
Voorzitter,  

 

Vandaag behandelen we een wetsvoorstel om de komende 3 jaar het verplicht eigen 

risico voor de zorgverzekering te fixeren op € 385 per jaar per verzekerde. 

 

50PLUS is principieel tegenstander van het eigen risico en wil het financieel straffen 

op ziek zijn afschaffen.  

 

Een eerste stap daartoe zou kunnen zijn om het eigen risico fors te verlagen naar 

bijvoorbeeld € 200 per jaar,  al dan niet stapsgewijs verdeeld over 3 jaar.  

 

Maar dit Kabinet kiest ervoor om ook in economisch betere tijden enkel de te hoge 

eigen bijdrage van €385 te handhaven. De extreme verhoging van de eigen bijdrage 

vond plaats in 2013 als een soort noodmaatregel om de overheidsfinanciën op orde 

te krijgen. In dat jaar werd de eigen bijdrage verhoogd van € 220 naar € 350 en steeg 

sindsdien gestaagd door. 

Met name de ouderen die al jarenlang geen indexatie van hun pensioen krijgen 

worden hierdoor onevenredig benadeeld. Immers ouderen lopen nu eenmaal een 

groter risico op het verkrijgen van gezondheidsklachten. 

 

 In plaats van verlaging van het eigen risico kiest dit Kabinet liever voor afschaffing 

van de Dividendbelasting a raison van 2 miljard euro. 

 

Voorzitter, voor 50PLUS is het onbegrijpelijk dat in economisch gunstiger tijden zo’n 

politieke keuze wordt gemaakt temeer daar zowel de CU als het CDA in hun 

verkiezingsprogramma’s  de kiezer beloofd hadden om de eigen bijdrage fors naar 

beneden te brengen. Dit is gewoon kiezersbedrog. 

 

Bovendien is deze bevriezing van het eigen risico in feite een wassen neus, immers 

de kosten van de bevriezing worden betaald vanuit een stijging van de nominale 

zorgpremie met € 34 voor iedere verzekerde.  

Kortom, uiteraard juichen wij het toe dat het eigen risico de komende 3 jaar niet wordt 

verhoogd maar het is wel een sigaar uit eigen doos. 

 

Voorzitter, 

 

In de nota’s naar aanleiding van het verslag van 1 juni 2018 en 17 augustus jl. staat: 

 “Het verplicht eigen risico heeft onder meer tot doel dat verzekerden zich nog eens 

afvragen of het gebruik van zorg echt nodig is”.  

 

 

Voorzitter, ik begrijp deze zin niet. Immers een patiënt die door zijn huisarts, de 

poortwachter tot vervolgzorg wordt doorgestuurd naar een specialist of die 

geneesmiddelen krijgt voorgeschreven die gaat zich toch niet afvragen of hetgeen de 

arts aanraadt en adviseert nu wel echt nodig is? 

 



 In feite zegt de Minister dat een patiënt niet mag afgaan op de deskundigheid van de 

huisartsen. De huisarts als poortwachter heeft al een remeffect op vervolgzorg, hij 

heeft de expertise om te beoordelen of iemand wel of niet zorg nodig heeft.  

 

Moet ik deze zin in de nota’s zo interpreteren dat de Minister wanneer die zelf een 

doorverwijzing van zijn arts krijgt zich eerst gaat afvragen of dit wel noodzakelijk is? 

Zo nee, waarom zou je dan wel zo’n vraag stellen aan de burger die zich bij zijn 

huisarts vervoegt. Graag een reactie van de Minister. 

 

En voorzitter wat is dat andere doel van het verplicht eigen risico, zo vraag ik de 

Minister.  

Immers dat medische zorg betaald moet worden en dat medische handelingen duur 

zijn,  dat is genoegzaam bekend. Maar 50PLUS is ervan overtuigd dat die hoge 

zorgkosten niet worden veroorzaakt door onnodig gebruik van zorg maar door hele 

andere factoren zoals doorgeschoten bureaucratie, verspilling en overheadkosten. 

 

Chronisch zieken en mensen die veel zorg nodig hebben zijn zich maar al te goed 

bewust van de kosten.  Voor een aantal van hen geldt zelfs dat zij daardoor 

vervolgzorg gaan mijden met alle kwalijke gevolgen van dien. Het is een gegeven dat 

de hoogte van de eigen bijdrage samenhangt met zorgmijding, dit wordt ook erkend 

door patiëntenorganisaties en huisartsen.  

 

Overigens verkeert een aantal mensen nog steeds in de veronderstelling dat een 

bezoek aan de huisarts ook gevolgen heeft voor het eigen risico. Is de Minister 

hiermee bekend, weet hij om hoeveel personen het gaat en wat gaat hij doen aan 

adequate voorlichting? 

 

Vrijwel iedereen vindt zorgmijding van noodzakelijke zorg een onwenselijke situatie 

maar blijkbaar is het voor dit Kabinet niet onwenselijk genoeg om voor eens en altijd 

een definitieve stap  te zetten naar een structurele verlaging van het eigen risico.  

 

Dit wetsvoorstel heeft immers maar een beperkte geldigheidsduur. Na 2021 bestaat 

geen enkele garantie dat niet opnieuw een stijging van het eigen risico gaat 

plaatsvinden.  

 

Volgens berekeningen zou het eigen risico dan rond de € 460 uitkomen terwijl de 

overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking het bedrag van  

€ 385 al veel te hoog vindt.  

 

Is de Minister het met 50PLUS eens dat betaalbare en toegankelijke zorg voor iedere 

verzekerde in Nederland het uitgangspunt zou moeten zijn en dat zorgmijding puur 

om financiële redenen in een land als Nederland niet zou mogen voorkomen. Graag 

een reactie van de Minister. 

 

Naar de overtuiging van 50PLUS is het een gemiste kans om nu niet al stappen te 

ondernemen om stijging van zorgkosten te beteugelen door zorg op maat dichter bij 

huis te bieden en te investeren in preventie. 



 

Voorzitter,  

 

Ik heb nog een vraag die iets buiten dit wetsvoorstel valt maar die wel rechtstreeks 

gerelateerd is aan het eigen risico. Een aantal brievenschrijvers vroeg zich af - wie 

de medische kosten die verband zullen houden met de orgaandonatie  - gaat 

betalen. Immers voor orgaandonatie is verblijf in een ziekenhuis een vereiste en 

daarmee wordt het eigen risico volgemaakt. 

 

Dat betekent dan dat de nabestaanden deze kosten moeten betalen. De 

brievenschrijvers vroegen zich af hoe deze betaling zich verhoudt tot het 

levensreddende gebaar om donor te zijn. Kan de Minister hierover al duidelijkheid 

verschaffen? 

 

Tot slot Voorzitter, 

 

Nogmaals het is zeer teleurstellend dat dit Kabinet ervoor kiest om wel geld uit te 

trekken voor afschaffing van de dividendbelasting, kosten 2 miljard, maar niet om de 

eigen bijdrage te verlagen.  Zelfs door een prominent VVD lid met de naam Wiegel 

wordt de dividendtaks betiteld als “een lugubere thriller waarin niemand meer gelooft 

behalve de Minister President”. 

 

Noodgedwongen zal onze fractie kiezen voor fixatie van de eigen bijdrage op €385 

tot en met 2021 aangezien het alternatief een verhoging van de eigen bijdrage zou 

zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


