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Geachte voorzitter en leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, 

Van Ouders Online ontvingen wij bijgaande bezorgde brief over de gevolgen van de 

voorgenomen afschaffing van artikel 13 Zvw.  

Na het lezen van het Regeerakkoord, pagina 56 en de desbetreffende tekst van de 

onderhavige wet, komen wij tot een zelfde soort conclusie.  

Aangezien de veiligheid van onze kinderen op het spel staat en ouders zich terecht 

ongerust maken,  

ondersteunen wij, Onze Kinderen zijn de Toekomst met het Burgerinitiatief Christoffel 

Appèl , de brandbrief van Ouders Online van 13 februari. 

Drie aandachtspunten die voor ons doorslaggevend zijn: 

1. De veiligheid van kinderen mag niet worden aangetast. 

2. De macht van de zorgverzekeraar mag nooit bepalend worden voor de keuzevrijheid 

van ouders en kind voor de arts/behandelaar. 

3. Daarnaast zou privacy beleid voor behandelgegevens een vanzelfsprekendheid moeten 

zijn. Ouders moeten zelf kunnen bepalen welke informatie 

de gemeente mag hebben. In de vaak kwetsbare positie waarin kinderen en hun ouders 

verkeren, is het van groots belang dat vertrouwen en 

veiligheid gewaarborgd is.  

Met vriendelijke groeten, 

Ingrid Rouleaux, initiator Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst 

De 2771 ondertekenaars van het Burgerinitiatief Christoffel Appèl stellen het welzijn van 
het kind centraal in gezin, onderwijs en zorg. 

http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/christoffel-appel 
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datum: betreft : 
13 februari 2013   Beleidsvoornemens VWS, te bespreken op 14 februari 2013 
 
Geachte voorzitter en leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
 
Hierbij spreken wij onze ernstige zorg uit over de voorgenomen afschaffing van artikel 13 van de 
Zorgverzekeringswet, zoals vermeld op pagina 56 van het Regeerakkoord VVD-PVDA: "…het 
afschaffen van art. 13 Zvw zodat selectieve inkoop wordt ondersteund, het uitsluitend verplicht 
verzekeren van zorg uit het basispakket via de naturapolis…". 
 
We zouden u willen vragen om geen overhaaste besluiten te nemen, en eerst nog eens heel goed de 
consequenties hiervan te overdenken. Wijzelf zien o.a. de volgende problemen: 
 
1. Afschaffing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet en invoering van de verplichte naturapolis 

houdt in dat uitsluitend zorg op basis van een contract tussen arts en verzekeraar voor vergoeding 
door de verzekeraar in aanmerking komt. De vrije artsenkeuze wordt hierdoor afgeschaft. 

2. Hoe kan voorkomen worden dat verzekeraars gaan selecteren op andere kenmerken dan 
‘kwaliteit’? Vooral omdat de definitie van ‘kwaliteit’ niet helder is, schuilt hierin een gevaar. Ook 
kunnen aspecten als ‘privacy’ en ‘beroepsgeheim’ in het gedrang komen, omdat verzekeraars 
kunnen besluiten geen overeenkomst aan te gaan met behandelaars die weigeren om privacy-
gevoelige diagnose-behandelcodes (DBC’s) door te geven. Met name bij psychiaters en 
psychotherapeuten die hechten aan hun beroepsgeheim, kan dit ernstige problemen geven. 

3. De gevolgen van het voorgenomen beleid zijn niet te overzien, in relatie tot de transitie jeugdzorg. 
Verzekeraars gaan samen met gemeenten bepalen welke jeugdzorg in aanmerking komt voor 
vergoeding. Via het Burgerservicenummer kunnen gemeenten op den duur ook inzicht krijgen in 
alle privacy-gevoelige behandelgegevens van hun (jeugdige) inwoners.  

4. Realiseert u zich dat u de sturing van de gezondheidszorg uit handen geeft? Externe partijen 
kunnen beslissingen gaan nemen die vérgaand zijn. U gaat bevoegdheden naar verzekeraars en 
gemeenten decentraliseren die bij de landelijke overheid horen. 

5. Wat gaat u doen als verzekeraars zó rigoureus te werk gaan dat de zorg in bepaalde regio's niet 
meer voorhanden is, en mensen gedwongen worden om veel verder weg zorg te zoeken? Dit 
probleem doet zich nu al voor in gebieden waar geen verloskundige ziekenhuiszorg meer in de 
nabijheid is, en er bij een problematische bevalling onverantwoord lang gereisd moet worden. 

 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Justine Pardoen        Henk Boeke 
hoofdredacteur Ouders Online     directeur Ouders Online 
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