgetpolis

Geachte heer Rouvoet/ Geachte mevrouw Lensink,
De Nederlandse Zorgautoriteit bracht vorige week het rapport uit over het uitvoeren van de
Zorgverzekeringswet in 2014 door uw leden. Dat is goed gegaan op onderdelen als zorgplicht,
acceptatieplicht en transparantie. Maar Patiëntenfederatie NPCF is geschrokken van de
uitkomsten van het onderzoek over de budgetpolis.
Kort samengevat komt het er op neer dat mensen met een budgetpolis niet alleen op
vergoeding maar ook op kwaliteit van ingekochte zorg risico’s lopen. Ze kunnen te maken
krijgen met lange reistijd voor zorg, met ziekenhuizen met zeer lange wachttijden voor zorg. En
met ziekenhuizen die onder verscherpt toezicht staan, maar waar ze niet kunnen wegblijven
omdat er beperkt is ingekocht.
Patiëntenfederatie NPCF raadt mensen aan weg te blijven van de budgetpolis omdat de kans op
ongewenste bijwerkingen groot is.
Aan u vragen wij om het gesprek met uw leden aan te gaan over deze goedkope polissen, die
hun verzekerden duur kunnen komen te staan. Het is in ons aller belang dat we voorkomen dat
mensen met een goedkope polis veel geld moeten betalen na een ziekenhuisopname. Moeten
we niet terug naar de tijd dat er nog geen budgetpolissen waren? Want wat voegt de
budgetpolis toe aan de rol van de zorgverzekeraar om voldoende zorg van goede kwaliteit te
bieden.
Wij kunnen ons voorstellen dat uw leden zeggen dat zij niemand verplichten een goedkope polis
te nemen en dat er vraag is naar goedkope polissen. Dat klopt, maar de vraag is of iedereen die
een budgetpolis afsluit, zich voldoende bewust is van de risico’s van die polis. Die blijken
immers pas wanneer zij ziekenhuiszorg of medische specialistische zorg nodig hebben.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Met vriendelijke groet,
Patiëntenfederatie NPCF

Dianda Veldman
Directeur-Bestuurder Patiëntenfederatie NPCF
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