BEKOSTIGING

ABONNEMENTEN
De oplossing voor een probleem dat niet bestaat

De discussie over het invoeren van abonnementen in de basisverzekering wordt niet
langer achter gesloten deuren onder geheimhoudingsplicht gevoerd. De schaamteloze
lobby voor abonnementen staat al geruime tijd op de agenda van partijen, die er linksom of rechtsom een groot financieel voordeel mee denken te gaan behalen. Kwaliteit van
zorg en patiëntenbelang worden daarvoor naar het achterplan geschoven, maar in de
promotie van het idee juist als motief om voor een abonnement te kiezen gepresenteerd.
Omdat deze lobby vooral bij de NZa gevoerd wordt, is het van belang in dialoog te blijven
met onze marktmeester. Niet in de laatste plaats om er zeker van te zijn dat alle verantwoordelijken over volledige informatie beschikken om afgewogen beslissingen te nemen,
zonder enig compromis als het gaat om het consumentenbelang.
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