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AVMV 

 NIEUWSBRIEF 2010-3 
 
10-03 Per brief hebben wij de zorgverzekeraars in Nederland benaderd om onze zorgen te 

uiten over de premieverhogingen en het dringende verzoek gedaan hiervan af te 
zien. Reeds in juni 2009 hebben wij per brief een pakket maatregelen voorgesteld, 
dat zowel gericht is op de verhoging van de kwaliteit als op de verlaging van de 
kosten van de zorg. Hier is sindsdien door geen enkele verzekeraar op gereageerd. 
En dan is het bijzonder spijtig dat het nu zover is gekomen dat de premies voor de 
zorgverzekerden met zo’n 10 % moeten stijgen, terwijl dit ons inziens niet nodig is. 
 
Wij hebben de zorgverzekeraars uitgenodigd met ons in gesprek te gaan en samen 
met ons te bekijken wat mogelijk is om het tij te keren. 
 
De recente brief en de brief van juni 2009 zijn als bijlagen hieronder bij deze 
nieuwsbrief gevoegd.  
 

 
Bijlage1  

Bunnik, 19 november 2010  
 
Geachte ………., 
 
Wij richten ons tot U als Algemene Vereniging van Medisch Verzekerden (AVMV) met 
het vriendelijk doch dringend verzoek af te zien van de aangekondigde 
tariefsverhogingen voor 2011. 
Wij verwijzen hiervoor naar de brief, die aan U en alle overige zorgverzekeraars op 
10 Juni 2009 is verstuurd. Hierin wordt  een pakket maatregelen voorgesteld, dat 
zowel gericht is op de verhoging van de kwaliteit als op de verlaging van de 
kosten van de zorg.  
Deze maatregelen zijn verder toegelicht in het Deltaplan voor de gezondheidszorg, 
die u ontvangen heeft als bijlage bij de voornoemde brief. U kunt ons Deltaplan ook 
downloaden vanaf www.avmv.nl  
 
Uiteraard zijn wij graag bereid om ons plan met U te bespreken en nader toe te 
lichten. Wij stellen voor om op korte termijn daarover een afspraak te maken. 
 
Tevens willen wij bespreken welke beperkingen U aan de invulling van de 
basisverzekering heeft gegeven en de duidelijkheid dienaangaande omdat veel van 
onze leden hier tegenaan lopen.  
In deze tijd waarin velen keuzes gaan maken, is hen vaak niet duidelijk wat wel en 
niet onder de basisverzekering valt.  
Telefonische informatie gegeven door uw medewerkers geeft vaak onduidelijke, en 
voor meerdere uitleg vatbare antwoorden. Dit mochten wij als vereniging zelf via een 
steekproef  onder verzekeraars eveneens ervaren. 
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Namens het bestuur van de AVMV, 
B.J. Besseling 
 
 
Bijlage: Brief d.d. 10 juni 2009 
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Bijlage2   

Bunnik, 10 juni 2009  
 
 
Geachte ……….., 
 
Onlangs is de Algemene Vereniging van Medisch Verzekerden (AVMV) opgericht. De 
belangrijkste doelstelling van deze vereniging is een goedkopere gezondheidszorg met een 
hogere kwaliteit. Gezien het aantal aanmeldingen dat wij in de afgelopen periode hebben 
ontvangen blijkt deze vereniging in een grote behoefte te voorzien. Niet alleen de overheid 
maar ook de burger betaalt steeds meer voor de gezondheidszorg, waarbij zowel de kwaliteit 
van deze zorg  als de keuzevrijheid voor medische behandelingen aanzienlijk zijn 
achtergebleven. 
Wij hebben geconstateerd dat ook de overheid het belang inziet van zowel een 
kostenverlaging van de zorg  als een verhoging van de gezondheid van de Nederlander. Voor 
wat betreft dit laatste is het streven van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
om Nederland bij de top 5 van de wereld te brengen. 
 
De AVMV wil graag een bijdrage leveren om de doelstellingen van de overheid te realiseren.  
Hiertoe hebben wij onlangs een Deltaplan voor de gezondheidszorg opgesteld. In dit plan 
hebben wij een aantal concrete voorstellen geformuleerd, die zowel gericht zijn op de 
verhoging van de kwaliteit als op de verlaging van de kosten.  In kort bestek stellen wij het 
volgende voor: 
 

‐ Meer samenwerking tussen álle partijen in de gezondheidszorg in Nederland, 
geformuleerd in een Deltaplan voor de Gezondheidszorg. 

‐ Meer toegepast onderzoek naar minder schadelijke behandelmethoden 

‐ Meer aandacht voor preventie: het bevorderen van een gezondere leefstijl o.a. door 
het geven van voorlichting over de relatie tussen voeding en gezondheid, meer 
aandacht voor voeding op medische opleidingen, gezondheidsvoorlichting op scholen, 
een  reclameverbod op ongezonde producten 

‐ Het terugdringen van milieuvervuilende oorzaken 

‐ Betere besteding van de zorggelden door minder bureaucratie, het verhogen van de 
BTW voor ongezonde producten én het vrijstellen van de Btw-heffing voor de 
gezondheidszorg 

In het bijgaande Deltaplan vindt u een verdere uitwerking van onze voorstellen. Onze 
bedoeling is om het plan in brede kring met alle belanghebbenden  te bespreken om op deze 
wijze gezamenlijk tot een nadere concretisering én realisering te komen. Hiertoe zullen wij 
binnenkort een congres organiseren waar deskundigen uit binnen- en buitenland zullen 
spreken over de mogelijkheid om de gezondheidszorg  verder te verbeteren.  
 
Uiteraard zijn wij graag bereid om ons plan in een overleg met u nader te bespreken en toe te 
lichten. Wij stellen voor om daarover op korte termijn een afspraak met u te maken. 
 
Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie en zien deze met belangstelling tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
  
E.F. Vogelaar 
Voorzitter AVMV 
 
 
Bijlage: Deltaplan voor de Gezondheidszorg d.d. 7 april 2009 
 

 


