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AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER VLIES EN KANT
Ontvangen 29 juni 2005
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Artikel 2.4.2, onderdeel G, wordt als volgt gewijzigd:
I
De zinsnede «In artikel 13, derde lid,» wordt vervangen door:
Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid.
II
Toegevoegd word een onderdeel, luidende:
2. Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. Indien een overeenkomst tussen een zorgverzekeraar en een
aanbieder als bedoeld in het eerste lid wordt beëindigd, houdt een
verzekerde die op het moment van beëindiging van de overeenkomst zorg
ontvangt van deze aanbieder recht op zorgverlening door die aanbieder
voor rekening van deze zorgverzekeraar.
Toelichting
Een verzekerde die een verzekeringsovereenkomst heeft die recht geeft
op zorg door bepaalde gecontracteerde aanbieders, moet erop kunnen
vertrouwen dat zijn zorgverzekeraar het contract met de in de overeenkomst genoemde zorgaanbieders in principe zal voortzetten. Beëindiging
door een zorgverzekeraar van een contract met de aanbieder van wie hij
zorg ontvangt, mag er niet toe leiden dat hij gedwongen zou worden een
andere zorgaanbieder te kiezen. Om de verzekerde bescherming te bieden
stelt ondergetekende in dit amendement voor om op een vergelijkbare
manier als is gebeurd bij de Wet HOZ de verzekerde zolang dit nodig is het
recht te geven om zorg te blijven ontvangen van deze zorgaanbieder voor
rekening van de zorgverzekeraar. Omdat hierover geen enkele onduidelijkheid mag bestaan, is het wenselijk dit opnieuw in de wet vast te
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leggen. Dit amendement accentueert de keuzevrijheid van de patiënt en
laat tegelijkertijd de contracteervrijheid van de zorgverzekeraar in stand.
Van der Vlies
Kant
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