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Veel hulpmiddelen moeten voor 

eigen rekening komen, er wordt 

dan selectiever en zuiniger mee 

omgegaan

Er zou een soort nationale databank moeten ko-

men om niet meer gebruikte hulpmiddelen te regis-

treren en vanuit daar vraag en aanbod samen te 

laten komen. Van overheidswege moet er dan een 

verplichting komen om eerst te putten uit deze 

pool. Is er geen geschikt hulpmiddel beschikbaar 

dan mag men een nieuwe aanschaffen.

suggesties consumenten
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Het is onzinnig voor 3 maanden 

dure medicijnen mee te geven en 

dan na een week 

de medicatie veranderen.

Ik kreeg van Menzis krukken geleverd die 

veel te klein waren. Na telefonisch overleg en 

het inschakelen van een medisch adviseur 

kreeg ik de goede krukken. 

Ik woon bij Arnhem, de krukken werden ge-

bracht door een firma uit Groningen. 

Zij moesten twee keer rijden voor ik de 

juiste krukken had. 

suggesties consumenten
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Opiniestuk besparingen in de zorg 
Probleem 
De kosten voor de gezondheidszorg vliegen de pan uit. Aangekondigde maatregelen belas-

ten consumenten met hogere premies, een hoger eigen risico en geschrapte verstrekkingen 

uit het verzekerde pakket. 

De gekozen maatregelen gaan steeds voorbij aan een voor de hand liggende mogelijkheid: 

forse besparingen doorvoeren. Die zijn er namelijk legio. Ga bijvoorbeeld verspilling tegen, 

gebruik zorg en geneesmiddelen doelmatig (goedkoop als het kan, duur als het moet, ook in 

de ziekenhuizen), voorkom verkeerde (te hoge) declaraties, verschuif zorg van tweede naar 

eerste lijn, concentreer zorg. En maak ook consumenten bewust van de kosten van de zorg.

Consumenten kunnen dan beter accepteren dat zorg zowel vanuit kosten- als kwaliteitsoog-

punt anders georganiseerd wordt. 

Wat gaat er mis
De voorbeelden van waar zorg onnodig duur is, zijn er in overvloed. Consumenten denken 

hier vaak actief over mee en hebben volop ideeën over hoe het beter kan. De reacties op de 

campagne Betaalbare zorg van de Consumentenbond lieten dit ook weer zien. 

Zorgverzekeraars kunnen forse bedragen besparen op foutief declaratiegedrag. Zowel in de 

mondzorg, farmacie als bij de ziekenhuizen. Dit kan honderden miljoenen besparing opleve-

ren. Alleen het gebeurt niet of te weinig. Ondertussen raken consumenten die  verkeerde de-

claraties melden aan hun zorgverzekeraar gefrustreerd  als die er vervolgens niets mee doet.

Dure geneesmiddelen worden nog steeds onnodig voorgeschreven. Te makkelijk kiezen 

artsen (ook in het ziekenhuis), soms ook onder druk van consumenten, voor dure genees-

middelen terwijl goedkopere varianten beschikbaar zijn. Het principe ‘duur indien nodig, 

goedkoop als het kan’  komt zo niet uit de verf.

Zorg uit de ziekenhuizen (2e lijn) wordt overgeheveld naar de huisartsen (1e lijn). De 

besparing op de 2e lijn volgt niet, terwijl de 1e lijn duurder wordt. Het financieringssysteem is 

hier niet op aangepast. De totale kosten worden dus alleen maar hoger.

Artsen worden betaald naar productie en hebben dus baat bij veel behandelingen. Gevolg 

hiervan is onnodige en onnodig dure zorg, zonder dat de kwaliteit hierbij gebaat is. Dure 

apparatuur in ziekenhuizen moet worden terugverdiend, waardoor ook onnodig zorg  wordt 

geleverd.

Samenhang in de zorg is moeilijk te bewerkstelligen door de verschillende financieringssystemen 

en verschillende verantwoordelijken. Zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, centrale 
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overheid  hebben allen hun eigen rol in de uitvoering van de gezondheidszorg. Maar af-

stemming is er lang niet altijd voldoende. Mede veroorzaakt door de verschillende wijzen 

van financieren. 

Consumenten zelf komen met velerlei voorbeelden van onnodige zorg of verspilling. 

Bijvoorbeeld:

•	 te grote hoeveelheden medicijnen die worden voorgeschreven en afgeleverd waarvan 

deel in de afvalbak belandt

•	 kasten vol incontinentiemateriaal dat te veel wordt geleverd

•	 hulpmiddelen die verstoffen en niet worden opgehaald om bij een ander dienst te       

kunnen doen 

•	 onnodig dubbel onderzoek 

•	 onnodig voorschrijven dure geneesmiddelen

•	 Geen controle op declaraties bij zorgverzekeraar

Dit is slechts een fractie van de  suggesties die de Consumentenbond  ontving op de website 

Betaalbare zorg en via e-mail.

Voorstellen en initiatieven
Met regelmaat  komen voorstellen naar voren die de zorg beter en goedkoper moeten maken.  

Weliswaar ontbreekt een uitgebreide cijfermatige onderbouwing, maar dat kan geen reden 

zijn de voorstellen in de onderste la te laten verdwijnen. Daarnaast zijn er initiatieven, rondom 

buurtzorg en  met eerstelijns gezondheidscentra, die ook een betere gezondheidszorg tegen 

lagere kosten beogen. Initiatieven die wachten op landelijke uitrol. 

Wat mist is een totaaloverzicht van voorstellen en initiatieven en  berekeningen ter on-

derbouwing daarvan. Het zou de beleidsmakers sieren het initiatief te nemen om plannen die 

evident tot besparingen leiden van een krachtig plan van uitvoering, inclusief concrete plan-

ning te voorzien.  Doe dat in plaats van plannen uitvoeren die geen kosten besparen maar 

enkel de kosten van collectief naar individu verleggen. 

Geef de  ruimte  aan plannen van voorlopers in de zorgvernieuwing, die een oplossing bieden 

voor obstakels vanuit het financieringsstelsel en geef een snelle landelijke uitrol aan succes-

volle plaatselijke initiatieven. 

Wat ook mist is een visie op het zorglandschap in de toekomst. Zo’n visie is nodig om nieuwe 

plannen en ontwikkelingen op te toetsen. Deze visie moet geschreven worden mede aan de 

hand van gedegen onderzoek naar de wensen en voorkeuren van consumenten ten aanzien 

van de zorg. In die visie moeten ook ontwikkelingen op het gebied van e-health een plaats 

krijgen. 
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Minimaliseer
aantal

onverzekerden
Inleiding
De stijgende zorgkosten raken de consument in toenemende mate. Vandaar dat de 

Consumentenbond hieraan ruim aandacht besteedde via de campagne Betaalbare zorg. 

Een campagne die veel publiciteit heeft opgeleverd, maar – nog belangrijker – ook heel veel 

ideeën van consumenten hoe we hier greep op kunnen krijgen.

Een beknopte samenvatting van deze campagne staat op de volgende pagina’s.

Al eerder publiceerde de Consumentenbond een position paper ‘bezuinigingen in de zorg’ 

met daarin voorstellen hoe het anders/goedkoper kan. Hieronder een overzicht van die 

voorstellen:

•	 Regel eenvoudige zorg dichtbij, in grote gezondheidscentra waar huisartsen, verpleeg-

kundigen en medisch specialisten nauw samenwerken en waar mensen terechtkunnen 

voor diagnose, advies en behandeling. Mensen moeten alleen naar het ziekenhuis als dat 

echt nodig is, want ziekenhuiszorg is duur.

•	 De huisartsenzorg moet breed en toegankelijk zijn, waardoor de kwaliteit verbetert en er 

minder mensen zullen worden doorgestuurd naar dure ziekenhuizen.

•	 Niet alle zorg hoort door elk ziekenhuis te worden geboden. Ziekenhuizen moeten zich 

toeleggen op die bijzondere ingrepen waar ze goed in zijn: behandeling A in ziekenhuis 

X en behandeling B in ziekenhuis Y. Consumenten moeten een beperkte extra reisafstand 

voor lief nemen.

•	 Introduceer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, waarbij de zorgverzekeraar de 

vrijheid krijgt om de eigen bijdrage kwijt te schelden als de consument voor gecon-

tracteerde zorg kiest.

•	 ‘Zorg kost geld’. Maak dit consumenten duidelijk, zodat ze bewuster met zorg zullen omgaan.

•	 Aandacht voor normale salarissen voor professionals in de zorg.

Deze voorstellen zijn tijdens de campagne aangevuld met suggesties vanuit de consument 

zelf. Opvallend is dat het bij deze suggesties niet blijft bij voorstellen tot verlaging van de 

tarieven, maar dat men wel degelijk zelf ook een bijdrage wil leveren.

Voorstellen tot besparing in de zorg moeten veel meer gericht zijn op hoe de zorg doelmatiger 

in te richten en verspilling en fraude tegen te gaan in plaats van snijden in de voorzieningen 

ten koste van de individuele consument.
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Controleer 

Rekeningen!

Campagne Betaalbare zorg
Waarom de campagne? 

Elk jaar weer stijgen de premies van de zorgverzekering. Behandelingen worden niet langer of 

slechts deels vergoed en het verplichte eigen risico stijgt. Reden voor de Consumentenbond 

om medio 2012 de campagne Betaalbare zorg te starten. Hoe komt het dat de gezondheidszorg 

steeds duurder wordt? En wat kunnen we eraan doen? 

Wat wilden we met de campagne bereiken? 
•	 Consumenten bewust maken van de kosten in de zorg. Wie weet wat je per maand aan 

de AWBZ betaalt of wat een operatie kost? 

•	 Helpen bij het inzichtelijk maken van wat zorg kost. Wie snapt de rekening van het 

ziekenhuis, als je die überhaupt krijgt? Of het declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar? 

En hoe controleer je of datgene wat wordt gedeclareerd ook daadwerkelijk is uitgevoerd? 

•	 Tips geven om te besparen op je eigen zorgkosten. 

•	 Meer aandacht voor verspilling in de zorg en een beeld schetsen van het probleem van 

de verspilling in de zorg. Zie het kader ‘Verspilling’.

Verspilling
Er zijn voorbeelden te over van verspillingen waar consumenten zich aan ergeren: 

•	 Meer medicijnen meekrijgen dan je nodig hebt. En de apotheek neemt ze vervolgens 

niet meer terug. Verspilling: zo’n €100 miljoen per jaar.

•	 Door te weinig samenhang bij gemeenten en de verschillende potjes waaruit hulpmiddelen 

betaald worden, staan veel rolstoelen in depots te verstoffen. Een tweedehandsrolstoel 

doet het prima, maar is nauwelijks te krijgen. 

•	 De ziekenhuisrekening krijg je zelden te zien. Die gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, 

terwijl veel consumenten graag willen weten wat er gedeclareerd wordt. 

•	 Doordat mensen rechtstreeks naar de eerste hulp gaan in plaats van eerst naar de 

huisarts(enpost) wordt jaarlijks €50-100 miljoen verspild. Het hechten van een wondje in 

het ziekenhuis kost dan ineens veel meer.

•	 Onnodige onderzoeken. Mensen hebben het gevoel dat ze onderzoek dubbel ondergaan; 

de arts waarnaar verwezen wordt, doet namelijk alle onderzoeken opnieuw.
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Conclusie 
De campagne bestond uit veel verschillende activiteiten (zie ‘De onderdelen van de campag-

ne op een rij’) waaruit een duidelijk beeld ontstaat: het betaalbaar houden van de zorg is een 

onderwerp dat ook bij consumenten hoog op de agenda staat en de nodige aandacht vraagt. 

De campagne heeft een veelheid aan ideeën, suggesties en mogelijkheden opgeleverd (zie 

hierna). Een prachtige voorzet. Nu is de minister aan zet. Niet om de huidige stand van zaken 

te beoordelen, maar om op basis van de uitkomsten tot een concreet plan van aanpak te 

komen welke verspilling of ondoelmatig bestede kosten als eerste aangepakt en opgelost 

worden. Een doorrekening van de voorbeelden kan duidelijk in kaart brengen hoeveel ze 

aan bezuiniging op kunnen leveren. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met 

de realisatiemogelijkheden (hoe snel kunnen veranderingen worden doorgevoerd). De 

suggesties slaan op vermindering van verspilling, zodat de uitholling van het basispakket 

en versobering van de vergoedingen nu eens niet als eerste, makkelijke oplossing worden 

gekozen. 

Belangrijkste resultaten
•	 De kick-off van de campagne was de publicatie van het artikel ‘Tandarts kiest voor vaste 

klant’, over de vrije tarieven bij de tandartsen en de gevolgen daarvan voor consumen-

ten (Consumentengids juni 2012). Mede na aandringen van de Consumentenbond is dit 

experiment halverwege 2012 gestopt. 

•	 Met de campagne zijn veel consumenten gemobiliseerd en hebben zich laten horen met 

betrekking tot dit onderwerp. 

•	 Zo leverde het Meldpunt Hulpmiddelen ruim 5000 deelnemers op. Ruim 400 meldingen 

gingen over nog in prima staat verkerende hulpmiddelen die helaas geen tweede leven 

krijgen.

•	 Mensen werden door het onderwerp geraakt; ruim 1500 mensen meldden zich aan om 

via onze nieuwsbrief op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten.

•	 Ruim 2200 mensen onderschreven de petitie.

•	 Gedurende de hele campagne zijn veel reacties en suggesties binnengekomen met idee-

en om verspilling in de zorg tegen te gaan en meer in het algemeen om de zorg betaal-

baar te houden. Hierbij zijn niet alleen vanuit consumenten voorstellen gekomen, maar 

ook vanuit het veld ontvingen wij enkele suggesties ter verbetering van het zorg(kosten) 

proces. In de bijlagen zijn alle suggesties opgenomen. Op deze manier wordt duidelijk 

waar consumenten verspilling in de zorg ervaren en kan er een goed beeld worden 

geschetst van (de ervaring van) het probleem van verspilling in de zorg. 
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De onderdelen van de campagne op een rij

De campagne bestond uit verschillende elementen: een petitie, een Meldpunt Hulpmidde-

lenverspilling, een poll, een quiz om de kennis over zorgkosten te peilen, tips aan consumenten 

om hun zorgkosten in de hand te houden en diverse onderzoeken. 

Daarnaast zijn via de speciale mailbox en website allerlei reacties binnengekomen.

Petitie
Vanaf augustus tot eind 2012 konden bezoekers van de campagnesite de campagne onder-

steunen door het aanklikken van de petitie Pak de verspilling en fraude in de zorg aan! 

Deze petitie zijn we gestart, omdat we vinden dat fraude, verspilling en ondoelmatig besteed 

geld in de zorg een doortastende aanpak verdienen. Onnodige ligdagen, foutieve declaraties 

en overbodige onderzoeken en behandelingen; allemaal elementen die bijdragen aan ver-

spilling en ondoelmatig besteed geld, en waaraan een halt moet worden toegeroepen. 

De Consumentenbond wil betaalbare zorg voor iedereen en roept het (nieuwe) kabinet op de 

misstanden echt aan te pakken.

Ruim 2200 ondertekeningen van consumenten hebben onze oproep versterkt. 

Meldpunt Hulpmiddelenverspilling
Van alle (5000) deelnemers aan het meldpunt is bijna een kwart in het bezit van een 

hulpmiddel. Bij ruim een derde daarvan wordt dit hulpmiddel niet meer gebruikt, terwijl het 

nog prima functioneert. Zelfs eenvoudig te verwijderen en opnieuw te plaatsen hulpmiddelen 

als wandbeugels in toilet/douche worden in veel gevallen niet hergebruikt. Aanbieding van 

deze ongebruikt thuisstaande hulpmiddelen lijkt een simpele oplossing, die echter in veel 

gevallen om uiteenlopende redenen niet wordt geaccepteerd door de leverancier. Ook zorg-

verzekeraars maken zich er niet druk over. Kortom: ongebruikte maar nog prima bruikbare 

hulpmiddelen ergens laten staan en daarnaast voor nieuwe gebruikers andere bronnen 

aanboren is duidelijk verspilling. 

Opvallende meldingen, ervaringen van verspilling of suggesties voor tegengaan hiervan
•	  “Vernevelaars die nog goed werken worden toch om de vijf jaar vernieuwd. Verander je 

van zorgverzekeraar, dan krijg je een nieuwe vernevelaar ook al is de oude nog prima en 

niet oud. Op de vraag wat je dan met de oude moet, zegt de leverancier doodleuk ‘naar 

de milieustraat brengen’. Zorgverzekeraars vinden dit blijkbaar ook prima.”

•	 “Veel hulpmiddelen zouden voor eigen rekening moeten zijn, dan wordt er selectiever 

en zuiniger mee omgegaan.”

•	  “Ik kreeg van Menzis krukken geleverd die veel te klein waren. Na telefonisch overleg en 

het inschakelen van een medisch adviseur kreeg ik de goede krukken. Ik woon bij Arn-

hem, de krukken werden gebracht door een firma uit Groningen. Zij moesten twee keer 

rijden voordat ik de juiste krukken had.” 
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•	  “Er zou een soort nationale databank moeten komen voor de registratie van niet meer 

gebruikte hulpmiddelen en om vraag en aanbod samen te laten komen. Van overheids-

wege moet er dan een verplichting komen om eerst te putten uit deze pool. Alleen als er 

geen geschikt hulpmiddel beschikbaar is, mag men een nieuwe aanschaffen.”

•	 “Een website met gratis vraag en aanbod voor hulpmiddelen opzetten.”

•	 “Mijn moeder kreeg abusievelijk twee rollators. Het is niet gelukt de dubbel geleverde 

rollator terug te leveren.”

•	 “Het zou prettig zijn te weten welke instanties benaderbaar zijn voor hergebruik.”

Poll 
Bezoekers aan de campagnesite konden een poll invullen met stellingen over hoe consumen-

ten zelf een bijdrage kunnen leveren aan het betaalbaar houden van de zorg.

In totaal is er 650 keer gestemd.

Bijna de helft van de stemmers gaf aan dat de consument door preventie/gezonde leefstijl 

een bijdrage zou moeten leveren aan het betaalbaar houden van de zorg. Daarnaast vond 

26% dat consumenten genoegen moeten nemen met goedkope zorg als dat medisch gezien 

voldoende is en 21% was van mening dat consumenten niet voor alle kwaaltjes een behan-

deling zouden moeten willen. Meer zelf betalen, minder naar de huisarts en meer premie 

betalen scoren ieder slechts enkele procenten.

Quiz
Vanaf medio november  konden bezoekers van de campagnesite een quiz met betrekking tot 

de kosten in de zorg invullen. Ruim 1100 mensen vulden de vragen in.

In totaal werd 40% van de vragen goed beantwoord. De kennis van de consument ten 

aanzien van de kosten van de zorg is dus beperkt! In bijlage 2 staan de vragen met de juiste 

antwoorden en het percentage goede antwoorden per vraag.

Tips om je zorg betaalbaar te houden
Stappen in het betaalbaar houden van de zorg kunnen consumenten gelukkig ook zelf 

zetten. Om ze daarbij te helpen, gaf de Consumentenbond in het kader van deze campagne 

De consument moet zijn bijdrage leveren aan het betaalbaar houden van de zorg door:

Meer zorg zelf te betalen 3%

Genoegen te nemen met goedkope zorgals dat medisch gezien voldoende is 26%

Minder naar de huisarts te gaan 2%

Niet voor alle kwaaltjes behandeling te willen 21%

Meer premie te betalen 1%

Meer te doen aan preventie/gezonde leefstijl 47%
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praktische tips. Deze betroffen onder meer de tips om niet onnodig gebruik te maken van de 

zorg, dat zelfzorg soms (met zelfde effectiviteit) goedkoper is dan een receptgeneesmiddel, 

dat je als consument kritisch moet zijn over het al dan niet afsluiten van een aanvullende 

verzekering en overstappen van ene verzekeraar naar andere. 

Suggesties en reacties via website en mailbox
Via de speciale website en mailbox van de campagne zijn opvallende meldingen binnenge-

komen. Deze lopen uiteen van het voorschrijven/afleveren van te grote hoeveelheden 

geneesmiddelen en niet-hergebruiken daarvan tot onduidelijke tarieven en kostenoverzich-

ten en rekeningen voor behandelingen die men niet gehad heeft . Ook kwamen er suggesties 

binnen hoe de zorg goedkoper te maken, bijvoorbeeld via telefonische huisartsconsulten en 

het beter plannen van ziekenvervoer zodat kosten gedeeld kunnen worden. Het toont aan 

dat de consument graag meedenkt over het in de hand houden van de zorgkosten. Ideeën 

daarvoor heeft hij / zij genoeg. 

Realisatie van deze suggesties zou pakketbeperkingen kunnen voorkomen of in ieder geval 

beperken. Daarbij kan de consument voor die beperkingen weinig begrip opbrengen zolang 

elders in de zorg nog sprake is van veel verspilling en ondoelmatigheid. In bijlage 1 bij dit 

rapport zijn alle meldingen over verspilling in de zorg opgenomen.

Gepubliceerde artikelen
Rond het onderwerp betaalbare zorg heeft de Consumentenbond ook diverse onderzoeken 

gedaan. Deze zijn gepubliceerd in de Consumentengids en de Gezondgids. Hieronder wordt 

een korte samenvatting van deze onderzoeken gegeven.

Zicht op de rekening 
Minder verspillen, efficiënter werken, het pakket verkleinen en de premie verhogen zijn voor 

de hand liggende maatregelen om de kostenstijging een halt toe te roepen. Maar ook meer 

inzicht in de kosten van zorg maakt mensen bewuster van het geld dat aan de zorg wordt 

uitgegeven. Helaas is dit nog erg moeilijk. Ruim 95% van de declaraties gaat via de digitale 

weg rechtstreeks van de zorgverlener naar de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars zijn alleen 

verplicht een overzicht naar de patiënt te sturen als ook een deel van de rekening voor hem 

of haar is. Bijvoorbeeld als nog een deel van het eigen risico openstaat of omdat er een eigen 

bijdrage moet worden betaald. Hierdoor ontbreekt controle: de patiënt die de zorg heeft 

ontvangen ziet niet wat gedeclareerd wordt. Dit kan fraude in de hand werken. 

Wat kost de zorg? 
We legden een panel van ruim 400 mensen een aantal vragen over de kosten in de zorg voor. 

Hieruit blijkt dat er nog veel onduidelijkheid is. De belangrijkste resultaten: 

•	 66% weet niet wat de zorg die ze het eerste jaar hebben gekregen heeft gekost.
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•	 60% wil meer inzicht in de kosten van zorg.

•	 Een consult bij een huisarts wordt gemiddeld geschat op €32. In werkelijkheid is dit €8,78.

•	 Een staaroperatie aan 1 oog wordt gemiddeld geschat op €1092. In werkelijkheid is dit 

€1350.

•	 Een heupoperatie met opname in het ziekenhuis wordt gemiddeld geschat op bijna 

€7000. In werkelijkheid is dit €10000.

Online inzicht door zorgverzekeraars 
Als zorgverzekeraars niet via papieren rekeningen inzicht geven in de kosten van zorg kunnen 

ze dit wel online doen. Veel verzekeraars bieden op hun website verzekerden de mogelijk-

heid een ‘eigen pagina’ aan te maken. Als verzekerde van bijvoorbeeld CZ kun je inloggen 

op ‘mijncz’ en als verzekerde van FBTO op ‘mijnfbto’. Ons panel nam 15 van deze pagina’s van 

de grootste verzekeraars onder de loep. Ze bekeken bijvoorbeeld hoe de informatie over de 

stand van het eigen risico is en of duidelijk is wat de zorg tot nu toe heeft gekost. 

De opvallendste bevindingen zijn: 

•	 Er zit veel verschil tussen de pagina’s van zorgverzekeraars.

•	 De pagina’s van CZ, Ohra en Agis bieden het meeste inzicht in de kosten van zorg.

•	 Avéro Achmea heeft geen eigen pagina voor verzekerden.

•	 Iza-verzekerden hebben wel een eigen pagina, maar hier kan je alleen je gegevens inzien 

en wijzigen. Informatie over kosten is er niet.

•	 Andere verzekeraars, zoals DSW, Menzis en Zorg en Zekerheid bieden de declaraties in 

een lange lijst aan, waardoor inzicht lastig blijft.

Verspilling hulpmiddelen 
Wie thuis een rolstoel via de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) heeft, kan die inle-

veren bij de gemeente op het moment dat hij naar een verzorgingshuis verhuist waar weer 

een nieuwe rolstoel wordt besteld en op maat gemaakt, op kosten van de AWBZ. Dat soort 

voorbeelden houden het idee in leven dat er veel geld verspild wordt in de zorg. Gemeenten 

proberen grip op die uitgaven te krijgen en de Tweede Kamer heeft inmiddels besloten om 

hulpmiddelen in 2013 uit de AWBZ naar de Zvw over te hevelen. Dat is één loket minder, maar 

nog steeds twee verschillende wetten voor dezelfde rolstoel.

 

Gehandicapt of oud?
Hulpmiddelen, woningaanpassingen en huishoudelijke hulp kunnen worden betaald uit 

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die door de gemeenten wordt uitgevoerd 

en deels een voortzetting is van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). De Wmo zou 

minder hulpmiddelgedreven moeten zijn en meer uit moeten gaan van het bevorderen van 

maatschappelijke participatie (compensatie) door mensen met een beperking. Maar wat de 
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Wmo opbreekt, zijn de toenemende vergrijzing en de medicalisering van de ouderdom. Die 

komt met gebreken, zo wil het cliché, maar als elk gebrek ook door de Wmo moet worden 

gecompenseerd, zullen de kosten verder stijgen. 

Afschrijving
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) erkent dat als de economische afschrij-

vingstermijn van uitgegeven hulpmiddelen is verstreken, doorgaans niet meer wordt 

gekeken of het hulpmiddel opnieuw inzetbaar is. Onder druk van gekorte budgetten en 

stijgende kosten halen gemeenten wel steeds vaker hulpmiddelen terug die niet worden 

gebruikt.

Inkoopkracht
Hoewel er samenwerkingsverbanden zijn tussen gemeenten en er ook steeds vaker geza-

menlijk wordt aanbesteed voor hulpmiddelenverstrekking, is er door de decentrale opzet per 

definitie geen maximale inkoopkracht. Wel geeft bij de onderhandelingen met hulpmidde-

lenleveranciers de prijs vaker de doorslag, wat volgens die leveranciers de kwaliteit onder 

druk zet.  

Eigen bijdrage
Die eigen bijdrage voor hulpmiddelen is inmiddels standaard in de meeste gemeenten, al 

verschilt de hoogte ervan nogal. Wie vanwege zijn inkomen de maximale eigen bijdrage 

betaalt, doet er goed aan de tweedehandsmarkt te verkennen, omdat de Wmo in dat geval 

niet altijd de goedkoopste weg naar een hulpmiddel is. 

Tweedehands
In de rubriek Verpleeg- en hulpmiddelen op Marktplaats worden continu zo’n 2000 gebruikte 

hulpmiddelen aangeboden, waarvan 600 scootmobielen (tussen de €100 en €4700), 200 

rolstoelen (€30 - €2500) en zo’n 50 rollators (€15 - €125). De meeste spullen worden aangebo-

den door particulieren. Er zijn enkele handelaren die zich toeleggen op de verkoop van twee-

dehandsmaterialen, bijvoorbeeld Zorgoutlet.nl (Driebergen) en Tweedehandshulpmiddelen.

nl (Sappemeer). De vraag naar tweedehandsjes trekt aan nu gemeenten minder scheutig 

worden met het toewijzen van hulpmiddelen en steeds vaker (de maximale) eigen bijdrage 

in rekening brengen.
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Fraude en verspilling kosten de zorg meer dan vergrijzing
In 2011 gaven we in Nederland €90 miljard aan zorg en welzijn uit, ruim 3% meer dan het jaar 

ervoor. Die stijging is volgens het CBS minder dan in de eerste acht jaar van deze eeuw toen 

de uitgaven met bijna 7% per jaar toenamen. Niettemin gaat inmiddels 15% van het bruto na-

tionaal product op aan zorg. In een gemiddeld huishouden is dat ongeveer een kwart van het 

inkomen. Een fiks deel daarvan gaat verloren aan fraude en verspilling. De Consumentengids 

vroeg zorgspecialisten hoe ze fraude en verspilling ‘te lijf ’ wilden gaan. 

Fraude 
Volgens de zorgverzekeraars werd in 2011 voor €175 miljoen verkeerd en frauduleus 

gedeclareerd door zorgaanbieders en verzekerden. Het merendeel (167 miljoen - 60 miljoen 

meer dan in 2010) gaat over gerommel met diagnose behandelcombinaties (dbc’s)..

Verspilling 
Verspilling is een veel groter probleem dan moedwillige fraude. Zelfs op het ministerie van 

VWS wordt rekening gehouden met een verspilling van rond de €1 miljard. Andere insiders 

menen dat het ook €2 miljard kan zijn. Op het departement spreken ze liever over ‘ondoelmatig 

besteed geld’: euro’s waarvoor we geen zorg terugkrijgen. 

Vergrijzing niet de hoofdoorzaak 
Vaak wordt de vergrijzing als oorzaak aangewezen van de ontsporende zorgkosten. We 

worden nog steeds ouder en consumeren het grootste deel van de zorgbehoefte in onze 

laatste levensjaren. Maar Nyfer nuanceert dat beeld: Die explosieve stijging komt niet door de 

vergrijzing, die verklaart hooguit 15% van de kostentoename. 

Patiënt betaalt de rekening 
Hoe dan ook, uiteindelijk krijgt de patiënt de rekening van inefficiënte zorg gepresenteerd. 

Niet alleen omdat een flink deel van de premie niet in nuttige zorg wordt omgezet, maar 

ook omdat hij lijfelijk hinder ondervindt van calculerende zorgaanbieders die hem vaker dan 

noodzakelijk laten terugkomen en dubbele behandelingen uitvoeren.

Dat veel rekeningen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaan, draagt niet bij aan het 

kostenbewustzijn van de zorgconsument. Zodra verspilling zichtbaar en tastbaar wordt, 

blijken consumenten echter zeer betrokken en verontwaardigd als ze niet kunnen kiezen 

voor een oplossing die de gemeenschap minder kost. 

Meer doen met minder geld 
De Consumentengids vroeg zorgspecialisten hoe ze fraude en verspilling te lijf willen gaan. 

André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland zegt: ‘Zolang er veel geld verspild wordt door 

ondoelmatigheid vind ik het moeilijk uit te leggen dat we van mensen een hogere eigen bij-
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drage of eigen risico moeten vragen. Ondoelmatigheden leiden er ook toe dat mensen 

onnodig (lang) behandeld worden of juist te lang moeten wachten, of dat ze niet altijd de 

beste zorg krijgen. Meer doen met minder geld kan echt, de voorbeelden liggen voor het 

oprapen: e-health, aandacht voor preventie in de eerste lijn, organisatorische en financiële 

ontschotting, specialisatie en concentratie van ziekenhuiszorg, tegengaan van onnodige 

bureaucratie en ga zo maar door. 

Dezelfde zorg, verschillende eigen bijdragen
Als traplopen moeilijk wordt of het huis schoonmaken niet meer gaat, kun je de gemeente 

om hulp vragen. Dat kost niet overal hetzelfde en de telefonische informatie klopt niet altijd.

De Wmo 
Ruim vijf jaar geleden is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Deze 

wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk aan de maatschappij kunnen blijven 

meedoen. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Je kunt bij de gemeente aankloppen 

als je hulp of ondersteuning nodig hebt.

Om in te schatten welke hulp precies nodig is, komt iemand van de gemeente thuis langs. Hij 

kijkt daarbij ook naar andere oplossingen, zoals verhuizen, een slaapkamer beneden inrichten 

en hulp die partner of kinderen kunnen bieden. 

Meebetalen of niet 
Om te ontdekken wat je waar betaalt, belde de Consumentenbond undercover naar bijna 

een kwart van de Nederlandse gemeenten met de vraag: ‘Wat moet je zelf bijdragen voor een 

scootmobiel, traplift en douchestoel?’  

De resultaten: 

•	 In 32 van de 135 benaderde gemeenten betalen inwoners geen eigen bijdrage voor een 

traplift. In 88 gemeenten moeten mensen dat wel en in 12 gemeenten kwamen we er 

niet achter. 

•	 In 3 gemeenten valt de traplift niet onder de Wmo, maar moeten inwoners dit zelf regelen.

•	 In 94 gemeenten betaal je mee aan je scootmobiel. In 35 gemeenten hoeft dat niet en in 

6 gemeenten kwamen we er niet achter.

•	 Een eenvoudige douchestoel moet in 15 gemeenten zelf worden geregeld.

•	 In 69 gemeenten moeten inwoners wel meebetalen aan de douchestoel en in 43 

gemeenten niet.

Eigen bijdrage vaak onbekend 
Hoe hoog de eigen bijdrage is, is helaas vaak van te voren niet duidelijk. Veel medewerkers 

kunnen of mogen niets zeggen over de eigen bijdrage. Meestal wordt onze ‘mystery bel-

ler’ doorverwezen naar het Centraal Administratiekantoor. Maar ook het CAK blijft vaak 
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het antwoord schuldig. Zowel gemeenten als CAK hebben meer informatie nodig over de 

kosten van het hulpmiddel. En hiervoor is eerst een bezoek noodzakelijk; de ene trap(lift) is 

namelijk de andere niet. 

Informatievoorziening 
Op de vraag: ‘Wat wordt mijn eigen bijdrage?’ krijgt de mystery beller dus geen duidelijke ant-

woorden. Hiervoor moeten we het traject in van aanvraag, gesprek en keuze van het hulpmiddel. 

Dat is niet zomaar te veranderen. Maar de informatievoorziening aan de telefoon zou alvast 

een stuk beter kunnen. Dat erkennen gemeenten ook en her en der worden verbeteringen 

aangekondigd. 

Gratis voorzieningen 
Of sommige voorzieningen in gemeenten gratis blijven, is de vraag. Een aantal gemeenten, 

waaronder Oss en Assen, laat weten dat ze door de opgelegde bezuinigingen gedwongen 

zijn eigen bijdragen in te voeren. Sommige verkleinen het Wmo-pakket om kosten te besparen. 

Verschillen binnen gemeente 
De bijdragen variëren niet alleen tussen de gemeenten, ook binnen een gemeente betaalt 

niet iedereen voor dezelfde hulp evenveel. Dit hangt af van: 

•	 De leeftijd; 

•	 Het huishouden;

•	 De andere hulp die je krijgt;

•	 Het inkomen. 

Shoppen voor een kroon
Wie voor één enkele behandeling bij een andere tandarts terecht wil, staat vaak voor een 

dichte deur. Driekwart van de tandartsen heeft het te druk of zit niet op ‘shoppers’ te wachten. 

Tandartsen mochten vanaf  1 januari 2012 zelf de prijs van de behandeling bepalen. Minister 

Schippers van Volksgezondheid wilde er zo voor zorgen dat er meer concurrentie ontstond 

tussen de tandartsen en dat patiënten meer keuzevrijheid krijgen. Wie zijn eigen tandarts 

te duur vindt of geen goed werk vindt leveren, stapt gewoon over naar een ander. Maar dat 

‘shoppen’ kwam minder makkelijk van de grond dan de minister voor ogen had. 

De Consumentenbond belde undercover 500 tandartsen, verspreid over heel Nederland, met 

de vraag of we terechtkonden voor een kroon. Voor de overige mondverzorging blijven we bij 

onze eigen tandarts, meldden we. Ook moest de behandeling binnen een maand zijn gestart. 

Slechts één op de vier tandartsen was bereid de kroon op korte termijn te plaatsen. Werden 

we vaste klant, dan had 44% van de tandartsen die eerst `nee´ verkochten wel plaats om ons 

binnen een maand te helpen.  
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Conclusie 
Marktwerking kan alleen succesvol zijn als er voldoende aanbieders zijn die willen concurre-

ren, en zorgzoekers die op zoek gaan naar goedkopere zorg. Uit het onderzoek van de 

Consumentenbond blijkt dat veel tandartsen niet op shoppers zitten te wachten. Daarnaast 

blijken de praktijken te druk om deze shoppers snel te kunnen helpen. 

Ook consumenten lopen niet storm om te shoppen tussen behandelaars. Slechts 4% van de 

consumenten vindt de prijs het belangrijkst bij de keuze van een tandarts. Bij de helft geeft 

kwaliteit de doorslag. En juist op dat punt is kiezen lastig. Er zal dus geen beweging komen 

in de markt. 

maak gedeclareerde 

kosten 

zichtbaar

suggesties consumenten
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Bijlage  1   Meldingen en reacties
mailbox
•	 hoge medicijnprijzen t.o.v. buitenland

•	 taxivoorzieningen; coördineren, meer mensen zelfde taxi

•	 onnodige behandeling; ooglidcorrectie; diagnose verkeerd

•	 onverzekerden 

•	 verspilling GGZ-zorg

•	 hulpmiddelen; niet kunnen kiezen voor 2e-hands 

•	 nieuwe medicijnen bij ziekenhuisopname en weer nieuwe eenmaal thuis

•	 opnieuw bloedonderzoek ondanks recent ander bloedonderzoek

•	 kosten diverse verstrekkingen in België veel goedkoper

•	 steeds nieuwe geneesmiddelen voorschrijven; nooit evalueren of alle middelen nog wel 

geslikt moeten worden

•	 langdurig behandelen zonder resultaten 

•	 overbodige controles in ziekenhuizen 

•	 opname 1 dag maar toch voor 5 dagen betalen na heupoperatie

•	 therapieontrouw medicijngebruik; om antibiotica??

•	 onnodige herhaalconsulten

•	 onduidelijkheid tariefopbouw (DBC) 

•	 geen controle rekeningen door verzekeraar

•	 dure apparatuur meer concentreren in  minder ziekenhuizen

•	 uitgifte insulinepen voor nood; altijd 5 tegelijkertijd afgegeven; 1 kan niet

•	 elektrische rolstoel benodigd; voor thuis maar ook voor werk; gedwongen om twee       

rolstoelen te nemen (2x €17000)

•	 onnodige uitgifte scootmobielen

•	 traplift nog steeds in huis ondanks persoon 3 jaar geleden overleden                                                                     

(melding door buren)

•	 gebruik incontinentiemateriaal van Tena; niet in de winkel te koop. In Spanje wel!              

Prijsverschil!!!

•	 afname medicijnen maagbescherming; niet altijd nodig, daarom niet al-

tijd afgehaald, daardoor geen chronisch gebruik, daardoor geen vergoeding.                                           

Advies: steeds terugkomen. Overtollige medicijnen weggooien

•	 voorschrijven zalf tegen huidaandoening; wordt steeds ¼ van gebruikt. Rest gaat weg. 

Kleinere tube niet mogelijk (2)

•	 doorrekening onnodige kosten herhaalrecepten!

•	 greenwheels voor scootmobiel; worden toch slechts sporadisch gebruikt

•	 voorschrijven dure geneesmiddelen door specialist waar de huisarts later de herhaalre-

cepten voor moet schrijven!
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•	 werkwijze bij diagnose gaat uit van kansberekening in plaats van daadwerkelijke               

vaststelling; daardoor onnodig medicijnen geslikt en onnodig bezoek aan de specialist

•	 onnodig dure gebouwen (ziekenhuizen)

•	 door wijziging voorschrift blijft vaak deel medicijnen over (herhaalrecept dan te vroeg)

•	 bij reparatie trippelstoel stoel willen afschrijven ipv reparatie ivm ouderdom stoel; idem 

voor een rollator; simpele aanpassing rolstoel vergt inzet 17 personen en duurt 8 maan-

den 

•	 raar dat je van je verzekeraar geen overzicht krijgt van de kosten die je hebt gemaakt; 

zou kostenbewuster maken

•	 voorschrijven verbandmiddelen; cliënt kan zelf herhaalrecepten opstellen

•	 inefficiënt gebruik ziekenhuisvoorzieningen; ’s nachts staat alles leeg

•	 het werken volgens de Lean methodiek. 

campagnesite
•	 Goed functionerende 10 jaar oude traplift verwijderd en naar de stort gebracht! 

•	 Geen ongebruikte medicijnen naar de derde wereld of vernietigen, terwijl ze hier nog 

gebruikt kunnen worden. Bij terugbrengen van medicijnen bij de apotheek, welke al 

vergoed zijn door de ziektekostenverzekering, moet de apotheek het te veel betaalde 

terugstorten naar de desbetreffende ziektekostenverzekering. 

•	 Verzekeraars kunnen klanten veel beter over kosten en alternatieven informeren. 

Bijvoorbeeld bij medicijnen zouden verzekeraars op mogelijke alternatieven kunnen 

wijzen. De klant kan dit dan met de behandelend arts bespreken. 

•	 Huisartsen die een ambulancerit aanvragen doen dit vaak onterecht. Als de patiënt na-

melijk geen ziekte heeft waarbij per se liggend vervoer nodig is, kan ook de taxi worden 

genomen, of de eigen auto, familie, buurman een kennis of vriend (die rijden er namelijk 

heel vaak gewoon achteraan); een standaardambulancerit kost al gauw €350, de taxi een 

10e. Als iedere dag een rit wordt uitgespaard per ambulancedienst is dat 350x165x15 is 

een kleine 2 miljoen per jaar. M.i kun je dit bedrag echter vermenigvuldigen met 30. Ook 

wordt de ambulance laagdrempelig ingezet voor huisartsenpostritten. Meestal rond de 

wisselmomenten of als het wat drukker is (en huisartsafhankelijk) Als het niet ernstig blijkt 

belt de bemanning naar de dokter om te vertellen wat er is. De dokter zal vast een consult 

in rekening brengen... En de kosten van de ambulance? 

•	 Wij controleren een paar keer per jaar wat er bij onze zorgverzekeraar is ingediend en 

het verbaast ons elke keer weer dat er geld wordt uitgekeerd voor behandelingen die 

wij NIET gehad hebben en dan mag je zelf gaan bellen en zorgen dat alles teruggedraaid 

wordt. Nog een voorbeeld van verspilling: mijn schoonmoeder lag in het ziekenhuis en 

zou de daarop volgende week pas geholpen worden. Ze wilde graag naar huis maar 

mocht niet want dat vonden ze niet handig, dan moest het ziekenhuis de administratie 
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weer inschakelen..... ze moest echt het weekend blijven..... 

•	 Mijn echtgenoot had orthopedische schoenen nodig. Voor zijn reguliere behandeling 

worden er in het ziekenhuis in Utrecht al regelmatig foto’s gemaakt van zijn onderbenen. 

Maar omdat deze schoenen in Tilburg gemaakt werden moesten er in Tilburg weer nieu-

we foto’s gemaakt worden terwijl er nog foto’s van geen half jaar oud in Utrecht waren..... 

•	 Ik ben helaas sinds anderhalf jaar chronisch ziek. Omdat het UWV verwacht dat je alles 

hebt gedaan om beter te worden, moet ik een bepaalde therapie gaan volgen. Ik wil 

dit niet, omdat bekend is dat de therapie bij mijn ziekte juist verslechterend werkt. Op 

aanraden van mijn advocaat heb ik wel de intake gedaan. Gelukkig heb ik geen indicatie 

gekregen (dus mag de therapie niet gaan doen), maar de intake moet wel betaald worden. 

En dat moet dus van mijn zorgverzekering... Ik moet dus een therapie gaan doen van 

het UWV, terwijl ik dat zelf niet wil (gebaseerd op wetenschappelijk bewijs) en dan moet 

mijn verzekering dat betalen. Of ikzelf van mijn eigen risico... Zo wordt de verzekering 

inderdaad heel makkelijk duur. 

•	 Ik erger me aan alle reclamespotjes van alle zorgverzekeraars. Het einde van het jaar 

nadert weer, dus we worden binnenkort weer overspoeld met welke verzekering nu voor 

jou het beste is. Laten ze dat geld maar aan de zorg besteden!!!! Dit scheelt miljoenen, 

en wij maar denken dat alle premies die we met z’n allen betalen ook weer aan zorg 

uitgegeven worden. Nee dus! 

•	 Uit de afrekeningsnota van mijn zorgverzekeraar blijkt een rit €26 te kosten. Uitbetaald 

aan het taxibedrijf dat de zorgrit uitvoert. Die rit is particulier €15 als je gewoon een taxi 

neemt. Ik voelde me genomen door het taxibedrijf tot ik bij hen navraag deed. Zij 

ontvangen €12,50 voor diezelfde rit van de zorgverzekeraar, waarvan benzine, verzeke-

ring, afschrijving en rij (vaak ook) wachttijd betaald wordt. Dus blijft over: waar blijft dat 

geld? Ik maak gebruik van zittend ziekenvervoer met naast de jaarlijkse bijdrage een extra 

duit erbij van €94. Een forse eigen investering dus. En toch blijven die kosten stijgen? Ik 

heb er een vreemd gevoel bij. 

•	 Organiseer de zorg zo dat artsen in dienst zijn van een ziekenhuis i.p.v. dat ze daarin een 

soort van eigen winkel runnen waarin ze zoveel mogelijk willen declareren. Geef serieus 

les aan alle middelbare scholieren over functioneren van het lichaam en verder over voe-

ding, gezondheid, e.h.b.o en een gedegen voorlichting over soa’s en anticonceptie. Hef 

over drank en tabak een soort van extra zorgaczijns 

•	 Stuur gespecificeerde facturen ook naar de mensen zelf. Zij weten heel goed welke zorg 

ze hebben gehad en of de ingediende declaratie wel klopt. Onlangs had een vriendin 

van mij een afspraak met een specialist en ze zat te wachten op een uitslag. Kwam ze 

aan in het ziekenhuis en bleek dat de specialist er niet was. Plaatsvervanger had geen 

verstand van dit specifieke geval en dus kon ze weer naar huis. Zal mij niet verbazen als 

consult wel in rekening wordt gebracht. Mijn eigen specialist heeft ook een aparte gang 

van communiceren. Als ik een nieuwe bloeduitslag verwacht, belt hij alleen als er iets bij-
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zonders te melden valt. Maar ik heb geen idee wat hij nu echt declareert. Natuurlijk komt 

er meer administratie bij kijken als je alle facturen ook naar de patiënten stuurt, maar 

volgens mij vallen de kosten daarvan niet te vergelijken met de kosten die je bespaart en 

de fraude die je voorkomt. 

•	 M.b.t. weggooien van ongebruikte geneesmiddelen: de apotheek zou grotere hoeveel-

heden geneesmiddelen, bijvoorbeeld voor een kwartaal, kunnen opsplitsen in kleine 

porties, bijvoorbeeld voor een week. Deze weekporties kunnen dan verpakt en verzegeld 

afgeleverd worden. Teruggegeven weekporties, mits in de oorspronkelijke verpakking 

en verzegeling, kunnen dan opnieuw uitgegeven worden en hoeven niet weggegooid 

te worden. De kosten van deze teruggegeven weekporties zou de apotheek dan terug 

moeten betalen aan de verzekering of de cliënt. 

•	 Betaalbare zorg: mijn vader is sinds kort opgenomen in een verzorgingshuis, ik heb zijn 

medicijnen overgedragen aan de verzorging zodat deze op de juiste wijze worden ge-

distribueerd aan mijn vader. Ik heb voor 2 maanden medicijnen overgedragen aan het 

verzorgingshuis. Wat schetst mijn verbazing in de eerste week van zijn verblijf, alle medi-

cijnen zijn vernietigd en hij krijgt dezelfde medicijnen maar van een ander merk van het 

verzorgingshuis. Dit noem ik volslagen verspilling en tegelijk laat het een vieze smaak na 

over de praktijken van apothekers en verzorgingshuizen die deze ‘deals’toepassen. 

•	 Klopt, en als je niets vraagt, aan b.v. de apotheker, betaal je de hoofdprijs. Vorig jaar ben 

ik gevallen, en mijn elleboog open, moest toch naar de huisarts, dus ging in een moeite 

door. Hij wilde dat ik naar het ziekenhuis ging om het te laten hechten, ik zei dat dat niet 

nodig was en ik had het losse vel er al had afgeknipt. Assistent heeft het verbonden en 

ik met een recept naar de apotheek voor dat verbandspul, die zegt weet u dat u dit zelf 

moet betalen.... dus ik vraag wat het kost, vette pleiters, rolletjes gaas en tape.... €49,50!!!, 

ik zeg heb je niet iets anders, ja hoor vette pleisters aan de rol, is thuisgebracht want de 

dag daarop moet ik naar Cuba, PRIJS!!!!!!! € 2,95. Dus moraal van het verhaal, ik had iets 

wat veel beter was dan wat werd voor geschreven, voor 3x niets!!! 

•	 Sinds die Hogervorst het huidige zorgstelsel heeft bedacht, zogenaamd om fraude met 

de pasjes tegen te gaan, is het met de gezondheidszorg hollend achteruitgegaan. Ten 

eerste zou ik alle wanbetalers royeren of laten betalen, het zijn er nu zo’n 300.000 die per 

maand, de basispremie van €100, niet betalen, dat is per jaar 36 miljoen, wat niet wordt 

geïncasseerd en wat wij mogen ophoesten. Als dat geld binnen is hoeft ook de eigen bij-

drage niet verhoogd te worden!!!. Ten tweede zou er natuurlijk ook controle moeten zijn 

op de declararaties, niemand controleert er iets!!!, dus declareer maar raak, geen wonder 

dat de prijzen de pan uit rijzen. Ten derde dient de marktwerkingsregeling van Schippers 

per direct te worden afgeschoten, je kunt niet shoppen, van welke planeet komt dat 

mens!! Wat te denken om gewoon weer het ziekenfonds in te voeren, via de werkgever 

en de particuliere verzekering, wat mankeerde daar aan??? Ten vierde een inkomensaf-

hankelijke premie!! 

•	 Stimuleer (huis)artsen om ook telefonische consulten aan te bieden, er zijn genoeg 
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vragen die de (huis)arts snel, zonder de patiënt te zien, kan beantwoorden, die niet door 

de (huisarts)assistent(e) beantwoord kunnen worden = mijn zorgverzekeraar zou minder 

passief moeten reageren op meldingen van de verzekerde: - er werd, door een fysiothe-

rapeut, voor mij een code van een chronische aandoening gehanteerd, voor langdurige 

fysiotherapie uit de basisverzekering, die niet van toepassing was, hun antwoord was dat 

die therapeut nu eenmaal toestemming had om dat zelf te bepalen - na mijn melding 

dat er door het ziekenhuis kosten van verzekeringstechnisch onderzoek bij hun werden 

gedeclareerd i.p.v. bij de opdrachtgever, moest ik er zelf eerst nog achteraan om het 

ziekenhuis over te halen dit te veranderen = ik krijg na mijn poli-klinische hydrotherapie 

handdoeken van het ziekenhuis voor gebruik, handig maar niet nodig 

•	 Investeer in kennis: - noem de bedragen waar het om gaat als een onderzoek waar een 

patiënt om vraagt relatief veel geld kost, zodat de patiënt die ook in overweging kan 

meenemen - neem de tijd om uit te leggen waarom geen behandeling nodig is, 

ongeruste patiënten stel je niet gerust door een onnodige behandeling, daarmee be-

vestig je juist de gedachte dat er toch meer aan de hand is én het idee dat een behande-

ling altijd beter is - wees strenger voor patiënten die overduidelijk onnodig van de SEH 

gebruikmaken; een verpleegkundige, een arts-assistent, een arts, een tetanusinjectie én 

een verbandje, voor iets waar net zo goed thuis een pleister op geplakt had kunnen 

worden, is onnodige zorg, leg dit uit aan de patiënt - noem zaken zoveel mogelijk bij de 

juiste naam, zodat de juiste kennis verspreid wordt waardoor patiënten minder vragen 

hebben en misverstanden voorkomen worden; noem antibioticum bijvoorbeeld geen 

penicilline als het dat niet is 

•	 Ik heb van mijn fysiotherapeut een rolletje rekverband gekregen ter ondersteuning van 

de therapie. Daarvoor komt er via mijn zorgverzekering een rekening van €19,37 omdat 

ik nog in mijn eigen risico zit. €19,37 voor één rolletje coflex 2,5 lijkt me wel heel veel dus 

bel ik naar de apotheek die het rolletje verband geleverd heeft. Wat blijkt, mijn fysiothera-

peut heeft zes rolletjes ontvangen en er maar een aan mij gegeven, ik betaal dus voor zes 

rolletjes terwijl ik er maar een heb gekregen. Als die fysiotherapeut dat zo ook bij andere 

patiënten doet wordt ze echt slapend rijk. Alleen omdat ik nog in mijn eigen risico zat 

kreeg ik die rekening, ik controleer het maar als die rekening door de zorgverzekering 

wordt betaald is er geen haan die er naar kraait. En de zorgpremie maar weer omhoog 

•	 Wat mij betreft terugdraaien van de marktwerking in de zorg. Dit betekent geen losse 

zorgeilandjes meer met eigen managament, overhead, instandhouden van bureaucratie 

etc. Overheid kan dan ook geen verantwoording over kwaliteit en invulling meer afschui-

ven naar (disfuntionerend) management en beschermt daarmee tevens beter de burger. 

Beoordeling en afwikkeling over zorgtoewijzing binnen de AWBZ onder een orgaan en 

niet meer over drie schijven (waarom nog een Zorgkantoor, CIZ en CAK?) betekent ook 

veel minder onnodige bureaucratie. Investeren in wegwerken van wachtlijsten voor wo-

nen en begeleiding voorkomt maatschappelijke teloorgang (en uiteindelijk overlast en 
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onnodige meerkosten) bij veel mensen mits zij op tijd de nodige zorg krijgen. 

•	 Zorgkosten besparen? De volgende mogelijkheden dienen zich aan: a. Onmiddel-

lijk afschaffen van de diagnosebehandelcombinaties (dbc’s). Is onduidelijk, oneerlijk 

en werkt bovendien fraude in de hand. b. Nota van zorgverlener niet naar de verzeke-

raar sturen, maar naar de patiënt. Die kan de nota betalen en declareren, of ter betaling 

doorsturen naar de zorgverzekeraar. Zorgt voor inzicht en bewustwording bij de patiënt.           

c. Halvering van het aantal zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars hebben allemaal een 

Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en een dikke managementlaag. Allemaal 

jagend op dikke bonussen. Die moeten wij betalen van onze zorgpremies. Voor het overi-

ge sluit ik mij aan bij de tekst over dit onderwerp in de Consumentengids van juli/aug 2012. 

•	 Veel (delen van) gebouwen en dure apparatuur worden maar 40 uur per week gebruikt, 

behoudens noodgevallen. Waarom draaien ziekenhuizen niet vrijwel volcontinu, bijv. 7 

dagen per week vanaf 08.00 tot 22.00 uur? Levert kortere wachttijden voor een behande-

ling of onderzoek. Het levert minder ligdagen, want vaak wordt een patiënt gehouden 

tot de arts op maandag weer terug is. Ook worden o.k., scan-apparatuur, etc. intensiever 

gebruikt en zijn er dus minder van nodig voor hetzelfde aantal patiënten. Bovendien is de 

apparatuur sneller aan het einde van de levensduur en kan vervangen worden; daardoor 

is sneller de nieuwste techniek beschikbaar Er zijn heel veel werknemers die volcontinu 

werken (vervoer, elektra, gas, water, verpleging, politie, etc.) dus waarom artsen, assisten-

ten en lab-personeel niet?

•	 Stoor me ontzettend aan de overdaad van reclames voor gehoorapparaten. Al die 

advertenties en TV-spotjes moeten toch ook betaald worden. Geen wonder dus dat de 

gehoorapparaten zo ontzettend duur zijn! 

•	 Na gehoormeting bij KNO-arts (consult 1) prima aanpassing van gehoorapparaten door 

audicien. Maar audicien krijgt pas door verzekering betaald na controle door diezelfde 

KNO-arts (consult 2). Gesprekje van 5 minuten, krabbel op formuliertje. Totaal zinloos, 

overbodig en kostenverhogend. 2. Ben diabetis-patiënt, maar spuit -nog- niet (Type 2, 

geen overgewicht). Wil zelf wel regelmatig controleren. Meter gratis via apotheek, maar 

teststrips en lancetjes heel duur. Voor eigen rekening, want verzekering betaalt pas als 

pillen niet meer voldoende werken en ik moet gaan spuiten. (!?)

•	 Helaas is het zo dat niet bij elke verzekeraar die kosten zichtbaar zijn op te vragen. Daar-

om een vraag aan Consumentenbond: zijn verzekeraars verplicht om alle gedeclareerde 

kosten voor patiënt/verzekerde zichtbaar te maken? 

•	 Ontvang net in mijn brievenbus een folder van een ziekenhuis in de omgeving. Zit ik niet 

op te wachten, maar waar betaalt deze organisatie dit van?? Toch niet uit de vergoedin-

gen voor gedane verrichtingen. Marktwerking in de zorg is een heel verkeerd signaal

•	 Een eenvoudig voorbeeld van overbodige kosten. Een eerste liesbreukband moet wor-

den opgemeten, besteld en na ontvangst bij de leverancier worden afgesteld. Daarvoor 

zijn twee consulten nodig: voor het opmeten en voor het afstellen en leren gebruiken. 
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Wie schetst mijn verbazing toen bleek dat een reserveband niet nabesteld kan worden. 

De firma Livit Orthopedie eist opnieuw twee consulten, in mijn ogen totaal overbodig, en 

brengt dan ook voor de reserveband hetzelfde bedrag in rekening. 

•	 Er zijn zeer goede ‘alternatieve’ geneeswijzen en zelfhulpmethodes. Ik heb jarenlang 

enorme last gehad van hooikoorts, mijn seizoen liep van maart t/m september. Ik kreeg 

Terfenadine voorgeschreven en moest dit dagelijks (dus preventief ) innemen. Dit middel 

werkte echter zo goed dat ik het alleen nam als ik erge klachten had. Op een gegeven 

moment kwam ik in aanraking met Emotional Freedom Techniques (EFT) en heb dit 

gebruikt tegen mijn hooikoorts. Ik heb sindsdien geen tablet meer geslikt. Ook andere 

klachten (o.a. Whiplash) heb ik met succes zelf behandeld met EFT. Mijn Whiplashklach-

ten waren al snel voor zeker 85% weg. Ik heb ook 2 Biophotonenbehandelingen gehad 

voor de resterende Whiplashklachten en ik ben nu nagenoeg klachtenvrij. Toen het vorig 

jaar ‘in m’n rug schoot’, heb ik met succes voetreflextherapie toegepast ipv medicijnen te 

slikken. Er zijn genoeg goede alternatieven (zonder bijwerkingen) voor heel veel klachten 

ipv dure medicijnen (met bijwerkingen) 

•	 Beperk medicijngebruik. Vooral medicijnen (en vaccinaties) maken het probleem groter 

dan dat ze problemen oplossen. De pharmaceutische industrie heeft maar 1 belang en 

dat is een ongezonde bevolking. Een ongezonde bevolking koopt medicijnen, een ge-

zonde niet. Helaas zijn steeds meer huisartsen medicijnenschuivers geworden en is er 

geen aandacht meer voor de oorzaak van de klacht. Klachten zijn een signaal van het 

lichaam dat er iets mis is, (de meeste) medicijnen schakelen het signaal uit ipv dat ze de 

klacht oplossen. Vergelijk het met een rookalarm: als dat afgaat, schakel je het dan alleen 

uit of ga je ook kijken wat de oorzaak is (blus je de brand)? Als je alleen het symptoom 

bestrijdt, komen vanzelf nieuwe (ernstiger) klachten waarvoor je nog meer (zwaardere) 

medicijnen moet slikken. (De meeste) Medicijnen zijn gif! Veel e-nummers en kunstmatige 

zoetstoffen zijn gif. (Candarel werkt goed als mierenbestrijdingsmiddel, zou jij het nog 

gebruiken als er stond ‘Bevat mierengif’?) 

•	 Welke zorgverzekeraar is dat, die een overzicht geeft van de betaalde kosten? Dat zou al 

veel helpen, want bijv. VGZ geeft geen enkel overzicht. Dus: helemaal accoord met het 

voorstel dat de verzekerden of kopieën krijgen van alle rekeningen of een geregeld overzicht. 

Heeft de politiek ons dat niet beloofd? 

•	 Nieuwe knie gekregen in Duitsland(voorstel Menzis), 2 weken in ziekenhuis en 3 weken 

in kuuroord, helemaal gerevalideerd thuisgekomen, perfecte zorg, als mens behandeld 

met veel aandacht. Deze 5 weken waren goedkoper dan dezelfde operatie in Nederland, 

waar je na 5 dagen naar huis moet en het verder maar uit moet zoeken. o ja ieder kwartaal 

wordt er €90 gedeclareerd voor diabetes type 2-zorg, terwijl ik die zorg helemaal niet 

meer nodig heb (afgevallen en het juiste dieet), maar als je dit meldt verandert er niets, 

diagnose eens gesteld is een reden tot eeuwig incasseren bij de verzekering. 

•	 Dan is het niet meer ver tot aan eugenetica. Moeten we zoiets willen? De ongezonde 
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samenleving is op lange termijn overigens bewezen goedkoper. 

•	 Veel onnodige kosten worden gemaakt doordat de apotheker niet het juiste voorge-

schreven medicijn meegeeft: men moet dan terug naar de arts (= nieuw consult) en weer 

naar de apotheek om nu het juiste medicijn te halen; de vorige kan niet ingeruild worden of 

gecrediteerd en de nieuwe moet wederom betaald worden! Conclusie: 1x extra consult 

bij de huisarts telefonisch of bezoek en nieuwe medicijn moet ook weer betaald worden. 

Oude medicijn wordt niet teruggenomen of gecrediteerd. 

•	 Ik zie nog een punt van besparing. Laat mensen, die bewust hun lichaam schade 

toebrengen, zelf de kosten van hun behandeling betalen. Welke mensen bedoel ik: 1. 

rokers 2. alcoholisten 3. drugsgebruikers 4. mensen met ernstig overgewicht door hun 

eetpatroon (ik bedoel dus niet de mensen die door een lichamelijke disfunctie te zwaar 

worden). Ik hoop dat door deze maatregel mensen bewuster gaan leven 

•	 Vaste salarissen voor specialisten. Zorgvuldiger omgaan met verbandmiddelen, medi-

cijnen etc. Ook in verzorgings- en verpleeghuizen wordt veel verspild. Gekomen door 

onze ‘rijkdom’ in de goede jaren. Zuinigheid leek wel een vies woord voor mensen uit 

latere generaties dan de mijne en dat is het absoluut niet! Niet direct een operatie laten 

doen als een arts die voorstelt. Veel operaties kunnen nog wachten door bijvoorbeeld 

hulpmiddelen toe te passen en/of anders te leven. Natuurlijk geldt dit niet voor operaties 

met een directe medische noodzaak. Geen onnodige plastische chirurgie meer. Zijn 

bijvoorbeeld flaporen echt zo erg? Ik ken mensen die daar uitstekend mee kunnen leven. 

Kunnen we niet beter leren, dat niemand perfect is? Hetzelfde geldt voor orthodontie. 

Ook hier wil men iedereen een ‘filmsterrengebit’ geven. Mijn tanden stonden na de beugel 

keurig recht, maar zijn later weer teruggegroeid naar de oude stand. Dat is verspilling van 

kosten en moeite/pijn geweest

•	 Ik pleit voor meer preventieve zorg. Als je tijdig een ziekte of gebrek kunt opsporen, dan 

kost de behandeling niet zoveel als wanneer de ziekte het hele lichaam al heeft aangetast. 

Bij preventieve zorg denk ik aan vaccinatie, periodieke controles e.d. Maar ook denk ik 

aan het verbieden van allerlei schadelijke toevoegingen aan etenswaren. Bijvoorbeeld: in 

bijna elk bereid voedsel zit de smaakversterker E621. Dit is puur gif voor je lichaam en zou 

verboden moeten worden. En zo zijn er nog veel meer toevoegingen die ons lichaam 

op korte of lange termijn schaden. Kies voor producten van fabrikanten die zo weinig 

mogelijk E-nummers toevoegen, bijvoorbeeld Hero, Hak e.d.

•	 Goede hoorapparaten worden vergoed. Het is erg dom om geen apparaat te gebruiken. 

De zenuwen die geluid doorgeven aan de hersens sterven af als ze niet geprikkeld wor-

den. Daar zorgt zo’n apparaat voor. - Dure apparatuur 24 uur per dag in ziekenhuizen 

gebruiken. - Over het land verspreid een paar ziekenhuizen met de beste specialisten op 

gebied van zeer moeilijke operaties. Die ziekenhuizen op wereldniveau. Als je de beste 

zorg wilt hebben dan moet je er maar wat voor over hebben, zoals verder reizen. Nu al 

gaan mensen naar België en Duitsland. - - Binnen de regio’s algemene ziekenzorg zoals 
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amandelen knippen, blindedarm, nierstenen enz.. Vaste jaarsalarissen specialisten; niet 

per behandeling. Heel hoog jaarsalaris voor bijzondere specialisten. Daarna aflopend. 

Vastleggen. - Robotten gebruiken voor schoonmaak in zieken/en verzorgingshuizen. - 

Hoeveel elastische kousen moeten aan- en uitgetrokken worden? 2x per dag al die adres-

sen af. ‘Hulpstukken’ nu waardeloos. Handen!

•	 De suggestiesite is een uitstekend idee om je frustratie te luchten. Maar als je bekomen 

bent van je tevreden gevoel enje weer nuchter kunt nadenken, moet je een nieuwe 

frustratie inpassen: wie doet er wat met mijn suggestie? - NIEMAND dus! Degenen, die 

de gezondheidszorg goedkoper en efficiënter kunnen organiseren zijn dezelfden naar 

mijn gevoel, die de zorg onnodig duur maken door hun positie en het frustreren van de 

efficiëntie. Een ziekenhuis is immers slechts een verzamelgebouw, dat ondernemers 

faciliteert! Voor een grondige schoonmaak is het wachten op een LEHMAN-moment. 

Kleine rampjes zoals in Emmen, Enschede (meen ik) en Rotterdam, een paar doden hier 

en daar, ach mensen gaan nu eenmaal dood. Achttienhonderd doden per jaar! - volgens 

mijn gevoel kun je dat met 5 vermenigvuldigen door niet-gemelde incidenten mee te 

tellen - door dossier(overdrachts)fouten. De maatschappen denken dat in VIJF jaar! op te 

lossen. Laat ‘Lehman’ maar komen 

•	 Mijn vader betaalde voor allerlei zaken middels zijn ziektekostenverzekering terwijl hij 

in een verpleeghuis woonde. Het verpleeghuis kreeg zijn medicijnen door de AWBZ 

vergoed, deze werden niet gedeclareerd bij zijn ziektekostenverzekering. Wel leuk voor 

zijn ziektekostenverzekering maar kloppen doet het niet. En wat te denken van alle hulp-

middelen (dus niet alleen de rollators) die op de persoon worden aangeschaft en die 

meestal ergens in een kelder belanden als ze niet meer worden gebruikt? 

•	 Ik werk zelf op een ziekenhuislaboratorium. Met betrekking tot bloedprikken is het 

meestal geen probleem als dit een paar dagen later of eerder gedaan wordt. Voor 

sommige onderzoeken kan hier een uitzondering op zijn, maar dat komt maar heel 

weinig voor. Voor de trombosedienst zou ik het bloedprikken alleen naar voren verschui-

ven, niet naar achteren. Dit is iets waar je makkelijk zelf de regie kunt nemen, eventueel in 

overleg met aanvragend arts of laboratorium. Ze zien u dan NIET als een lastige patiënt, 

maar als een verstandige patiënt die meedenkt met de organisatie. Of als een patiënt 

die terecht niet vaker geprikt wil worden dan strikt noodzakelijk is. Of als een patiënt die, 

terecht, zijn eigen tijd wel beter kan gebruiken. 

•	 1/ Zorg kost nu eenmaal geld, maar door het ingewikkelde financieringsstructuur EN 

de ‘service’ van de verzekeringen heeft niemand meer zicht op de reële kosten van een 

behandeling - ook goedwillende artsen niet. Inmiddels kost de controle op declaraties 

klauwen met geld. Vroeger kreeg 30% van de bevolking - onverzekerd of ‘particulier’ ver-

zekerd - rechtstreeks de rekeningen in handen, en reken maar dat die kritisch werden 

bekeken door 3 miljoen gratis controleurs! Ook in het buitenland geldt dit systeem soms 

nog: ‘what you get is what you see !’ 2/ Hoe meer je zelf moet bijdragen, hoe zuiniger 
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je wordt. Stoppen met jammeren als bepaalde behandelingen of ingrepen niet auto-

matisch vergoed worden. Te weinig geld voor een (te dure) bril is geen medisch maar 

een sociaal probleem. Ondanks alle pogingen worden patiënten en artsen nog weinig 

beloond voor zuinig gedrag. 

•	 Ik bekijk elk jaar in november welke zorgverzekering voor mij het voordeligst is, dat scheelt 

elk jaar opnieuw in het maandbedrag. Verder bezuinig ik in b.v. de nieuwe aankoop van 

een bril. Ik heb wel een nieuwe nodig want deze is al ruim 10 jaar oud, maar dat kan even 

niet. De monturen zijn op zich nog wel betaalbaar maar het juiste glas is behoorlijk prijzig. 

Niet goed voor mijn ogen maar het is niet anders. Naar de tandarts ga ik de laatste paar 

jaren alleen als ik klachten heb. Hoewel ik een hoorapparaat zou moeten gebruiken, heb 

ik er nog geen aangeschaft. Allemaal bezuinigingen, waar eigenlijk geen bezuinigingen 

horen te zijn. Het scheelt wel en ik kan op deze manier elke maand rondkomen met mijn 

geld. Maar leuk is anders. 

•	 Bekijk op de site van de ziektekostenverzekeraar regelmatig wat er voor jou betaald wordt. 

In de laatste vier jaar zijn er voor mij honderden euro’s ten onrechte gedeclareerd door 

onzorgvuldig declareren van dienstverleners. Medicijnen die niet voorgeschreven noch 

geslikt waren, diabetesketenzorg die niet geleverd werd, onderzoek wat niet gedaan was. 

Soms werd een verkeerde code gebruikt, soms een verkeerde naam. Waarom er fouten 

werden gemaakt bleek meestal als ik de verzekeraar belde. Het blijkt nog niet eenvoudig 

om hen te overtuigen; soms moest ik zelf bewijzen aanleveren zoals bijvoorbeeld een 

overzicht van voorgeschreven medicijnen van een heel jaar. Waarom niet achteraf een 

duidelijke en goed gespecificeerde rekening (kopie) aan de consument sturen. Zij zijn de 

beste controleurs! Maar tot het zover is :controleer op de site 

•	 Het aantal operaties aan het bewegingsapparaat kan m.i. fors verminderd worden. Laat er 

meer onderzoek gedaan worden naar de effecten van massage, met name triggerpoint-

massage. Ik denk dat er dan minder operaties aan bijv. heup en knie nodig zullen zijn. Zie 

deze site: http://www.triggerpointboek.nl/ 

•	 In een goed artikel voor Project Syndicate bespreekt Joseph Stiglitz de torenhoge kosten 

van medicijnpatenten. De beschreven maatregelen zouden de kosten van gezondheids-

zorg in Nederland ook kunnen drukken. www . project-syndicate . org / commentary / 

a - breakthrough - opportunity - for - globa l- health 

•	 Er valt enorm veel te besparen door homeopatische behandelingen regulier te maken. 

Ik heb 9 jaar geleden in het ziekenhuis gelegen en mijn handen jeukten (ik ben klas-

siek homeopaat). In elk ziekenhuis een paar homeopaten in dienst en patiënten die 

geopereerd zijn genezen sneller en hebben minder naweeën. Bovendien zijn er geen 

goedkopere geneesmiddelen dan homeopatische en ze hebben ook nog eens geen 

bijwerkingen. Weg met de indoctrinatie van de farmaceutische industrie! En zeg niet 

dat homeophatie niet wetenschappelijk onderzocht is, dat is al meer dan honderd keer 

gebeurd. 

•	 Efficiënter werken in het ziekenhuis zoals een betere samenwerking onder de specialis-
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ten met de patiënt. De huisarts en specialist moeten de juiste diagnose kunnen stellen; 

ook dit bespaart kosten. Als mensen last aan hun gewrichten hebben o.a. knie, schouders 

en rug, een scan laten maken i.p.v. foto’s. Ik heb het zelf meegemaakt: als maar foto’s maken 

en niks te zien. En na het maken van een scan konden de artsen wel zien wat er aan de 

hand was. Ik denk dat er op de apparaten in het ziekenhuis heel veel geld bespaard kan 

worden. Ik moet ook regelmatig bloed prikken voor de trombosedienst maar ook voor 

de specialisten en dit gebeurt op verschillende datums maar dit zou toch ook in één keer 

gedaan kunnen worden. 

•	 Ik help mee te besparen op de kosten van de zorg. Als chronisch zieke met een WWB-

uitkering is zorg voor mij niet meer betaalbaar. Ik heb besloten dat ik het mij financieel 

niet langer meer kan veroorloven ziek te zijn. Volgend jaar moet ik €350 zelf gaan betalen. 

Bovenop bepaalde medicijnen die ik al zelf betaalde, omdat ze niet vergoed worden. 

Daarnaast namen mijn gezondheidsproblemen alleen maar toe, omdat mijn lichaam zel-

den positief reageerde of telkens weer andere, nog goedkopere, generieke medicatie. Ik 

heb daarom besloten mijn lichaam de beslissing te laten nemen of het nog levensvat-

baar is. In elk geval heb ik daar nog controle over. De pogingen om, met behulp van een 

juiste leefstijl, de kwaliteit van mijn leven te verbeteren met behulp van noodzakelijke 

medicatie, zijn mislukt. De generieke industrie mag een ander vergiftigen. 

•	 Mijn visie om te komen tot bezuinigingen is heel simpel: geef medisch specialisten een 

vast salaris. Stop met het betalen van de specialisten volgens een vergoedingenlijstje. 

Haal de waterhoofden van de ziekenhuizen af. Directie, Raad van Commissarissen, de 

bijbehorende secretaresses, en al die andere managementgroepen die nimmer een 

hand uitsteken naar een patiënt. Kom tot grotere efficiëntie voor dure apparatuur. 

Gebruik deze 24 uur per dag. Plaats huisartsen in de ziekenhuizen, hoeven er geen dure 

praktijkruimtes meer gerealiseerd te worden, daarnaast hoeven de eerstehulpafdelingen 

dan niet onnodig bezocht te worden

•	 Men doet maar wat in de zorg. Als er geld tekort is, draait de consument er voor op. Waar-

om kan men niet efficiënter werken, zoals in Belgie? 1. Het lijkt me dat we in Nederland 

eens iets moeten doen aan de maatschappen. Deze hebben veel te veel macht binnen 

de ziekenhuizen. Kan het niet dat specialisten/chirurgen e.d. in dienst van het ziekenhuis 

komen, dat lijkt me veel goedkoper. 2. Laat ziekenhuizen zo snel mogelijk specialiseren 

en dan liefst met een goede regionale spreiding van specialismen in de regio’s. Minder 

apparatuur nodig met een betere bezettingsgraad van de apparatuur. 3. Mocht op korte 

termijn het in dienst nemen van specialisten niet haalbaar zijn, is het alternatief om de 

huurprijs van de apparatuur, die de maatschap van het ziekenhuis huurt, fors te verho-

gen. 4. Samenvoegen van facilitaire diensten van diverse poli’s. Bijvoorbeeld het realiseren 

van een centraal contact center, dit geeft een betere bereikbaarheid en is goedkoper.
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 Bijlage  2   
Vragen uit de quiz zorgkosten

Vraag 1: Wat waren in 2011 de totale zorguitgaven? 
Het goede antwoord is: C - €90 miljard 

41% beantwoordde deze vraag goed

Vraag 2: Wat betaalt een Nederlander in 2012 gemiddeld aan zorg? 
Het goede antwoord is: C - €4826.

22% beantwoordde deze vraag goed

Vraag 3: Wat was in 2012 de laagste premie voor een basisverzekering? 
Het goede antwoord is B: €1110.

32% beantwoordde deze vraag goed

Vraag 4: Stel; u brengt een bezoek aan uw huisarts. Wat zijn de kosten voor een gewoon con-
sult (van 10 minuten) bij uw huisarts en worden deze kosten u in rekening gebracht? 
Het goede antwoord is: A  - €8,78 wordt NIET bij u in rekening gebracht.

34% beantwoordde deze vraag goed

Vraag 5: Wat kost in 2012 een periodieke controle (gemiddeld) bij de tandarts? 
Het goede antwoord is: B - €20,36.

54% beantwoordde deze vraag goed

Vraag 6:   Sommige ingrepen kunnen (uitzonderingen daar gelaten) zowel door de huisarts 
worden uitgevoerd als door de specialist in het ziekenhuis. Een goed voorbeeld hiervan is het 
verwijderen van een ingegroeide teennagel. Hoeveel goedkoper kan de huisarts deze behan-
deling uitvoeren? 
Het goede antwoord is: C - €300.

22% beantwoordde deze vraag goed

Vraag 7: In voorkomende gevallen schrijft de arts medicijnen voor die ook verkrijgbaar zijn bij 
de drogist zonder recept. Is er verschil in prijs tussen het voorgeschreven geneesmiddel bij de 
apotheek halen via een recept van de arts of je middelen zonder recept bij de drogist halen? 
Het goede antwoord is: A - Bij de apotheek is het duurder.

50% beantwoordde deze vraag goed
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Vraag 8:  Wat kost een dag in het ziekenhuis? 
Het goede antwoord is: B - €1200.

51% beantwoordde deze vraag goed

Vraag 9: Stel; uw buurvrouw glijdt uit en breekt haar heup. Om dit te herstellen is het nodig 
een kunstheup te plaatsen. Hierbij zal uw buurvrouw enkele dagen worden opgenomen in 
het ziekenhuis. Hoe hoog denkt u dat de kosten van een dergelijke ingreep (inclusief verblijf ) 
ongeveer zijn? 
Het goede antwoord is: B - rond de €10.000.

49% beantwoordde deze vraag goed
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