
Rechter: zorgverzekeraar mag
niet zomaar selectief inkopen
Zorg verzekeraars

O nrust in de zorgsector.
Zorgverzekeraars vallen
volgens de rechter onder de
aanbestedingsre gels.
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AMSTERDAM. Zorgverzekeraars moe-
ten zich bij het inkopen van zorg hou-
den aan de Nederlandse en Europese
aanbestedingsregels. Dat betekent dat
verzekeraars niet zomaar selectief
medicijnen en zorg mogen inkopen.

Dat heeft de voorzieningenrechter
van de rechtbank Zeeland-West-Bra-
bant bepaald in een kort geding tegen
zorgverzekeraar CZ. Over de uit-

spraak is beroering ontstaan in de
zorgsector, omdat de Tweede Kamer
net heeft besloten om verzekeraars
juist meer macht te geven bij de in-
koop van medicijnen en zorg.

Als de uitspraak in hoger beroep in
stand blijft, heeft die grote gevolgen.
Zorgverzekeraars zullen de inkoop
van farmaceutische producten en
zorg, waaronder het sluiten van con-
tracten met ziekenhuizen, voortaan
moeten aanbesteden. Het uitsluiten
van ziekenhuizen en andere zorgin-
stellingen kan dan slechts op goede ar-
gumenten, transparant en gemoti-
veerd. Ook moet het resultaat van de
aanbestedingen gepubliceerd wor-
den. Tot nu toe hoefde dat niet.

De rechter overweegt dat CZ, en
daarmee andere zorgverzekeraars,
voor meer dan de helft door de staat
worden gefinancierd. Daarom is CZ
een publiekrechtelijke instelling en

dus aanbestedingsplichtig, aldus het
vonnis. De zorgverzekeraar moet zich
houden aan de bepalingen van de aan-
bestedingswet .

Aanbestedingsdeskundige Hein van
der Horst spreekt over een unieke uit-
spraak die volgens hem een door-
braak betekent. „De ziekenhuizen en
andere zorgaanbieders zullen blij zijn.
Zij krijgen nu op basis van feiten en
heldere criteria inzicht waarom zij wel
of niet gecontracteerd worden. Het
geeft meer mogelijkheden om beslis-
singen van zorgverzekeraars aan te
ve c h te n . ”

Volgens Petra Heemskerk van advo-
catenkantoor CMS betekent de uit-
spraak meer marktwerking en dus la-
gere prijzen en een beter zorgaanbod
voor de consument. „Te gelijker tijd
staat de uitspraak van de rechter ga-
rant voor een enorme chaos bij alle or-
ganisaties die actief zijn in de zorg.”


