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Keuzevrijheid voor huisarts, apotheker en wijkverpleegkundige blijft overeind

Apotheker verankerd
in de eerstelijnszorg
Eindelijk viel donderdagavond 5 juni het verlossende
woord: de apotheker krijgt een uitzonderingspositie als het gaat om selectieve contractering
van de zorgverzekeraar. De eerste lijn wordt
uitgezonderd van de wijziging van artikel 13
Zorgverzekeringswet (Zvw).
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Nieuwe polis
Minister Edith Schippers van vws
sloot een akkoord met de vvd,
pvda, D66, ChristenUnie en sgp.
Zorgverzekeraars krijgen vanaf
2016 meer mogelijkheden om
verzekerden naar artsen te
sturen met wie ze een contract
hebben.
Zo komt er naast de res
titutiepolis, die alle zorg ver
goedt, en de naturapolis, die de
zorg van niet-gecontracteerde
zorg
aan
bieders voor 80% ver
goedt, een derde verzekering:
een goedkopere polis die alleen
de zorg van zorgaanbieders on
der contract vergoedt. Eerste
lijnszorg, zoals huisarts, apothe
ker en tandarts, wordt uitge
zonderd. De maatregel moet
€ 1 miljard opleveren.

patiënt om de eigen apotheker te
kiezen, is mede door onze inzet overeind gebleven.

MINISTER EDITH SCHIPPERS EN KNMP-VOORZITTER
RIK VAN DER MEER.

Brandbrief
Al begin dit jaar stuurde de knmp
samen met onder meer de Vereniging
Eerstelijns Organisaties (velo) een
brandbrief naar de Tweede Kamer.
Hierin stonden onder meer de kernpunten in de verhouding tussen zorgverzekeraar en zorgverlener in relatie
tot de voorgenomen wijziging van art.
13 Zvw. Op basis van deze brief zijn
alle partijen gesprekken aangegaan
met leden van de Vaste Kamercommissie van vws.

knmp-lobby
Rik van der Meer, voorzitter van de
knmp, over de activiteiten en het
resultaat: “In de aanloop naar de beslissing om keuzevrijheid van de patiënt te behouden heb ik zelf gesproken
met meerdere Kamerleden. Tijdens
deze gesprekken was art.13 Zvw
telkens een van de kernpunten van
gesprek waarin ik benadrukte dat de
verschillende disciplines in de driehoek
huisarts-apotheker-wijkverpleegkundige een gelijkwaardige positie zouden
moeten bekleden in de eerste lijn.”

“Ik ben er als uw voorzitter van overtuigd dat dit gemeenschappelijke
optreden de partijen in het zorg
akkoord en de minister ervan hebben
doordrongen dat, gezien de huidige
ontwikkelingen in de zorg, er een
uitzondering moest komen voor de
eerste lijn. De investering in samenwerking betaalt zich nu dubbel en
dwars uit.” ■
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Dit is met recht een succes voor de
intensieve lobbyactiviteiten van de
knmp – samen met de andere eerstelijns zorgpartners – van het laatste
jaar. Kortom: de keuzevrijheid van de

