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ACM onderzoekt 'sturing' zorgaanbieders
door brancheclubs

Maarten van Poll

Koepelorganisaties van zorgverzekeraars, ziekenhuizen en zelfstandige klinieken bevestigen informatieverzoeken te
hebben gekregen van mededingingsautoriteit ACM.  Foto: ANP / Rob Engelaar

De ACM onderzoekt of zorgbrancheclubs zich mengen in contractonderhandelingen.

Dat mag niet, omdat het tot hogere prijzen en dus zorgpremies zou kunnen leiden.
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Zorgaanbieders vinden dat de zorgverzekeraars zich niet aan bestaande afspraken houden.

De Autoriteit Consument en Markt onderzoekt of brancheclubs in de medische zorg hun

leden 'sturen' bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars. De mededingingswaakhond

heeft 'signalen' dat koepels individuele zorginstellingen adviseren om op bepaalde

prijsstijgingen in te zetten.

Dat is verboden, omdat het kan leiden tot hogere prijzen en dus hogere zorgpremies voor

verzekerden, schrijft de ACM in een persbericht. Contractering is volgens de toezichthouder

een een-op-eenkwestie, en 'een essentieel onderdeel van het Nederlandse zorgstelsel'.

'Er is op zichzelf niets veranderd in onze houding ten aanzien van samenwerking', zegt een

woordvoerder van de ACM. Die wijst er vaak op dat samenwerking in de zorg mag als de

patiënt erop vooruitgaat. 'Maar we hebben wel altijd gezegd: er zijn grenzen, en daar moet

je je aan houden. Het delen van sturende informatie door brancheclubs mag bijvoorbeeld

niet.'

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zelfstandige Klinieken Nederland en

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bevestigen informatieverzoeken van de

mededingingsautoriteit. De academische ziekenhuizen zijn niet benaderd.

Verhit seizoen
Het onderzoek en de bijbehorende informatieverzoeken vallen midden in een verhit

contracteringsseizoen. Aanbieders en verzekeraars bakkeleien onder meer over

compensatie voor hoge energie- en personeelskosten.

Bovendien vinden de onderhandelingen plaats onder een nieuw gesternte: vlak voor

Prinsjesdag tekenden de meeste zorgkoepels in de medische zorg een akkoord dat inzet op

veel meer samenwerking in plaats van concurrentie.

Het lijvige document bevat ook afspraken over de zorgtarieven voor volgend jaar.

Afgesproken is dat de door de overheid vastgestelde ruimte voor loonindexatie 'volledig en

zonder korting' doorberekend worden in de contracten voor 2023.

En daar schuurt het. Vorige week nog stuurde de NVZ een brief naar zorgministers Ernst

Kuipers en Conny Helder. Zorgverzekeraars houden zich volgens de ziekenhuiskoepel niet

aan de financiële afspraken uit het zorgakkoord. Ook andere branches klagen hierover.

Dat komt extra slecht uit omdat de ziekenhuizen een 'stapeling van risico's' op zich af zien

komen. 90% van de ziekenhuizen denkt de contractering dit jaar niet rond te krijgen, en

veel instellingen stevenen af op rode cijfers.

Patroon

•
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Meer samenleving

Een vraag is nu hoe ver brancheclubs mogen gaan in de ondersteuning van hun leden.

Wijzen ze eenvoudig hun leden op al bestaande afspraken, en herinneren ze

zorgverzekeraars daaraan? Of mengen ze zich in de onderhandelingen tussen aanbieder en

verzekeraar?

Diederik Schrijvershof van Maverick Advocaten, die optreedt voor zorginstellingen, vindt

het onderzoek eenzijdig: 'Het zorgakkoord staat bol van de potentiële spanning met de

mededingingsregels. De ACM had ook kunnen zeggen dat iederéén zich aan de regels moet

houden, inclusief de zorgverzekeraars en ZN, en kunnen uitleggen wat er dan wel mag.'

Deze aanpak past volgens Schrijvershof in een patroon. 'De ACM richt de pijlen bij haar

toezicht al decennia uitsluitend op zorgaanbieders. Tegelijkertijd bestempelt de ACM

bijvoorbeeld de schijnkeuze in een woud aan zorgpolissen al jaren als probleem voor de

consument, maar laat ze die schijnkeuze door niet te handhaven wel bestaan.'

De ACM-woordvoerder stelt dat het zorgakkoord 'globaal van aard is', en dat het gaat om

de precieze uitwerking in de praktijk. Voorbeelden van wat er zoal mogelijk is op het gebied

van samenwerking geeft de toezichthouder volgens hem genoeg.
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