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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

1494
Vragen van het lid Regterschot (VVD) aan de Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel «GGZ Nederland vraagt NZa
in te grijpen bij zorgverzekeraars» (ingezonden 29 november 2019).
Antwoord van Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
(ontvangen 28 januari 2020). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar
2019–2020, nr. 1189.
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het nieuwsartikel: «GGZ Nederland vraagt NZa in
te grijpen bij zorgverzekeraars»?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2, 3, 4, 5
Vindt u het terecht dat GGZ Nederland een handhavingsverzoek heeft
ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de onderhandelingen
van een aantal zorgverzekeraars betreffende de acute ggz in 2020 en kunt u
uw standpunt toelichten?
Klopt het dat tussen zorgverzekeraars en ggz-instellingen niet of nauwelijks
onderhandeld is en wat is uw standpunt hierover? Bent u voornemens om
partijen bij elkaar te brengen om de zorg voor patiënten weer centraal te
stellen?
In hoeverre deelt u de mening dat geen enkele patiënt gebaat is bij het
verschijnen van dit soort artikelen? Hoe kan in uw visie dit in de toekomst
vermeden worden?
Bent u bekend met de bewering van GGZ Nederland dat er zes weken niets is
gebeurd bij de zorgverzekeraars nadat op 1 oktober 2019 alle offertes waren
ingediend? Zo ja, deelt u deze mening? Afhankelijk van uw mening hierover,
wat vindt u hiervan en kunt u aangeven of dit leidt tot een risico bij de
zorgplicht van de zorgverzekeraars?
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Antwoord 2, 3, 4, 5
Ik heb mij om een helder beeld van de feiten te krijgen gewend tot de NZa.
Van de NZa heb ik begrepen dat GGZ Nederland (GGZ NL) op 25 november
2019 een handhavingsverzoek heeft ingediend. Het is niet aan mij om over de
juistheid van het indienen van handhavingsverzoeken uitspraken te doen.
Op grond van de Regeling transparantie zorginkoopproces Zorgverzekeringswet zijn zorgaanbieders en zorgverzekeraars in het kader van het inkoopproces gehouden voldoende beschikbaar te zijn voor vragen en opmerkingen
van zorgaanbieders en om tijdig te reageren hierop. GGZ NL stelde zich op
het standpunt dat voornoemde regeling was overtreden.
Naar aanleiding van dit verzoek heeft op 12 december 2019 tussen betrokken
partijen, ZN en GGZ NL, een gesprek plaatsgevonden. Op 13 december 2019
heeft GGZ NL vervolgens het handhavingsverzoek ingetrokken. Na intrekking
van het handhavingsverzoek is de behandeling van het verzoek door de NZa
beëindigd. De NZa heeft daarmee geen besluit genomen op het handhavingsverzoek en geen standpunt ingenomen over in hoeverre zorgverzekeraars de
regeling daadwerkelijk zouden hebben overtreden.
Ik begrijp dat er inmiddels voor alle 28 regio’s aanvragen ter vaststelling van
het budget voor de acute ggz zijn ingediend. Daarmee kan de nieuwe
bekostiging in de praktijk zijn beslag krijgen.
Bij het intrekken van het handhavingsverzoek hebben beide partijen
geconstateerd dat het nodig is om het contracteerproces door een onafhankelijke derde te laten evalueren. Deze evaluatie zal in februari 2020 starten.
Vraag 6
Vindt u dat een zorgplafond een correct instrument is om de zorgkosten
binnen de perken te houden en kunt u uw mening hierover toelichten?
Antwoord 6
Budgetplafonds zijn onderdeel van de reguliere wijze van contractering in de
zorg. Ze laten de zorgplicht van verzekeraars onverlet.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Aanhangsel

2

