Vraag & Antwoord contracten ziekenhuizen 2022
Bij welk ziekenhuis kan ik in 2022 terecht?
In 2022 kunt u gewoon bij alle ziekenhuizen terecht, ondanks dat Menzis nog niet met ieder
ziekenhuis afspraken heeft gemaakt. Door corona en personeelstekorten zijn de wachttijden in
ziekenhuizen soms wat langer of krijgt u op een andere manier uw zorg, bijvoorbeeld digitaal.
Waar vind ik meer informatie over de wachttijden in de ziekenhuizen?
Op www.zorgkaartnederland.nl vindt u wachttijden per ziekenhuis. Heeft u daarover vragen of hulp
nodig? Of wilt u weten of u ergens anders sneller geholpen kan worden? Neem dan contact op met
Menzis Zorgadvies op telefoonnummer 088 222 40 42.
Waarom heeft Menzis nog geen contract gesloten met ziekenhuis X?
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken op dit moment per ziekenhuis afspraken over de
vergoeding van ziekenhuiszorg (medisch specialistische zorg) in 2022. Onder andere door corona
vragen de onderhandelingen dit jaar meer tijd. Maar ook al heeft Menzis voor 2022 nog niet met alle
ziekenhuizen afspraken gemaakt, u kunt volgend jaar met een Menzis verzekering gewoon naar alle
ziekenhuizen.
Wat als Menzis begin 2022 nog geen contract heeft met mijn ziekenhuis?
Zolang Menzis nog in gesprek is met het ziekenhuis over het contract van 2022, geldt het huidige
contract en de voorwaarden. U kunt dus gewoon bij het ziekenhuis terecht en uw zorg wordt gewoon
vergoed volgens polisvoorwaarden. Weet dat spoedeisende zorg altijd wordt vergoed. En dat geldt
ook voor lopende behandelingen.
Wat als er uiteindelijk geen contract komt?
Het is niet de bedoeling van Menzis maar als het bij een bepaald ziekenhuis toch niet lukt dan kunt u
altijd terecht in een ander ziekenhuis bij u in de regio. Menzis Zorgadvies helpt u dan om een
oplossing te vinden.
Waarom onderhandelt Menzis met ziekenhuizen? We zitten middenin een nieuwe coronagolf en
vragen al zoveel van de zorg. Is dit dan nu nodig?
Ja het is nodig. Want waar zorgpersoneel zich nu met man en macht inzetten om de zorg draaiende
te houden, zet Menzis zich in om samen met ziekenhuisbestuurders de zorg in de toekomst ook
beschikbaar te houden. En natuurlijk is corona een belangrijk onderdeel van de gesprekken.
In Nederland wordt veel geld uitgegeven aan zorg en er is afgesproken om de stijgende kosten tegen
te gaan. Ziekenhuizen hebben hierin een belangrijke rol. Want van de ruim 6.000 euro die u jaarlijks
betaalt voor de zorg via uw zorgpremie, belastingen, en werknemerspremie gaat maar liefst 50%
naar de ziekenhuiszorg.
Gaat Menzis er wel uit komen met alle ziekenhuizen? Als ik de berichten lees dan twijfel ik
daarover.
Menzis heeft daar alle vertrouwen in. Het is nog elk jaar gelukt. Menzis en de ziekenhuizen willen dat
iedereen gewoon naar het ziekenhuis kan en dat corona volgend jaar onderdeel wordt van de
reguliere zorg. Maar het kost tijd om daar goede afspraken over te maken.
Ondanks dat Menzis nog niet met alle ziekenhuizen afspraken heeft gemaakt, kunt u in 2022 gewoon
naar alle ziekenhuizen.
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