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Rapportage toets informatievoorziening verzekeraars over beperkingen als 
gevolg van contractering 
Informatie is onvolledig, niet concreet, komt te laat en nodigt verzekerden niet uit om alert te zijn op 
verslechteringen van hun zorgverzekering. 
 
 
Inleiding 
De Consumentenbond ageert al enkele jaren tegen de onduidelijkheid rondom de contractering 
tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. Die contractering komt laat tot stand en de inhoud van de 
afspraken is voor verzekerden niet duidelijk. Vooral de toepassing van zorgplafonds en de gevolgen 
daarvan voor verzekerden in de loop van het jaar moeten vanaf het aangaan van de verzekering in 
november / december veel duidelijker gemaakt worden. 
Verslechteringen van de lopende polis voor het nieuwe jaar worden nu niet uitdrukkelijk genoemd 
en moeten verzekerden maar zien te halen uit een vergelijking van de oude en nieuwe informatie via  
zorgzoekers van de verzekeraars. Maar zelfs dan kom je er niet uit omdat de beperkingen vaak niet 
genoemd staan bij de individuele zorgverleners. Ook word je zelden geattendeerd op het bestaan 
van mogelijke beperkingen door de afspraken tussen zorgverzekeraar en zorgverlener. En veel is 
sowieso nog onduidelijk omdat de contractsbesprekingen nog lang niet afgerond zijn.  
 
Onontkoombaar is dus dat verzekerden verrast kunnen worden in de loop van het jaar. Dan kan 
blijken dat zij geen gebruik kunnen maken van de zorgverlener waarvoor zij gekozen hebben. Veel 
verzekerden kiezen hun verzekering op basis van welke zorgverlener hun voorkeur heeft, zo blijkt uit 
een eerder dit jaar uitgevoerde enquête onder het internetpanel van de Consumentenbond. 
 
Consumenten hebben er bij de keuze voor een polis recht op hebben om over alle informatie te 
beschikken die van invloed is op hun zorg. Kiezen op basis van onvoldoende informatie leidt tot 
teleurstellingen gedurende het verzekeringsjaar. Maar dan kunnen verzekerden hun keuze niet meer 
bijstellen.  
 
Onderzoek naar de informatievoorziening tijdens de lopende overstapperiode 
Aan de hand van een aantal toetsingscriteria keken wij naar de informatie die verzekeraars 
verstrekken via de zorgzoeker. Allereerst op de onderdelen  

• Is er een contract met de zorgverlener? 

• Zijn er nog onderhandelingen gaande op 12 november? 

• Worden er zorgplafonds gehanteerd? 

• Wordt er een doorleverplicht afgesproken? 
Wij deden dat voor ziekenhuizen, zbc’s en ggz basiszorg. 
 
De zoekbron die wij gebruikten was de zorgzoeker van de betreffende zorgverzekeraar. Iedere 
verzekeraar kent een dergelijk systeem, veelal te vinden op de website door op de homepage “zoek 
zorgverlener” aan te klikken. Verzekeraars maken daar niet meteen duidelijk dat daar ook informatie 
te vinden is over beperkingen als gevolg van de contractering. Verzekerden worden dus niet 
uitdrukkelijk “uitgenodigd” om die beperkingen te bekijken. Wat zij wel zouden moeten doen, willen 
zij lopende het verzekeringsjaar niet voor verrassingen komen te staan. 
 
Bij een flink aantal verzekeraars troffen wij bijvoorbeeld aan dat er geen contracten waren met alle 
zorgverleners. De aanduiding staat dan op “rood”. Dit betrof echter deels zorgverleners waar het 
afgelopen jaar nog wel een contract mee was. Er wordt niet expliciet gewezen op deze 
verslechteringen. Ook niet in het algemeen. Verzekerden worden dus niet gewaarschuwd. 



Bij ander verzekeraars waren de onderhandelingen veelal nog gaande en werden zorgverleners dus 
op “in onderhandeling” gezet. Als verzekerde weet je niet hoe dat voor het nieuwe verzekeringsjaar 
uitpakt. 
 
Veel verzekeraars spreken zorgplafonds af met zorgverleners. Soms wordt er dan ook een 
doorleverplicht afgesproken. De zorgverlener wordt dan geacht nieuwe patiënten nog wel gewoon 
in behandeling te nemen, ondanks dat de verzekeraar geen vergoeding meer geeft. Informatie over 
een zorgplafond en een eventuele doorleverplicht, blijkt vaak niet uit de zorgzoeker. Als verzekerde 
kom je daar alleen achter als je er op de website van de verzekeraar specifiek naar zoekt. Zekerheid 
dat je bij het ziekenhuis van jouwkeuze dus terecht kan in het hele jaar heb je dus niet. Als het 
plafond bereikt is loop je de kans op een wachtlijst te komen of te worden verwezen naar een ander 
ziekenhuis. Het recht op zorg binnen redelijke termijnen blijft overeind en je verzekeraar kan 
daarvoor wel bemiddelen naar een andere zorgverlener. Maar daar heb je als verzekerde bij de 
keuze van de polis niet voor gekozen. 
 
Voor ziekenhuizen wordt door zorgverzekeraars vaak een garantie afgegeven dat er een volledige 
vergoeding zal zijn, ook voor de ziekenhuizen waarmee de verzekeraar nog in onderhandeling is. 
Wat er gebeurt als de onderhandeling wel is afgerond maar niet leidt tot een contract of leidt tot 
een contract met beperkende voorwaarden ( zorgplafonds) of bepaalde behandelingen die niet 
onder het contract vallen, is weer niet duidelijk. Voor ZBC’s en GGZ wordt de aanvullende garantie 
niet afgegeven. Maar ook daar is de situatie dat er ten opzichte van het afgelopen jaar 
verslechteringen zijn, zonder dat daar expliciet op wordt gewezen. 
 
Een greep uit de  voorbeelden van verslechteringen in de contractering 2021 ten opzichte van 2020: 
Wel contract 2020 geen contract 2021 
Salland   St Anna Zorggroep  
DSW   St Merem Behandelcentra 
Menzis  Centrum voor Obesitas Nederland MCL 
CZ  Velthuiskliniek Den Haag 
 
Geen zorgplafond 2020 wel zorgplafond 2021 
Zilveren Kruis Ziekenhuis Amstelland 
VGZ  Haga ziekenhuis 
 
 
Vindbaarheid informatie 
Naast bovenstaande informatie over de stand van de contractering, keken we ook naar hoe 
makkelijk informatie te vinden was en hoe duidelijk deze is. 
 

Bij een polis horen vele tienduizenden contracten tussen zorgverzekeraars en 
zorgaanbieders. De verzekerde moet uit die enorme hoeveelheid snel de zorgaanbieders 
kunnen selecteren waar mogelijke beperkingen zijn die voor hem relevant zijn. De relevantie 
wordt bepaald door zijn persoonlijke situatie en/of persoonlijke voorkeuren. Als dat niet 
snel lukt, zal de verzekerde ontmoedigd raken om het verder uit te zoeken. Het gevolg is dat 
niet bereikt wordt dat de verzekerde zich bewust is van de voor hem relevante beperkingen 
als hij voor een polis kiest. 
Voor de snelle toegang tot relevante beperkingen hebben we de volgende zaken getoetst: 
a. Makkelijk te vinden vanaf de homepage. 
b. Selectie op polis 
c. Selectie op beperkingen. 



d. Selectie op afstand. 
e. Selectie op sectoren en aandoening. 
f. Selectie op naam. 
g. Selecties combineren 
h. Sorteren op afstand. 
 
Voor informatie over mogelijke beperkingen van polissen zal de verzekerde waarschijnlijk 
als eerste zoeken op de homepage van de betreffende verzekeraar. Het is dan van belang 
dat hij vervolgens snel op de juiste pagina komt waar hij informatie over de mogelijke 
beperkingen kan vinden. Een duidelijke “uitnodiging” met verwijzing naar de mogelijkheid 
van beperkingen is dan belangrijk. Bij nagenoeg alle verzekeraars staat de verwijzing met 
een link naar de zorgzoeker op de homepage. Nooit wordt er echter gewezen op het belang 
daar te kijken om mogelijke beperkingen te achterhalen. Dat zie je ook aan de uitnodiging: 
een kale “vind hier uw zorgverlener”. Bij enkele verzekeraars moet je zelfs meer doorklikken 
om de verwijzing naar de zorgzoeker te vinden. 
 
Om snel en gericht te kunnen zoeken op beperkingen  bij de door jou gewenste 
zorgverleners zijn selectiemogelijkheden binnen de zorgzoeker van belang, waarbij het 
aanbod in de zorgzoeker dan wordt aangepast aan de ingegeven selectie. 
 
Selectie op afstand ( door het opgeven van je woonplaats of postcode en de zorgverleners 
gesorteerd van dichtbij naar ver op het scherm krijgen, kan bij ieder verzekeraar. Ook het opgeven 
van de naam van een bepaalde zorgverlener kan nagenoeg altijd. Op de manier kom je er snel achter 
of zorgverleners bij jou in de buurt of die ene specifieke zorgverlener gecontracteerd is. 
Om te weten of er beperkingen zijn op basis van de contractering is een selectie hierop ook gewenst. 
Dat kan veelal alleen voor de vraag of er een contract is of niet. Andere selectie beperkingen, 
bijvoorbeeld niet gecontracteerde zorgonderdelen of zorgplafonds, worden niet geboden. Dat maakt 
het voor mensen die een specifieke voorkeur voor een behandeling hebben lastig zoeken. Zeker als 
bij de zorgverleners zelf daar ook niets naders over wordt genoemd. Je wil toch graag weten of het 
ziekenhuis volledig of slechts voor bepaalde aandoeningen/behandelingen is gecontracteerd. 
 
Tenslotte de polisbrief 
De aanbiedingsbrief bij het aanbod voor de nieuwe verzekering die 12 november aan iedereen 
verstuurd wordt, is bij uitstek het instrument waarmee je verzekerden kun attenderen op mogelijke 
beperkingen van de verzekering en de wijzigingen – en dan vooral de verslechteringen – die voor 
jouw polis aan de orde zijn. En dan liefst zo expliciet en persoonsgericht mogelijk. Bijvoorbeeld een 
overzicht van zorgverleners waarmee voor het nieuwe jaar geen of een minder contract dan het 
aflopende jaar mee is gesloten. Op die manier weet je in ieder geval waar op te letten. Wij ontvingen 
na een oproep van een kleine honderd verzekerden de aanbiedingsbrief bij hun nieuwe verzekering. 
Geen van deze brieven gaat in op mogelijke beperkingen voor het komende jaar, laat staan dat 
verslechteringen expliciet gemaakt worden. Wel wordt er veelal opgeroepen om te kijken of het 
verzekerde pakket nog bij je past. De polisbrieven ontvingen wij van consumenten na een oproep 
deze aan de Consumentenbond te sturen. Wij vroegen verzekeraars om ons alle polisbrieven toe te 
sturen, maar die reageerden daar negatief op. We hebben dus geen compleet overzicht van alle 
polisbrieven kunen bekijken.  
 
Voorbeelden teksten in polisbrieven 
Adviezen als bij Unive zorg geregeld polis “Bent u tevreden met uw zorgverzekering? Dan hoeft u 
niets te doen en gaat deze automatisch in op 1 januari 2021”  zijn onterecht geruststellend. 
Tevredenheid in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren moeten je als verzekerde niet in slaap 



sussen en de suggestie geven dat het voor de toekomst ook de juiste polis is. En dan gaat het juist 
om afspraken in de contractering die kunnen wijzigen. 
 
Bij Ditzo kun je vanuit de digitale aanbiedingsbrief doorklikken naar wat er verandert in je 
zorgverzekering. Dat levert deze tekst op 
“ Zorgverlener zoeken 
Ben je benieuwd of jouw zorgverlener ook in 2021 gecontracteerd is? In de zorgzoeker kan je zien of 
je zorgverlener ook in 2021 gecontracteerd is. Soms zijn we nog in onderhandeling, we doen dan ons 
best om het contract zo snel mogelijk rond te krijgen. Tijdens de onderhandelingen hebben we 
gesprekken over de prijs, kwaliteit en toegankelijkheid. Het kan zijn dat wij met de zorgaanbieder 
geen overeenstemming hierover kunnen vinden en dan gezamenlijk besluiten om geen contract met 
elkaar aan te gaan. De zorgzoeker wordt dagelijks ververst en zo heb je altijd zicht op de laatste 
stand van zaken.”  
Dat nodigt in ieder geval uit om eens in de zorgzoeker te kijken. Maar op andere mogelijke 
veranderingen en beperkingen wordt helaas niet ingegaan. 
 
HEMA (Menzis) heeft de tekst opgenomen 
“bij welk ziekenhuis kan je in 2021 terecht? 
Voor spoedeisende zorg kan je bij ieder ziekenhuis terecht. Voor de meer planbare zorg hebben we 
met een aantal ziekenhuizen afspraken gemaakt. Dat willen we graag doen met alle ziekenhuizen in 
Nederland. Zodat je ook daar terecht kan. Vanwege corona duurt dat alleen langer dan normaal. Net 
als voorgaande jaren verwachten we er ook voor 2021 met alle ziekenhuizen uit te komen. 
In Zorgvinder zie je per ziekenhuis of er afspraken zijn gemaakt of dat we nog in onderhandeling 
zijn.”  
Dat er ook voor andere zorgaanbieders beperkingen kunnen zijn of dat er wijzigingen ten opzichte 
van 2020 zijn, staat er niet bij. 
 
Aevitae (Eucare) schrijft 
“ Goed verzekerd het nieuwe jaar in! 
Bij uw polis vindt u ook alle belangrijke wijzigingen. Maar misschien net zo belangrijk, wat wijzigt er 
niet? Ook het komende jaar: 

         hanteren wij géén zorgplafond bij ziekenhuizen en GGZ-instellingen. U krijgt dus 
altijd goede en tijdige zorg; 

         bieden wij ruime vergoedingen en een passende zorgverzekering. Voor u en uw 
gezin;” 

Maar ook Aevitae kent beperkingen Een gemiste kans om deze niet explicieter te maken en een 
afgewogen beeld van de nieuwe polis te geven. 

DSW 
“Bij DSW stellen we het belang van de gezondheidszorg boven het eigen belang. In al 
onze keuzes staat dát belang voorop. Gelijke toegang tot goede zorg, vrije artsenkeuze, een eerlijke 
verdeling van de kosten: het gaat iedereen aan.”  
Maar ook DSW kent niet gecontracteerde zorgverleners, dus is in de aanbiedingsbrief onterecht 
geruststellende ten aanzien van de vrije artsenkeuze 
 
VGZ Promovendum stelt onder het kopje 

“Uw zorgverzekering in 2021” 

“Vanaf 2021 werken we samen met VGZ. Door deze samenwerking kunnen we u volgend jaar een 

nog betere zorgverzekering bieden. Dat voordeel ziet u onder andere terug in: 

• Veel verruimde dekkingen in de aanvullende- en tandartsverzekeringen. 



• Nóg meer gecontracteerde zorgverleners: in totaal meer dan 32.000. 

• Ook in 2021 weer een gratis tandongevallenverzekering.” 

Maar over de toepassing van zorgplafonds wordt niets gezegd. Onterecht geruststellend dus. 
 
Zilveren Kruis stelt in de aanbiedingsbrief 
“Bekijk of uw pakket nog bij u past. Wilt u weten wat er in uw zorgpakket in 2021 verandert? En zien 
of uw pakket nog bij u past? “ Maar niets over wijzigingen ten aanzien zorgplafonds. 
Wel bij ZieZo Selectief polis de waarschuwing dat Zilveren Kruis voor 2021 een beperkt aantal 
ziekenhuizen geselecteerd en gecontracteerd heeft. Met de heldere mededeling “Dit zijn dezelfde 
ziekenhuizen als 2020”. En:  “Gaat u naar een ziekenhuis? Controleer dan eerst bij welk ziekenhuis 
wij uw behandeling 100% vergoeden. U doet dit eenvoudig via de zorgzoeker. Zo voorkomt u dat u 
een deel van de rekening zelf moet betalen.” 
Maar Zilveren Kruis kent ook op de andere polissen niet-gecontracteerde zorgverleners. Dus waarom 
daar dan er niets over gezegd? 
 
 
 

https://e.zilverenkruis.nl/1/4/190/14/yjLPpsCisqsucOaq59dC6Yk16Ky2lXhi72qfwA1L5EeIFWGUSCe3E_JIl_Njpbzpiv3IU3Q_shepXxbthZk-NA

