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‘Vonnis zegen voor 
zorgaanbieder’ 

INKOOPBELEID

Van onze redacteur
Amsterdam

De mogelijke aanbestedingsplicht 
voor zorgverzekeraars, als gevolg 
van een uitspraak van de Bredase 
voorzieningenrechter, is een zegen 
voor zorgaanbieders, zegt advocaat 
Diederik Schrijvershof van Mave-
rick Law. ‘Het speelveld tussen ver-
zekeraar en aanbieder zal helemaal 
veranderen.’

De zorgverzekeraars stonden 
juist op het punt in dat speelveld 
de overhand te krijgen. Vandaag 
stemt de Tweede Kamer naar ver-
wachting in met een wetswijziging 
die de verzekeraars meer inkoop-
macht geeft. De wijziging regelt 
dat ze niet-gecontracteerde aan-
bieders geen vergoeding meer hoe-
ven te betalen. Een contract wordt 
dus voor een zorgaanbieder van le-
vensbelang.

‘Zorgaanbieders komen door 
de wetswijziging met 1-0 achter te 
staan’, aldus Schrijvershof. ‘Maar 
leg deze uitspraak eroverheen en 
de situatie wordt helemaal anders.’ 
Een aanbesteding dwingt zorgver-
zekeraars openheid van zaken te 
geven over de voorwaarden waar-
onder ze zorg inkopen. Nu krijgen 
ze nogal eens het verwijt dat niet 
helder is waarom ze bijvoorbeeld 
wel zorg inkopen in een bepaald 
ziekenhuis en niet in een zelfstan-
dige kliniek.

CZ blijft erbij als private partij 
geen aanbestedingsplicht te heb-
ben en laat weten spoedappel aan 

te tekenen tegen de uitspraak. In 
de tussentijd is de gunning van de 
stomazorg aan één aanbieder van 
de baan.

De zorgverzekeraar vindt dat er 
op de hulpmiddelenmarkt, waar-
onder ook die voor stoma’s, veel 
te hoge prijzen worden gevraagd. 
CZ betaalt nu € 4 per stomazak-
je, terwijl de verzekeraar een ver-
gelijkbaar product voor € 0,17 in 
China kan laten maken, zei be-
stuursvoorzitter Wim van der Mee-
ren vorig jaar. Door één aanbieder 
voor meerdere jaren de opdracht 
te gunnen hoopt CZ de kosten te 
verlagen. ‘Het is wel allemaal pre-
miegeld’, zegt een woordvoerder. 
‘Per hulpmiddel kijken we hoe we 
de markt in beweging kunnen krij-
gen en hier kiezen we voor deze me-
thode.’
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