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Regeerakkoord net te laat 
Deze Spanning moest opgemaakt worden op het moment 

dat er nog geen definitief regeerakkoord lag van CDA, VVD 
en D66. Een reactie op akkoord van de SP-fractie kunnen 

w e dus nog niet geven. 

Nee tegen eigen bijdrage gezondheidszorg 
Eén van de voorstellen van de nieuwe regering 
die het meest in het oog springt, is de invoering 
van een eigen risico van tweehonderd euro voor 
de gezondheidszorg. 'Dat gaat mensenlevens 
kosten,' voorspellen patiëntenorganisaties. 'De 
administratieve kosten zullen veel hoger blijken 
dan het bedrag dat het toekomstige kabinet 
denkt te besparen,' concludeert de Drentse 
huisartsenvereniging. Agnes Kant is het helemaal 
mee eens met hun verzet . 

'Het invoeren van eigen bij
dragen en een kleiner pakket 
worden gezien als de meest 
effectieve maatregelen om de 
uitgavengroei in de zorg te 
beteugelen. Ik bestrijd dat. In de 
eerste plaats leidt een verschui
ving van de lasten naar indivi
duen we]jswaar tot minder col
lectieve lasten, maar de kosten 
van de zorg worden er niet ge
ringer door. Een schijnoplossi ng 
dus. ln de tweede plaats is het de 
vraag of eigen bijdragen leiden 
tot het gewenste effect, namelijk 
meer gepast gebruik van de 
zorg. Het gebruik van genees
middelen, het bezoek aan de 
speciaList, de opname in het zie
kenhui s en dergelijke zijn meer 
een beslissing van de arts dan 
van de patiënt. De rol van de 
huisarts als poortwachter is 

daarom erg belangrijk en moet 
juist versterkt worden. Hoewel, 
dat geef ik toe, een eigen bij 
drage voor de huisartsenzorg 
wel tot effecten kunnen leiden, 
mag juist gezien de toegang tot 
de hui sarts als poortwachter, 
hier geen financiële drempel 
zijn . Mensen gaan naar de huis
arts omdat ze een probleem heb
ben. Je mag en kan van mensen 
niet verwachten dat zij een goe
de zelfdiagnose kunnen stellen. 
In de derde plaats als er al een 
effect is van minder gebruik van 
zorg - en dat zou kunnen bij for
se eigen bijdragen - kan het 
gaan om onnodige maar ook om 
noodzake]jjke zorg. Mensen die 
om financiële redenen afzien 
van noodzakelijke zorg of deze 
te lang uitstellen. 
De verzekeraars wijzen op hun 

eigen verantwoordelijkheid , zij 
zouden dan moeten zorgen voor 
goede aanvullende pakketten. 
Met de tandzorg zouden hier 
goede ervaringen zijn opge
daan. Niets is minder waar. De 
verwijdering van de tandzorg 
voor volwassenen uit het pakket 
door Paars I heeft ertoe geleid 
dat enerzijds veel mensen niet 
of onderverzekerd zijn en dat 
anderzijds mensen die dat kun
nen betalen nu luxe pakketten 
hebben waar alles mogelijk is. 
Tweedeli ng dus. Niet voor niets 
nemen veel gemeenten in hun 
armoedebestrijding collectieve 
verzekeringen op voor bij 
standsgerechtigden en ander 
mensen met een laag inkomen. 
Deze gemeenten constateren 
kennelijk een probleem. 
Anderzijds zij n er mensen met 
sterrenpakketten die ook niet
noodzakelijke zorg zullen be
treffen. Het totaal aan uitgaven 
aan tandzorg is toegenomen in 
plaats van afgenomen. 
In de vierde plaats wijzen de 
zorgverzekeraars terecht op de 
hoge admi nistratieve kosten die 
eigen bijdragen met zich mee
brengen. De opbrengst moet 
dan ook hoog genoeg zijn, vin
den zij , anders wordt er slechts 

Spanning • 22 mei 2003 

geld rondgepompt In plaats van 
te pleiten voor extra hoge bij
dragen is het beter helemaal niet 
hi eraan te beginnen. Invoeri ng 
belast zorgverzekeraars en zorg
aanbieders alleen maar met veel 
onnodige bureaucratie en irrita
tie. Kijk bijvoorbeeld maar naar 
de eigen bijdrage thui szorg. 
Kortom: de eigen bijdrage 
veroorzaakt een enonne bureau
cratie en belast zorgaanbieders 
met werkzaamheden die niets 
met genezen van patiënten van 
doen heeft. Dat past niet bij een 
toekomstig kabinet dat bespa
ring in en afschaffing van bu
reaucratie hoog in het vaandel 
heeft staan . 
De invoering van eigen bij 
dragen en een kleiner pakket 
doet afbreuk aan de solidariteit 
in de zorg tussen arm en rijk, en 
tussen gezond en ziek. Voor 
mensen met lagere inkomens is 
de financiële klap als ze ziek 
zijn, relatief harder. En als we 
allemaal premies betalen voor 
als we ziek zijn , waarom moe
ten mensen die de hebben pech 
vaker ziek te zijn , of zij die 
bij voorbeeld chroni sche ziek 
zijn, ook nog eens extra finan
cieel worden gepakt met hoge 
eigen bijdragen? • 
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