‘huisartsen zijn
geen knechtjes
van verzekeraars’
Erik van Muiswinkel

‘recht op goede zorg, ‘zorggeld verdwijnt
ongeacht afkomst of in de zak van rijke
inkomen’
parasieten’
Jan Slagter

Bart Bruijn

met uw steun gaan we het regelen:
goede zorg, zonder zorgverzekeraars
en zonder eigen risico!

wat is er aan de hand
met de zorg?
tien jaar geleden werd het
zorgstelsel ingevoerd
de basis van dit zorgstelsel is:
concurrentie

wat willen de mensen?
huisartsen, specialisten, verplegers en
zorgwerkers maken zich grote zorgen

zorgverzekeraars kregen steeds
meer macht

een ruime meerderheid van de
Nederlanders wil af van dit zorgstelsel

het eigen risico werd ingevoerd en
jaarlijks flink verhoogd
het basispakket werd steeds
verder uitgekleed

wat zijn de gevolgen?
1 miljoen mensen hebben moeite met het betalen
van hun zorgkosten
1 op de 5 zag wel eens af van zorg om financiële redenen
het basispakket vergoedt niet meer de tandarts,
geestelijke gezondheidszorg en fysiotherapie
met een verkeerde polis kan je niet naar het ziekenhuis
van jouw keuze, maar beslist de zorgverzekeraar
de zorgverzekeraars maken enorme winsten:
1 miljard euro per jaar
de zorgverzekeraars hebben 10 miljard euro aan
reserves op de plank liggen
er ontstaat een verstikkende bureaucratie, die tijd en geld kost
honderden miljoenen euro’s worden verspild aan het
overstapcircus

wat is er mis
in het kort?
de zorg wordt onbetaalbaar

de salarissen van zorgbobo’s rijzen de pan uit

de zorg wordt minder
toegankelijk

ziekenhuizen werken niet samen, maar concurreren

te veel mensen mijden zorg
zorggeld wordt verspild
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wat is het plan?
het is tijd voor één Nationaal ZorgFonds
zonder zorgverzekeraars
zonder onnodige bureaucratie
zonder kostenverhogende concurrentie
zonder geldverslindende reclame
zonder torenhoge salarissen voor zorgbobo’s
het eigen risico van 385 euro schaffen we af:
ziek zijn is geen keuze!
het Nationaal ZorgFonds vergoedt ook
tandarts, fysio en ggz

hoe krijgen we
dat voor elkaar?
er is grote steun onder de
bevolking; nu de politiek nog!
we starten een beweging die
een Nationaal ZorgFonds
zonder eigen risico eist
hoe meer mensen meehelpen,
hoe beter

Lees verder in deze krant
over wie het nu al
steunen, hoe de campagne
verloopt en of het wel kan
(antwoord: ja!). Kijk op
NationaalZorgFonds.nl
Contact:
info@NationaalZorgFonds.nl

wat kun je doen?
alle hulp is welkom
laat je gegevens achter op NationaalZorgFonds.nl
vraag vrienden en familie of ze ook willen steunen
vraag een gratis actiepakket aan op
NationaalZorgFonds.nl
hang de poster uit het actiepakket op,
plak de stickers op slimme plekken
gebruik de lijsten in het actiepakket om steun
van mensen te verzamelen
verspreid het verhaal op Facebook en Twitter
u kunt veel doen, of alleen uw steun uitspreken;
alle beetjes helpen!
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rspronk
foto Sander van Oo

Sjaak Bral is cabaretier
en presentator:
‘breek de macht van het
zorgkartel!’

foto archief Pieter

Tjassing

‘Ooit had Nederland het beste zorgstelsel ter
wereld. Tot de marktwerking haar entree maakte
en als een olifant door de porseleinkast denderde. Resultaat: veel minder zorg voor veel meer
geld. Geld dat bovendien verdwijnt in de zakken
van vier grote zorgverzekeraars. Dat kan en
moet anders. Een Nationaal ZorgFonds is geen
proefballon: het is een doordacht en perfect
haalbaar zorgstelsel waarbij ons welzijn centraal
staat - niet dat van de verzekeraars. Breek de
macht van het zorgkartel. Geen marktwerking
maar samenwerking!’

Pieter Tjassing is waarnemend
voorzitter van FNV uitkerings
gerechtigden:
‘Nationaal ZorgFonds scheelt heel
wat kopzorgen’
‘Ik kan namens FNV uitkeringsgerechtigden
spreken als ik zeg: dat Nationaal ZorgFonds
moet er komen. De vercommercialisering
van de zorg stuit me tegen de borst. Het is
een schande in een rijk land als Nederland
dat mensen zorg mijden vanwege de kosten. Ik ken genoeg mensen die al in betaalproblemen komen door de zorgpremie; het
eigen risico komt daar nog bovenop. Een
Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico
scheelt heel wat kopzorgen voor mensen
die tegen de grenzen van hun portemonnee
aanlopen.’

foto Nynke Vissia

Als je iets wilt veranderen,
moet je opstaan
Joshua Vasilda studeert Sociaal-pedagogische
hulpverlening op de Hogeschool InHolland in
Rotterdam en heeft met Young and United succesvol
actiegevoerd voor een beter jeugdloon. Zijn moeder,
Sandra Mohamedjoenoes, werkt als assistent controller bij een welzijnsorganisatie. ‘Nu ben ik verplicht om
Pietje of Klaasje rijker te maken. Dat is onrechtvaardig.’

foto debeeldredactie.nl

‘lage premie?
je betaalt het
toch zelf’

afgedwongen. Veel jongeren ergeren zich aan
het zorgsysteem nu.’
Sandra: ‘Er zijn allerlei verzekeraars, maar
er zijn bijna geen verschillen. Ik ben vaak
overgestapt, om een zo laag mogelijke premie
te krijgen. Maar je betaalt het toch zelf. Als
ik bloed moet afnemen in het laboratorium,
moet ik betalen. Naar de apotheek? Betalen.
Ik betaal mijn eigen zorg; ik ga nu toch nooit
over mijn eigen risico heen. De verzekeraar
betaalt niks. Ja, drie bezoekjes aan de
huisarts.’
Joshua: ‘De VVD wil ook nog het eigen risico
verhogen van 385 naar 500 euro. Bij het
Nationaal ZorgFonds wordt het eigen risico
afgeschaft. En de verzekeraars verdwijnen:
die besteden enorm veel geld aan reclame;
geld dat we ook zouden kunnen besteden aan
zorg.’
Joshua: ‘Toen ik mijn moeder vertelde dat
er een zorgcampagne is voor een nieuw
zorgsysteem en ik daaraan mee wilde helpen
zei mijn moeder meteen: dit moet je doen.’

‘Er is beweging. Sluit je aan!’
Sandra: ‘Je bent ook nog eens verplicht
verzekerd. Als je iets verplicht maakt,
dan moet dat wat je moet kopen niet in
privéhanden zijn. Nu ben ik verplicht om
Pietje of Klaasje rijker te maken. Dat is
onrechtvaardig.’

Sandra: ‘En ook: ik wil helpen! Ik ben niet zo
blij met de zorg. Elk jaar betaal je meer en krijg
je minder. Schurkerij noem ik het. Hoog tijd dat Joshua: ‘Dat gevoel voor onrechtvaardigheid,
er iets tegen ondernomen wordt.’
dat heb ik echt van mijn moeder meegekregen. En ik doe er wat mee. Ik ga met
Joshua: ‘Ik heb anderhalf jaar actie gevoerd
mensen praten over deze campagne. Als we
met Young and United. Ik heb daar veel leuke
samen staan kunnen we dingen veranderen.
mensen leren kennen. En ik heb veel geleerd.
De krant Metro heeft mensen ondervraagd;
Als je iets wilt veranderen, moet je opstaan
90 procent wil de tandarts terug in de
en wat gaan doen. We hebben een verhoging basisverzekering. Er is beweging. Sluit je aan,
van het jeugdloon voor jongeren vanaf 21 jaar informeer jezelf. Doe iets!’

Bart Bruijn is apotheekhoudend
huisarts in Streefkerk:
‘zorggeld verdwijnt in de zak van
rijke parasieten’
‘Ik vind het verschrikkelijk dat een groot deel van
de rijkdom in de maatschappij, geld voor zorg,
verdwijnt in de zak van rijke parasieten. De zorgverzekeraars. Die wurmen zich in mijn praktijk en
willen bepalen wat ik voorschrijf of adviseer. Ze
kosten me zeeën van tijd aan administratie, tijd
die ik liever aan patiënten besteed.’
‘Een zorgeconoom zei tegen me: maar het loopt
economisch perfect. Ik antwoordde: de slavernij
liep economisch ook perfect. Want zeg nou zelf:
het huidige zorgstelsel loopt perfect voor de
portemonnee van verzekeraars, maar medisch
en menselijk gezien loopt het rampzalig.
Mensen laten zich opereren voor een nieuwe
heup omdat ze de fysiotherapie niet kunnen
betalen. Het eigen risico is een belasting op
ziek zijn: een extra klap voor mensen die niks
aan hun situatie kunnen veranderen.’
‘Ik ben ervan overtuigd dat het Nationaal
ZorgFonds gaat werken. Ik heb jarenlang in
Engeland en Schotland gewerkt: daar hebben ze ook één zorgvoorziening. Voor iedereen
hetzelfde en laagdrempelig. Dat principe moet
het uitgangspunt zijn.’
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foto Maastricht UMC+©

Jim van Os is Hoogleraar
Psychiatrische Epidemologie
bij het Maastricht Universitair
Medisch Centrum:
‘systeem van diagnosehandel en
minutenregistratie’
‘Het is heel eenvoudig. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat je schaarste in de
zorg moet verdelen volgens het principe zo
goed mogelijke zorg voor zo veel mogelijk
mensen. Als je dat wilt toepassen, en je op de
feiten wilt baseren, dan blijkt dat het huidige
model van gezondheidszorg niet voldoet. Je
kunt dit goed zien in de geestelijke gezondheidszorg, die momenteel is ingericht als een
systeem van diagnosehandel en minuten
registratie. Dat is geen gezondheidszorg die
voorziet in een optimale verdeling van middelen. Het Nationaal ZorgFonds is een voorwaarde voor een rationeel model.’
foto Margot de He

ide

foto Nynke Vissia

‘van concurrentie
naar samenwerking’
Renske Leijten is SP Tweede Kamerlid:
‘In Nederland moet je kunnen rekenen op
de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het.’

Carrie is sociaal advocaat en
columniste:
‘zorgverzekering, doe het beter,
doe het zelf’
‘Van onze zorgverzekering is een zootje
gemaakt. Een oneerlijk zootje. Een achterlijk
hoog eigen risico, wachtlijsten, veel te dure
behandelingen en medicijnen. Soms moet je
iets gewoon een mislukking noemen. En het
zelf gaan doen. Het opzetten van ons eigen
zorgplan, ik ben er nu al voorstander van! ’
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‘Tien jaar geleden kregen we een nieuw zorgstelsel. Concurrentie zou de zorg beter
en goedkoper maken. Zorgverzekeraars kregen meer macht. Met als resultaat dat het de
zorgverzekeraar is die beslist: waar kun je de
zorg krijgen, krijg je wel of niet de medicatie of
hulpmiddelen vergoed; blijft die apotheek of
spoedeisende hulp open; krijgt een ziekenhuis
wel of geen contract voor bepaalde specialismen?’
‘Na tien jaar is duidelijk dat de concurrentie
faalt. Veel mensen zijn ontevreden: patiënten,

huisartsen, specialisten. Het zorgstelsel is
ongelooflijk verspillend, allereerst wordt er
gemiddeld een miljard winst gemaakt per
jaar. Vervolgens kost het jaarlijkse overstapcircus honderden miljoenen terwijl maar
één op de tien mensen meerdere keren is
overgestapt sinds de invoering van dit stelsel.
Zorgverleners worden gek van de bureaucratie; elke verzekeraar zijn eigen formuliertjes
en regeltjes. Er is veel geld voor de zorg,
maar het gaat de verkeerde kant op.’
‘Door het eigen risico betalen mensen die
ziek zijn of ziek worden 385 euro extra

foto Iris Hartman

‘het eigen risico
is een boete op
ziek zijn’

‘We schaffen de zorgverzekeraars af’
‘In Nederland moet je kunnen rekenen op de
zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het. Het
Nationaal ZorgFonds wil geen concurrentie,
maar samenwerking. We schaffen de zorgverzekeraars af. Geen onnodige bureaucratie
en dure concurrentie meer; geen geldverslindende reclame en torenhoge salarissen voor
zorgbobo’s.’
‘Met het geld dat dat oplevert schaffen we het
eigen risico af. Daarnaast willen we geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapie en tandzorg weer gewoon terug in het basispakket. Ik
weet dat heel veel mensen dit idee steunen.
Ik hoop dat ze dan ook, net als ik, op willen
komen voor betere en betaalbare zorg, voor
iedereen. Op naar een Nationaal ZorgFonds,
zonder eigen risico!’
Kan het? Minister Schippers gaf het toe bij de
behandeling van de zorgbegroting in 2015:
‘Je kunt ook naar een heel ander systeem.
De SP doet daar een voorstel voor. Ik ben
niet voor het voorstel van de SP. Ik ben ervan
overtuigd dat de uitkomsten van dat systeem
minder zijn, zowel in geld als in kwaliteit. We
zien dat ook in andere landen, als we kijken
naar het oude ziekenfondssysteem. Maar het
is wel een rondlopend systeem.’

Erik van Muiswinkel is cabaretier en presentator:
‘er wordt meer zorg besteed aan de markt...
dan aan de zorg!’
Ziekenhuizen zijn geen bedrijven die winst moeten maken.
Specialisten zijn geen ondernemers.
Huisartsen zijn geen knechtjes van verzekeringsmaatschappijen
En mensen die ziek worden moeten snel terecht kunnen op de plek
van hun keuze.
Al veel te lang wordt er meer zorg besteed aan de markt…
dan aan de zorg!
Laten we zorgen dat dat stopt.’

Rogier Botting is
fysiotherapeut
in Den Haag:
‘meer tijd kwijt aan administratie,
gefrustreerde behandelaars’
‘Het huidige systeem is niet goed voor
de patiënt en niet goed voor de
zorgverlener. Zorg dient primair een zaak te zijn tussen de patiënt en
de behandelaar maar we zijn beide tegenwoordig afhankelijk van wat
de verzekeraar toestaat of bepaalt. De nadruk is in de loop van de jaren
verschoven van aandacht voor de patiënt naar het invullen van vakjes en
formulieren. Fysiotherapeuten worden door verzekeraars afgerekend op
‘behandelgemiddelde’. Hierdoor behandel ik patiënten vaak minder dan
ik professioneel wenselijk acht. De frustratie onder vakgenoten is groot.
Meer tijd kwijt aan administratie, gefrustreerde behandelaars: wat denk je
dat dat doet met de zorgkwaliteit?
In het Nationaal ZorgFonds komt onder andere fysiotherapie weer in het
basispakket. Dat is belangrijk omdat het een eerste filter kan zijn. Regel
matig kunnen een paar behandelingen fysiotherapie voorkomen dat
iemand naar het ziekenhuis moet, met dure scans en operaties. Dan is de
patiënt én de premiebetaler beter af.’
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fotoMartin Jansen

premie per jaar. Dat heeft niets te maken met
solidariteit of bewustwording, maar maakt
zorg wel onbetaalbaar. Het is een boete op
ziek zijn en dat hoort niet. Zorg mag niet
afhankelijk zijn van of je het betalen kan. Eén
op de vijf mensen heeft wel eens uit angst
voor de kosten afgezien van medisch noodzakelijke zorg. De gevolgen? Deze mensen zijn
niet vroeg genoeg met een ernstige ziekte bij
de arts. Als het daarnaast een besmettelijke
ziekte is, lopen andere mensen meer risico.
En er vroeg bij zijn, leidt sneller tot genezing
maar voorkomt ook duurdere behandelingen.’

Met uw steun
gaan we het
regelen: goede
zorg, zonder
zorgverzekeraars
en zonder eigen

Kijk op nationaalzorgfonds.nl

risico!

en
foto Martin Jans

Edo Brunner is acteur en
presentator:
‘kies voor écht efficiënt en eerlijk!’

foto Jeroen Oerlemans / UvA

‘Het is zeer verdorven gebleken om verzekeringsmaatschappijen de macht te geven over
de gezondheid van de mensen. Het is de
plicht van de overheid om voor de inwoners te
zorgen zónder winstoogmerk.
De overheid is veel beter in staat goede
inkoop- en prijsafspraken met medicijnboeren
te maken. Er moet strenge controle komen op
corruptie en fraude bij die afspraken. Zodat er
geen kadootjes heen en weer gaan.
Laten we eens kiezen voor iets wat écht
efficient is en eerlijk!’

Ewald Engelen is hoogleraar
Financiële geografie aan de
Universiteit van Amsterdam:
‘teveel afroommogelijkheden
door parasieten’
‘Het neoliberale experiment met marktwerking
in de zorg is mislukt. De zorg in Nederland is
een van de duurste ter wereld terwijl de kwaliteit
matig is. Steeds hogere eigen bijdragen, te
hoge transactiekosten en teveel afroommogelijkheden door parasieten als zorgverzekeraars.
Het wordt tijd dat we er een streep onder zetten. Daarom steun ik het Nationaal ZorgFonds.
Voor goede zorg voor iedereen, voor
een schappelijke prijs.’
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‘het is toch te gek
voor woorden’
Ton van den Berg is sinds kort sectorbestuurslid FNV
Senioren en kaderlid afkomstig uit de sector vervoer.
Binnen en buiten de vakbond is hij actief op onder
werpen als arbeidsomstandigheden, werkdruk,
koopkracht en echte banen. Van den Berg: ‘Het is een
enorme fout geweest om de zorg naar de markt te
brengen.’

‘commercie
is funest voor
de zorg’
foto Suzanne van de Kerk

Jan Slagter is directeur en
presentator van omroep MAX:
‘zorg is een primaire taak van
de overheid’

‘Als actief kaderlid bij de vakbond, onder
andere bij FNV Senioren, heb ik wat te
zeggen over de zorg. Als ik de maandelijkse afschrijving van mijn zorgkosten bekijk,
schrik ik steeds meer. En dan heb ik nog
een redelijk pensioen. Dat is voor mij een
van de redenen waarom ik vind dat we met
de zorg weer naar de basis terug moeten.
Niet alleen in de zorg, maar overal zie ik dat
de betaalbaarheid en de kwaliteit achteruitgaan, nadat het op de markt gegooid
wordt. De energie, het openbaar vervoer;
het is er niet beter op geworden.’
‘Ik ben buschauffeur geweest in het
openbaar vervoer. Als actief vakbondslid
heb ik de gevolgen van de vermarkting met
eigen ogen gezien. De kwaliteit van dienst
verlening naar passagiers en werknemers

‘De werknemers en de klanten in de vele
sectoren die aan ‘de markt’ zijn overgeleverd
betalen de rekening. Het is dan ook een
enorme fout geweest om ook de zorg naar de
markt te brengen. Zorg is iets wat je gewoon
moet krijgen als je het nodig hebt. Werkdruk
en productie draaien; commercie is funest
voor de zorg. Voor de mensen die het werk
moeten doen en voor de patiënten helemáál.
Volle wachtkamers, lange wachttijden in het
ziekenhuis en hoge eigen bijdragen zijn hier
de voelbare gevolgen van.’
‘Op betaalbare en goede zorg
heb je recht’
‘Voor mensen met een minimum- of laag
inkomen, zoals bijvoorbeeld ouderen met
alleen AOW of met een klein pensioentje, is
de zorg onbetaalbaar geworden. Het is toch
te gek voor woorden dat mensen hun nodige
medicijnen niet meer ophalen omdat ze de
eigen bijdrage niet kunnen betalen. Ik steun
het Nationaal ZorgFonds dan ook van harte
en kan niet wachten tot het eigen risico is
afgeschaft. Op betaalbare zorg heb je recht,
niet alleen als je een vette beurs hebt.’

foto Suzanne van de Kerk

foto Nynke Vissia

is zienderogen achteruitgegaan. Chauffeurs
moesten steeds sneller rijden en hadden
geen tijd meer om informatie te geven aan
passagiers. Er is steeds meer (werk)druk gekomen bij de buschauffeurs met als oorzaken
o.a. minder rijtijd en zwaardere roosters. Een
belangrijk deel van het geld voor openbaar
vervoer verdwijnt als winst in de zakken van
buitenlandse investeerders.’

‘Iedereen heeft recht op goede zorg, ongeacht
je afkomst of inkomen. Zorg laat je niet over
aan commerciële partijen maar is een primaire
taak van de overheid. Het Nationaal ZorgFonds
garandeert zorg voor iedereen, zonder eigen
risico! ’

Hannie van Leeuwen is
gepensioneerd Eerste en
Tweede Kamerlid voor het CDA:
‘een publieke basisverzekering
en solidariteit’
‘Ik snap heel goed dat je zorg zorgvuldig
moet inkopen, maar gebruik daarbij wel het
gezonde verstand en scheer niet iedereen
over een kam. Alleen met een publieke
basisverzekering en solidariteit, een eerlijke
verdeling van de lasten, kan het zorgstelsel overeind worden gehouden en ontvangt
iedere Nederlander dezelfde zorg.’
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bestel het actiepakket
Bestel op
NationaalZorgFonds.nl
een GRATIS
actiepakket.

Er is massale steun, de cijfers kloppen, het kan en moet
gewoon: een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico.
We moeten het alleen nog regelen. U kunt helpen.

contactgegevenslijsten
button

contactgegevens
contactgegevens
contactgegevens
contactgegevens
contactgegev
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stickers

stapeltje flyers
A3 poster

meteen aan de slag
voor goede en betaalbare zorg
Hoe meer mensen met het actiepakket aan de slag
gaan hoe beter. Iedereen op zijn eigen manier.
Overtuigt u graag mensen?
Dan kunt u met lijsten langs de deuren om
mensen om steun te vragen. Of tijdens
verjaardagen of in het café; de ervaring is
dat heel veel mensen enthousiast reageren. De steunbetuigingen liggen op u te
wachten…
12

Bent u handig op sociale media? Bedenk
dan hoe u op Facebook of Twitter op een
positieve manier aandacht kan vragen voor
deze campagne. Een persoonlijk verhaal, een
grappig plaatje, een opvallend nieuwsfeit: alles helpt om uw volgers te overtuigen van het
belang van een Nationaal ZorgFonds.

Wilt u alleen maar laten zien dat u staat
voor goede en betaalbare zorg? Dan is
de button dragen een subtiele manier. Of
de poster op uw raam plakken. Daar kunt
u nu meteen al mee beginnen, want in het
midden van deze actiekrant is de poster al
afgedrukt.

Kijk op NationaalZorgFonds.nl
Contact: info@NationaalZorgFonds.nl

foto Nynke Vissia

foto Shutterstock ©

foto EnRICoPictures Fotografie ©

steun verzamelen:
veel enthousiasme

‘het voelt goed om
me hiervoor in te zetten’

laat zien dat u dit
goede idee steunt

Vissia

bij koffie of een biertje
is een handtekening
online zo gezet

‘Ik was nooit bijzonder geïnteresseerd in
politiek. Maar toen mijn zoon van twintig me
onlangs vertelde dat hij zijn tandartsverzekering maar eruit had gegooid omdat hij daar
geen geld meer voor had, dacht ik: “Hoe
kunnen we dit zorgstelsel veranderen?”’
Niet lang daarna bezocht Gelske Nauta in
haar woonplaats Enkhuizen een informatieavond over het Nationaal ZorgFonds. En
werd enthousiast. ‘Ik vond het een uitstekend
plan en besloot me ervoor in te gaan zetten.
Onder meer door te helpen het ZorgFonds
onder de aandacht van steeds meer mensen
te brengen en het goed uit te rollen voor een
groot publiek. Zodat de kans groeit dat er in
de politiek een meerderheid voor komt en het
plan werkelijkheid wordt.’

foto Nynke

foto Nynke Vissia

campagnevoeren op
sociale media is erg effectief

Met het Nationaal ZorgFonds
de boer op
In Enkhuizen krijgt Gelske Nauta naar eigen
zeggen louter positieve reacties op het plan.
Dat motiveert haar nog meer om met het
Nationaal ZorgFonds de boer op te gaan.
‘In mijn directe omgeving is echt helemaal
niemand positief over het huidige zorgstelsel.
Soms komen mensen bijvoorbeeld met de
meeste schrijnende verhalen over zorgmijders.
Het gaat nu om de vraag hoe we het kunnen
omdraaien, hoe we ons zorgstelsel samen
de goede kant op kunnen krijgen. Het voelt
goed om zoveel mogelijk mensen daarvoor te
mobiliseren.’
13

Het afschaffen van het eigen risico
en het invoeren van een Nationaal ZorgFonds
gaan perfect samen

3.200

Nodig voor
het afschaffen van het
eigen risico

miljoen

1.500
miljoen

Totale besparingen aan
reclame-uitgaven,
overhead en winst bij
het afschaffen van de
zorgverzekeraars

750

miljoen

1.300
miljoen
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Opbrengst van het
aanpakken van de
woekerwinsten van de
farmaceutische industrie

Opbrengst van het
schrappen van
onnodige regels en
bureaucratie in de zorg

46 miljard

2,5 miljard

premie

extra kosten
fysiotherapie,
ggz en tandzorg
in basispakket

3,4 miljard

4,2 miljard

2,5 miljard

opbrengst
eerlijkere belastingbijdrage van banken
en grote bedrijven

opbrengst
invoeren van
een miljonairsbelasting

opbrengst
vergroening van
belastingstelsel

wat is een fatsoenlijk
basispakket ons waard?
Fysiotherapie, geestelijke gezondheidszorg en tandzorg horen in het basispakket.
Maar zitten er tegenwoordig niet meer in. Bij het Nationaal ZorgFonds
hoort een fatsoenlijk basispakket. Is dat te betalen? Natuurlijk.
Een miljonairsbelasting, vergroenen van het belastingstelsel, of eerlijke
belastingen voor banken en grote bedrijven. Alle drie goede ideeën; één van de drie
is al voldoende voor een basispakket met fysiotherapie, GGZ en tandzorg.
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op naar een
Nationaal ZorgFonds
zonder eigen risico
Ieder jaar worden miljarden zorggeld verspild.
Het eigen risico is een boete op ziek zijn.
Het is tijd om de zorgverzekeraars af te schaffen en
te kiezen voor één Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico.

steun ons initiatief

Ga naar nationaalzorgfonds.nl en vraag een gratis actiepakket aan.

