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Zorg: de patiënt heeft minder te kiezen 
 
 
De patiënt krijgt minder te kiezen en zal de 
kosten van zij zorgconsumptie iets sterker 
voelen dan nu het geval is.  
 
Zorgverzekeraars, die de doktersrekening 
namens de patiënt betalen, krijgen meer 
macht. Zij zullen, door de maatregelen in het 
regeerakkoord, steeds sterker bepalen welke 
behandeling de patiënt vergoed krijgt en bij 
welke arts. 
 

 Het eigen risico - de rekening voor 
medicijnen of een behandeling die iedereen 
zelf moet betalen, voordat de verzekeraar geld 
uitkeert - wordt niet meer één vast jaarlijks 
bedrag.  
De hoogte wordt afhankelijk het inkomen.  
Hoe meer men verdient, hoe hoger het eigen 
risico. (Dat is nu 220 euro per jaar en in2013 
350 euro, maar verandert daarna).  
 

 De zorgtoeslag verdwijnt.  
De vaste zorgpremie die iedereen maandelijks 
betaalt voor zorg in het basispakket (nu 
ongeveer € 1.200,-- per jaar) wordt de 
komende vierjaar met tweederde verlaagd.  
Over vier jaar bedraagt die nog maar € 400,-- 
per jaar -gemiddeld.  
De bulk van de zorgpremies zal straks via het 
loonstrookje lopen; de hoogte wordt nog 
sterker afhankelijk van het inkomen dan die nu 
is. 
 

 De grote groep mensen die naar de 
spoedeisende hulp van het ziekenhuis snelt, 
in plaats van naar de huisartsenpost te gaan 
of een dag of weekend te wachten, moet 
voortaan € 50,-- betalen voor elk bezoek. 
Ongeacht de reden dat ze komen - dus ook 
als het een spoedgeval is (slechts 11 % in de 
praktijk).  
De financiering van spoedhulp zal apart 
geregeld worden, zodat het ziekenhuis geen 
financiële reden meer heeft om de patiënt toe 
te laten op de EHBO, ook als hij eigenlijk naar 
de goedkopere huisarts had kunnen gaan. 
 

 De 
'restitutiepolis' verdwijn 
tuit het basispakket. 
Dit betekent dat men 
alleen nog een 
‘Naturapolis' kan afsluiten en dus alleen nog 
naar een ziekenhuis (of verloskundige, 
fysiotherapeut, etc.) kan gaan waar zijn 
verzekeraar een contract mee heeft.  
Bedoeling is dat verzekeraars niet met  elke 
afdeling van elk ziekenhuis contracten 
afsluiten - alleen met de beste, goedkoopste 
en efficiëntste.  
Zo dwingen ze andere ziekenhuizen om ook 
efficiënt te werken.  
Tot nu toe kon de patiënt naar de arts van zij n 
keuze, ook als zij n verzekeraar er geen 
contract mee had, en kreeg hij met een 
restitutiepolis nog een groot deel van de 
kosten vergoed. 
 

 Ziekenhuizen mogen onder bepaalde 
voorwaarden winst uitkeren; de belangrijkste 
voorwaarde is dat de belegger een 'lange 
termijn'-perspectief heeft. Ook mogen 
zorgverzekeraars een minderheidsaandeel 
nemen in een ziekenhuis. 
 

 Het loon van verpleegkundigen en 
artsen in loondienst zal op termijn bevroren 
worden, net als ambtenaren zullen zij op een 
zogeheten nullijn worden gezet. 
 

 Alleen nog de aller-oudste en - zieke 
ouderen komen in een verzorgingstehuis. 
Ouderen met lichte en middelzware 
beperkingen (zoals suikerziekte, heup- of 
hartproblemen) moeten thuis blijven wonen. 
Zij krijgen zorg van de thuiszorg. 
 

 Medisch specialisten die vrij gevestigd 
zijn (ongeveer de helft), verliezen de fiscale 
voordelen van het ondernemerschap. 
Loondienst wordt dus iets aantrekkelijker voor 
hen. 
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