
2012 11 07 VK Zorg en Economie Rob Oudkerk Schandelijke kloof tussen arm en rijk groeit,  Spekman  

 

1 

Schandelijke kloof tussen 
arm en rijk groeit,  
Spekman. 
Door Rob Oudkerk 
 
 

 
Het debat over inkomensafhankelijke zorgpremies 

overschaduwt de grootste blunder in de 
zorgparagraaf van het regeerakkoord:  
de denivellering van gezondheid.  

Hoezo feest? 
 
Er is al veel geschreven helaas weinig relevants 

over het plan waarin het 'zorgdossier' door het 
kabinet is omarmd als nivelleringsinstrument.  
 
Wat door de een 'een feest' wordt genoemd en 

door de ander 'een verschrikking' is niks meer of 
minder dan een grote kasschuif van burgers 
onderling, waarbij de een minder en de ander 

meer gaat betalen.  
 
Dat dit de schatkist niks oplevert, weten we al.  

Dat het de zorg niet goedkoper en beter maakt, 
weten echte deskundigen ook allang.  
 

Afschrikwekkend is dat daarmee het 
sociaal-democratische gedachtengoed wordt 
verloochend, dat burgers waar mijn partij voor 

zegt op te komen van de wal in de sloot belanden. 
 
Wie de zorgparagraaf van het regeerakkoord van 

Rutte II (oorspronkelijke opzet) zorgvuldig leest, ziet 
dat de heren die dat in elkaar hebben geflanst hun 
aandacht voornamelijk hebben gericht op grote 

geldschuifoperaties:  
van burger naar burger,  
van systeem naar systeem,  

van domein naar domein  
en van Rijk naar gemeenten.  
 

Goddank staan er ook enkele zinnen in waarin 
mogelijk een visie doorschemert voor wie dat wil 
zien, maar de basis is een tergend beleidsarm 

stuk.  
Er staan geen veranderingen in die onze 
gezondheidszorg echt kunnen verbeteren en 
miljarden goedkoper kunnen maken - met als 

allergrootste en belangrijkste effect dat ze burgers 
van dit land een betere gezondheid opleveren. 
 

De werkelijke noodzaak tot acute nivellering zit 

niet in het schuiven met geldstromen, maar in het 
dichter bij elkaar brengen van de onacceptabele 
verschillen in gezondheid tussen rijk en arm, 

tussen hoogopgeleid en laagopgeleid. 

 

Toen ik in 1994 als Tweede Kamerlid werd 
geïnstalleerd waren de gezondheidsverschillen zo 
groot dat de lagere sociaal-economische klasse in 

Nederland gemiddeld 5 jaar eerder doodging en 
15 jaar langer ziek was dan de rijkere groepen.  
Samen met Jan Marijnissen, de toenmalige 

woordvoerder zorg van de SP, heb ik geprobeerd 
het kabinet te stimuleren daarop specifiek beleid 
te richten. Er waren ook toen al genoeg goed 

onderbouwde rapporten met veelal lastig in te 
zetten beleidsmaatregelen. 
 

Alle deskundigen zeiden dat een eigen bijdrage in 
de zorg van 200 gulden een loze kasschuif was die 
sociaal-economische achterstandsgroepen alleen 

maar ongezonder zou maken, wat later ook bleek. 

 

Toch koos Paars 1 hiervoor.  
Omdat ik daar zelf medeverantwoordelijk voorwas, 
is mijn schaamte daarover nog steeds groot.  

Dat we die waanzin in Paars 2 meteen overboord 
hebben gegooid, is een schrale troost. 
 

In feite is de nu verzonnen maatregel: 
kasschuiven en hogere eigen risico's van hetzelfde 
laken een pak.  

Het ondermijnt in zeer ernstige mate de 
solidariteit.  
 

Je hoeft geen sociaal intellect te hebben om te 
voorspellen dat mensen die veel voor hun zorg 
gaan betalen op den duur minder solidair zullen 

zijn met mensen die een ongezonde leefstijl 
hebben en veel zorgkosten maken.  
 
Juist die laatste groep is nu gemiddeld 17 jaar 

langer ziek ja, de gezondheidsverschillen zijn sinds 
1994 verder toegenomen. 
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Je hoeft geen politiek intellect te hebben om te 
voorspellen dat met steeds weer deze zelfde 
beleidsinstrumenten Amerikaanse toestanden 

zullen ontstaan, met een verregaande tweedeling 
in gezondheid - iets waarvan president Barack 
Obama nou net probeert af te komen.  

 
Is die schandalige denivellering van gezondheid 
het feest van financiële nivellering waard, Hans 

Spekman?  
Wil jij daar verantwoordelijk voor zijn? 
 

Het kan anders.  
Maar dat vergt creatief beleid en geen 
rekenmeesters aan het roer van dit land.  

 
Ex-minister Ab Klink van Volksgezondheid hield 
kortgeleden een indrukwekkende oratie en hij 

schreef een rapport waarin hij min of meer 
herhaalt wat de PvdA-fractie al in 1995 voorstelde. 
 

 …’Maak beleid dat leidt tot gepaste zorg, 
waarmee de zorg beter wordt en tegen lagere 
kosten.  
De bijl hoeft niet in het pakket, de kwaliteit van de 
zorg wordt niet aangetast, iedereen blijft recht 
houden op vergoeding van de zorg die hij of zij 
nodig heeft.  
Door bestrijding van verspilling, door grotere 
doelmatigheid en efficiency e en door bevordering 
van gepast gebruik van zorgvoorzieningen. 
Inschatting van de besparing: 2,7 miljard gulden 
per jaar…… ' 
Dat waren de inleidende woorden van Rick van der 

Ploeg en mij in 1995 bij een rapport over de zorg 
dat het kabinet toen vooral erg ingewikkeld vond.  
Pakketverkleining, kasschuiven, eigen bijdragen: 

daar kan het CPB wat mee.  
Ingewikkelde innovaties om verspilling en 
ondoelmatigheid tegen te gaan, daar was men 

niet aan toe.  

Dat was de mare in 1995. 
 
Ab klink schrijft nu (17 jaar later): 

 '. . . De kosten die in de zorg gemoeid zijn met 
onnodige, voorkoombare behandelingen zijn 
enorm.  
De gezondheidszorg stuurt te veel op 
productienormen (aantallen) en te weinig op 
kwaliteit.  
Bindende afspraken met zorgverleners kan 
minimaal 4 Miljard euro besparen. . . . .' 
Ook Klink pleit voor gepaste zorg en het uitbannen 

van onnodige, onzinnige en niet nuttige zorg. 
 
De geschiedenis herhaalt zich. 

Opnieuw dreigt een kabinet met de PvdA de 
'makkelijke' weg te kiezen, een weg die de zorg 
niet beter zal maken en die de bestaande 

sociaal-economische gezondheidsverschillen 
mogelijk zelfs zal laten toenemen.  
 

Paars 3 is geen ezel die zich aan dezelfde steen 
mag stoten.  
Bezuinigingen hoeven niet altijd verschraling te 

betekenen.  
 
De crisis is wellicht de perfecte prikkel om 
verouderde patronen te doorbreken en de zorg te 

vernieuwen met een faciliterende overheid, die 
drastisch dereguleert en innovatie beleid zet naast, 
en deels in plaats van schuifoperaties die 

-historisch bewezen - denivellerend werken op 
onze gezondheid. 
 

Zet hem op, minister Schippers. 
 
Schrijf geschiedenis.  

 

 
 
 
 


