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Laten we solidariteit niet ondermijnen  
 
Wouter Bos  
 
Frank Heemskerk  
 
 
Liefst drie maal nam Kees Tamboer in Het Parool de moeite om de visie van de PvdA op de gezondheidszorg 
te bekritiseren. Wouter Bos (13 april) geeft niet aan hoe de zorg in de toekomst wordt betaald. De PvdA 
introduceert ten onrechte een fiscale zorgspaarrekening (11 mei). Frank Heemskerk minimaliseert, mede 
door de 'overwegend inkomensafhankelijke' premie, de speelruimte van zorgverzekeraars (4 mei). Hij 
belooft Michelin-sterren in de gezondheidszorg, maar schotelt iedereen dezelfde menukaart (of hetzelfde 
zorgaanbod) voor.  
 
Dit vraagt om een reactie, waarbij wij vooral ingaan op betaalbaarheid, de rol van verzekeraars en de 
diversiteit van het zorgaanbod.  
 
De zorg wordt alsmaar duurder, dus betaalbaarheid is inderdaad belangrijk. In ons recente partijrapport over 
de zorg durven wij opnieuw - net als in onze doorgerekende tegenbegrotingen - te bepleiten dat mensen met 
hogere inkomens méér zorgpremie betalen. Uit recent onderzoek blijkt dat in Nederland gezonden nog 
steeds solidair zijn met zieken, rijk met arm en jong met oud. Dan is het wél belangrijk dat we streng oog 
hebben voor alles wat solidariteit ondermijnt - van fraude tot ondoelmatigheid, van al te gemakkelijk 
gebruikmaken van voorzieningen tot te hoge beloningen van het management.  
 
Ook vinden wij dat een zorgverzekeringspremie - net als nu in het ziekenfonds - vooral naar draagkracht 
moet worden vastgesteld. Géén hoge nominale premie van twaalfhonderd euro per persoon die via een 
aparte zorgtoeslag wordt verrekend. Dat scheelt immers de bureaucratie van honderden ambtenaren en is 
eerlijker. En ook bij de huidige nominale ziekenfondspremie van ongeveer driehonderd euro per jaar 
switchen verzekerden al voor een goedkopere polis. Vele studies, onder meer van het Centraal Planbureau, 
hebben aangetoond dat ook een lagere nominale premie verzekerden prikkelt tot doelmatig 
verzekeringsgedrag. Waarom kiest het kabinet dan toch voor zo'n hoge nominale premie, die leidt tot het 
onnodig en oneerlijk rondpompen van geld, extra ambtenaren en ingewikkelde procedures?  
 
 
Ten slotte stellen wij over betaalbaarheid dat mensen vooral voor ouderdomsgerelateerde voorzieningen 
meer zélf moeten betalen. Een rollator, scootmobiel of aanpassing van de badkamer als gevolg van ouderdom 
kan vaak door mensen zelf worden opgebracht. Net zoals een fiets, auto of het verbouwen van de keuken 
door jongere mensen zelf wordt betaald. Om te stimuleren dat mensen vooruitzien en sparen voor deze 
aanvullende en voorspelbare voorzieningen pleiten we voor een (fiscale) spaarfaciliteit voor ouderdomszorg.  
 
Wat verwachten wij van de zorgverzekeraars? Die moeten via hun 'zorgplicht' voldoende zorgaanbod 
garanderen, maar krijgen van ons óók de vrijheid, zelfs de opdracht, stevig te onderhandelen met apothekers 
en ziekenhuizen. Elke macht vraagt immers om tegenmacht. Waarom schrijft u altijd de duurste medicijnen 
voor? Waarom duurt de behandeling in dit ziekenhuis twee maal zo lang en is het twee maal zo duur? Geen 
goed antwoord, dan geen contract met de zorgverzekeraar.  
 



 
 

Maar áls de zorgverzekeraar er een korting of betere zorg uit weten te persen, dan willen wij dat dit resulteert 
in lagere premies in plaats van bonussen voor het management of dividend voor de aandeelhouders. Wij 
wensen dus een publiekrechtelijk verzekeringsstelsel waarin de overheid eisen kan stellen aan verzekeraars. 
Als de overheid 'de zorgplicht' duidelijk invult, biedt dat verzekeraars ook duidelijkheid. Natuurlijk geen 
onnodige detaillering van bereikbaarheid per instelling per openbaar vervoer, maar twee dure academische 
ziekenhuizen in één stad toestaan is weer wat veel van het goede. De overheid dient dus wél normen te 
stellen over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van acute spoedeisende en zeer specialistische (top 
klinische) zorg.  
 
 
Krijgen we dan eenheidsworst in het zorgaanbod? Helpen rapportkaarten hierbij? Ook nu al bestaan 
verschillen tussen ziekenhuizen en specialisten. In Amsterdam-Zuid of in het Gooi informeren de buren 
elkaar hierover wel op verjaardagsfeestjes. Wij willen dat deze kwaliteitsinformatie ook voor iedereen in De 
Baarsjes toegankelijk is.  
 
Voor 97 procent van de gezondheidszorg bepaalt de overheid nog steeds de budgetten. Hierbinnen kunnen 
competitie en transparantie worden versterkt. Via dynamische benchmarking kan duidelijk worden welke 
instelling beter presteert. Elk jaar prijzen en vooral prestaties vergelijken en bijstellen. Beloon de goede en 
pak inefficiënte instellingen aan. Met flexibele contracten kan falend management naar huis gestuurd 
worden. Blijft een zorginstelling binnen het budget, dan mag die een groot deel van het geld houden.  
 
Als bijvoorbeeld in Engeland een ziekenhuis het maximale aantal van vijf sterren haalt, wordt een grote 
bonus uitbetaald. Over de besteding geldt: no questions asked. Een mooi personeelsfeest met patiënten, 
betere apparatuur of een eenmalige bonus voor iedereen? Omdat u goed heeft gepresteerd, bent u als 
professionals zelf heus in staat hier goed mee om te gaan. Met een overheid die optreedt in plaats van 
afschuift, valt nog veel te winnen in de Nederlandse gezondheidszorg.  
 
 
Wouter Bos is voorzitter en Frank Heemskerk is lid van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA.  
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