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Verkiezingsmonitor zorg: de partijopinies
Nederland mag op 15 maart 2017 naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zorg is een
groter thema dan ooit, want de kosten van zorg nemen hand over hand toe. Wat zeggen politieke
partijen in hun verkiezingsprogramma’s over de zorg?

In de meeste verkiezingsprogramma’s wordt
gesproken over verlaging of afschaffing van het
verplichte eigen risico. De weerstand tegen het
verplichte eigen risico komt vooral voort uit de
hoogte van het bedrag (385 euro). Dit zou niet
alleen onnodig de ‘zorgconsumptie’ remmen, maar
ook tot zorgmijding leiden. In dat laatste geval is het
middel natuurlijk erger dan de kwaal.
Ook het zorgstelsel als zodanig ligt onder vuur.
Verschillende politieke partijen willen het huidige
zorgstelsel vervangen door een nationaal zorgfonds.
Andere partijen willen de marktwerking in het
zorgstelsel beperken of meer invloed uitoefenen op
het aantal aangeboden polissen.

Bijna alle partijen willen mantelzorgers beter
ondersteunen. Maar de partijen verschillen daarbij
wel van mening over hoe ze dit zouden willen doen.

Wij helpen u
graag succesvol
te ondernemen

De zorgplannen van veel partijen zijn doorgerekend
door het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB heeft
berekend wát de financiële gevolgen in 2021 zijn, als
de betreffende partij alle zorgplannen heeft kunnen
uitvoeren. Waar de plannen van een enkele partij
zelfs leidt tot een kostenverlaging, zorgen de meeste
plannen echter voor een stijging van de kosten, zelfs
tot een bedrag van € 11 miljard! In dit overzicht is
aangegeven welke zorgplannen de verschillende
politieke partijen hebben en wat de financiële
gevolgen van die plannen zijn.
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Op het gebied van zorgpremie worden er mooie
beloften gedaan: enkele partijen willen de premie
volledig inkomensafhankelijk maken. Ook meent een
partij dat de premiestelling fors lager kan worden.

Wordt fors lager (GroenLinks)
Nationaal Zorgfonds (SP, PvdD, 50Plus)
Beperking marktwerking (CDA, PvdA)

Aanpassen

Wordt inkomensafhankelijk (SP, PvdD, 50Plus)

Zorgstelsel
Afschaffen ER
(SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, PVV, 50Plus)
Verlaging ER (CDA, CU, SGP)

Aanpassen

verplicht

Eigen Risico

Zorgpremie

Kostendoorrekening

CBP

Kosteneffect van de zorgplannen in 2021:
SP: verhoging zorgkosten € 11 miljard
GroenLinks: verhoging zorgkosten € 4,7 miljard
PvdA: verhoging zorgkosten € 3,2 miljard
CDA: verhoging zorgkosten € 0,5 miljard

Verbod op budgetpolissen (CU)
Eén standaardpolis voor alle verzekeraars (CDA, PvdA)

Beperking
Polissen

SGP: verhoging zorgkosten € 0,2 miljard
CU: geen verhoging/verlaging zorgkosten
VVD: verlaging zorgkosten € 0,2 miljard
D66: verlaging zorgkosten € 0,6 miljard
Niet laten doorrekenen: 50Plus, PvdD, PVV

Mantelzorg
Meer ondersteuning mantelzorg
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(50Plus, CDA, D66, PvdA, SGP, SP, VVD)
Respijtzorg voor mantelzorgers (CDA, CU)
	
Mantelzorgvergoeding instellen / “mantelzorgboete”
afschaffen (CDA, GroenLinks, PvdD, SGP)
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