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Nederlanders' gaan te snel en te gemakkelijk naar de dokter. 
 
In de normaal op maandag lege vergaderzaal van de Tweede Kamer heeft vandaag – maandag 
18 junui 2012 - een uitzonderlijk marathondebat plaats, aangevraagd door de fracties van SP en 
PVV. Die grijpen naar ongewone middelen om hun afschuw te laten blijken over de verhoging van 
het eigen risico in de zorg naar 350 euro per volwassene per gaan. 
 

 

De verhoging moet volgens het begrotings-
akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en 
ChristenUnie bijna € 1miljard opbrengen.  
Dat is een schijntje vergeleken met de 
uitdaging waarvoor de partijen in de formatie 
komen te staan. 
 

Een modaal gezin betaalt nu een kwart van 
zijn inkomen aan zorg. Bij ongewijzigd beleid 
zullen de zorguitgaven in de komende vijf jaar 
met eenderde (30%) stijgen, naar 80 miljard 
euro. 
 

Vier alarmerende rapporten verschenen er 
voorgaande week over de zorg, waaronder 
één van een groep topambtenaren.  
Samenvattend: de zorg wordt onbetaalbaar, 
we moeten gaan sparen voor onze oude dag, 
de overheid moet alleen een vangnet bieden 
voor onvermogenden.  

Conclusie: er moet flink worden bezuinigd op 
de zorg. De groei daar smoort de mogelijkheid 
om meer uit te geven aan bijvoorbeeld 
onderwijs. 

 

Het is verplichte kost voor politici die zich 
opmaken voor de campagne en voor de 
onderhandelingen met het Centraal 
Planbureau (CPB). 
De meeste partijen hebben ronkende 
vergezichten geschetst in hun concept-pro-
gramma's en doen nog geen concrete 
voorstellen.  
 
Voor zover er al over de explosief stijgende 
zorguitgaven wordt gediscussieerd, is dat toch 
vooral in Den Haag. Minister Edith Schippers 
(Volksgezondheid) wil dat veranderen. Zij 
ontwikkelde materiaal, een boekje en een 
folder, om de discussie naar de keukentafel te 
verplaatsen. Dat materiaal bereikt de 
keukentafel niet, omdat het uit bezuinigings-
overwegingen niet huis-aan-huis wordt 
verspreid, niet in bibliotheken of overheids-

gebouwen ligt, moeizaam te vinden is op 
internet en er zelfs geen aparte website aan 
wordt gewijd. 
 

Tot de keukentafel is het besef van de 
exploderende zorguitgaven dan ook nog lang 
niet doorgedrongen.  
Dat een modaal gezin een kwart van het 
inkomen afdraagt aan zorg, is meestal 
onbekend. Het blijft niet bij de premie voor de 
verplichte basisverzekering tegen 
ziektekosten, op het loonstrookje staat ook 
een forse AWBZ - premie. Ook via de gewone 
belastingheffing wordt aan zorg bijgedragen. 

 
Omdat iedereen gemakkelijk en snel de zorg 
krijgt die nodig is, lijkt ze gratis. Dat is het 
kernprobleem, analyseren de ambtenaren.  
Het eigen risico in de zorgverzekering is 
internationaal gezien laag, terwijl er weinig 
eigen bijdragen zijn voor specifieke 
behandelingen.  
De drempel om zorg te vragen is daardoor 
laag. 

'Er wordt steeds meer duurdere zorg verleend 
aan relatief lichtere patiënten', schrijven de 
ambtenaren.  

 
Oftewel: we gaan te snel en gemakkelijk naar 
de dokter. En er wordt ook te snel en 
gemakkelijk zorg verleend. 
De analyse van het probleem is in de Haagse 
beleidstorens wel gemaakt: er moet wat 
gebeuren.  
 

Nu is het wachten op politici die de kiezers 
verrassen met keuzes.  
Het zullen moedige politici moeten zijn, want 
de verkiezingen staan voor de deur en de 
kiezers hechten aan hun zorg. 
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