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EIGEN RISICO IS HET HALVE VERHAAL
Posted on 7 september 2017 by Margreet

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vaak hoge zorgkosten. Die kosten zijn de
afgelopen jaren verdubbeld. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) stelt vandaag voor
om het eigen risico voor kleine behandelingen te verlagen. Een sympathiek plan voor mensen die
zelden gebruik maken van zorg maar de twee miljoen Nederlanders met een handicap of
chronische ziekte hebben er niks aan.
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De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) stelt vandaag voor om het eigen risico te
vereenvoudigen en voor kleine behandelingen te verlagen. Een plan dat goed uitpakt voor mensen
die zelden gebruik maken van zorg. De twee miljoen Nederlanders met een handicap of chronische
ziekte zullen hun eigen risico ook in de nieuwe opzet volledig opmaken en hebben er dus niks aan.
De discussie over de onbetaalbaarheid van zorgkosten dreigt nu bovendien alleen te gaan over het
eigen risico. Dit is slechts het halve verhaal. Grote groepen mensen met een beperking of
chronische ziekte moeten dag in dag uit de rekensom maken of zij de eigen bijdragen nog kunnen
opbrengen. Het bedrag dat zij per maand kwijt zijn aan eigen bijdragen, is soms even hoog als wat
ze per jaar aan eigen risico betalen.
Plannen om zorgkosten te verlagen moeten vooral gericht zijn op de groepen die de meeste kosten
maken en moeten uitgaan van wat mensen kunnen opbrengen. Dit betekent een maximum van het
totaal aan eigen bijdragen voor de zorgkosten, gebaseerd op het besteedbaar inkomen van mensen.
Hoge zorgkosten hebben grote gevolgen. Mensen raken in de schulden of zien af van zorg, wat kan
leiden tot verergering van klachten. Een structurele verlaging of afschaffing van het eigen risico is
een stap in de juiste richting maar nog lang niet genoeg voor mensen die langdurig, soms hun hele
leven, zorg nodig hebben. Dat is het hele verhaal.
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