
 

 

Geachte mevrouw Kaljouw, beste Marian  

Op woensdag 6 september 2017 waren wij op uw uitnodiging aanwezig bij het bestuurlijk overleg 

over transparantie gecontracteerde ziekenhuisprijzen. De resultaten van dit overleg stelden mij zeer 

teleur. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen lijken niet bereid via gemeenschappelijke afspraken 

invulling te geven aan de ook door de minister geformuleerde wens tot transparantie van deze 

tarieven.  

 

Indien deze gezamenlijke afspraken inderdaad niet op korte termijn te realiseren vallen, dan 

verzoek ik u over te gaan tot nadere regelgeving. Onzes inziens bent u tot niets minder gehouden; 

de opdracht van de minister is daarin duidelijk. 

 

Ik vind het van groot belang dat de tarieven in de ziekenhuiszorg vanaf 1 januari gepubliceerd 

worden. Volgende week stuur ik u de Consumentengids met daarin een artikel over dit onderwerp. 

Hierin tonen we opnieuw aan hoe ver de tarieven uiteenlopen en hoe groot het belang voor 

consumenten is om inzicht te hebben in deze kosten.  

 

Nu is het voor consumenten onmogelijk een keuze te maken voor een voordeligere aanbieder en 

worden consumenten regelmatig verrast door de hoogte van de rekening. Dit veroorzaakt bij veel 

patiënten problemen. De plannen om het eigen risico te verhogen vergroten het belang van 

transparantie van de tarieven nog.  

 

Bij het uitkomen van de publicatie zouden wij graag het goede nieuws brengen dat er succes te 

melden is op het gebied van prijstransparantie. U speelt daarin een belangrijke rol. Daarom 

verzoeken wij u toe te zeggen dat per 1 januari 2018 de gecontracteerde tarieven van dat jaar 

openbaar te vinden zullen zijn bij alle zorgverzekeraars.  
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Ik benadruk overigens maar al te graag dat er al partijen te vinden zijn die (deels) invulling geven 

aan het openbaar maken van tarieven. In onderstaand schema vindt u de huidige stand van zaken 

van de grote vier verzekeraars. Van de vijf kleinere verzekeraars zijn ons geen voorbeelden bekend 

waarbij tot openbaarmaking van de tarieven is overgegaan (peildatum: september 2017). 

 

 

Ik zal alle zorgverzekeraars een kopie van deze brief sturen, om hen nogmaals aan te sporen om tot 
transparantie van de tarieven te komen.  
 
Ook zullen wij via sociale media en op onze actiepagina www.consumentenbond.nl/watkostmijnzorg 
de aandacht vestigen op deze brief.  
 

Ik hoop spoedig een reactie van u te krijgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Consumentenbond 

 
 

Bart Combée 

Algemeen directeur 

Zorgverzekeraar Stand van zaken m.b.t. publicatie tarieven van 

ziekenhuisbehandelingen 

CZ Gepubliceerd: Tarieven tot €885 en overige zorgproducten. Er kunnen 

tarieven ontbreken omdat met nog niet alle ziekenhuizen prijzen zijn 

afgesproken.  

Menzis Gepubliceerd: Tarieven tot € 885 en een aantal behandelingen op het 

gebied van eerstelijns diagnostiek. Als het tarief voor 2017 nog niet 

bekend is, wordt het tarief voor 2016 getoond.  

VGZ Gepubliceerd: Tarieven tot € 885 voor 2016. De tarieven van 2017 zouden 

in het voorjaar al beschikbaar zijn, maar zijn inmiddels nog niet ontsloten. 

Zilveren Kruis Gepubliceerd: Tarieven van eerstelijnsdiagnostiek. Andere tarieven van 

ziekenhuisbehandelingen zijn niet gepubliceerd. Het voornemen om de 

prijszoeker stapsgewijs uit te breiden is er, maar daar is nog geen invulling 

aan gegeven tot op heden. 
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