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Verkiezingsprogramma’s
Wat staat de zorg te wachten na 15 maart 2017?

VVD: “Zeker Nederland”
Meest opvallende zin: 
“Wij willen meerjarige contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners stimuleren.”
Standpunt:
 Marktwerking: Ziekenhuizen moeten meer mogelijkheden krijgen voor verantwoorde alternatieve 

financiering door pensioenfondsen en andere langetermijninvesteerders.
 Toegang tot zorg: Medische innovaties in basispakket houden: tegengaan verspilling, schrappen onnodige 

zorg, goedkopere alternatieven hulp- en geneesmiddelen, gecombineerderde inkoop. 
Betaling zorg naar kwaliteit & tevredenheid: uitkomstbekostiging.

 Innovatie: Investeren in onderzoek & ontwikkeling nieuwe therapieën. Stimuleren eHealth.
 Stem van de patiënt: “Samen beslissen patiënt & zorgverlener” opnemen in richtlijnen. Kwaliteit moet

zichtbaar worden gemaakt om behandelopties te kunnen vergelijken. 
1 veilig patiëntendossier voor beste zorg.
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PvdA: “Een verbonden samenleving”
Meest opvallende zin: 
“ Wij kiezen voor een integrale benadering van ‘positieve gezondheid’: het bevorderen van gezondheid zover het mogelijk is, 
en het bestrijden van ziekte als het nodig is.”
Standpunt:
 Marktwerking: 1e lijn ontdoen van marktwerking. Per regio jaarlijks 1 verzekeraar verantwoordelijk voor 

afspraken tussen zorgaanbieders, gemeenten patiënten. Uniforme polis basispakket, per regio
op kwaliteitsgronden samenwerken.Concurrentie verzekeraars op kwaliteit & aanvullend pakket.

 Toegang tot zorg: Meer preventie in basispakket. Centraal plannen academische en acute zorg. Vrije artsenkeuze 
en 2nd opinion regionaal. Vergoeding: behandeling noodzakelijk, werkzaam, doelmatig en voor 
eigen rekening & verantwoording mogelijk? Inzetten goedkopere alternatieve hulp- en 
geneesmiddelen.

 Innovatie: Ruimte voor nieuwe toepassingen in de zorg die bijdragen aan langer gezond leven met eigen 
regie.

 Stem van de patiënt: Meer invloed patiënten via ledenraden op beleid zorgverzekeraars, 
patiëntenorganisaties, zorgcooperaties

SP: “Nu Wij”
Meest opvallende zin:
“We openen de aanval op de zorgbureaucratie. We brengen de menselijke maat terug in de zorg en herstellen het vertrouwen 
in de professionals. Zij stellen - in overleg met de patiënt - vast welke zorg
nodig is.”
Standpunt:
 Marktwerking: Afschaffen zorgverzekeraars – inkoop hulp- en geneesmiddelen door 1 nationaal 

zorgfonds. Behoud basispakket met daarin tandarts, GGZ, fysio en preventie. 
Gemeentelijk basispakket thuiszorg.

 Toegang tot zorg: Fusieverbod ziekenhuizen. Ziekenhuislocaties blijven volwaardig bestaan, met
behoud spoedeisende hulp,intensive care & klinische verloskunde. Ziekenhuizen worden
voortaan gefinancierd naar zorgbehoefte en niet meer per aantal verrichte handelingen

 Innovatie: Nieuwe technologische toepassingen en e-health kunnen zorg verbeteren, 
maar mogen nooit aanleiding zijn om menselijke maat in zorg te laten varen 

 Stem van de patiënt: Professionals stellen met patiënt vast welke zorg nodig is
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CDA: “Keuzes voor een beter Nederland”
Meest opvallende zin:
“Wij willen dat zorgverzekeraars en zorgkantoren vaker meerjarencontracten met zorgaanbieders sluiten over de te behalen 
gezondheidswinst en de prijs, waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerken van de bevolkingsgroep waaraan de zorg 
wordt geleverd.”
Standpunt:
 Marktwerking: 1 overzichtelijke standaard polis moet vergelijking aanvullende pakketten eenvoudiger maken. 

Verbod op winstuitkering verzekeraars, zkh en zorginstellingen. Zorg uitzonderen van Europees 
aanbesteden.Bestuursakkoorden met uitgavenplafond blijven. Kostenbeheersing door innovatie, 
meer doelmatigheid en meer zorg dichtbij huis. Preventie: integrale bekostiging door overheid. 

 Toegang tot zorg: Persoonsvolgende bekostiging langdurige zorg. Huisarts blijft buiten eigen risico. Terugdringen 
verspilling en meer gezamenlijke inkoop hulp- en geneesmiddelen, nationaal en internationaal. 
Tekorten: Apotheken stellen lijst kritieke geneesmiddelen op die steeds voorradig moeten zijn.

 Innovatie: Inzetten meer ehealth voor zorg dichtbij door samenwerking verzekeraars en gemeenten,
 Stem van de patiënt: Eigen keuze burger over zorg en kwaliteit van leven, recht op gesprek met arts naar keuze.

Meer inspraak cliëntenraden om naast patiënt te staan bij geschillen.”Right to Challenge”:
burgers dagen overheid uit door zelf zorg te organiseren als alternatief voor bestaande zorg.

PVV: “Nederland weer van ons”
Meest opvallende zin:
“ Eigen risico zorg geheel afschaffen.” 
Standpunt:
 Marktwerking: Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg, méér handen aan het bed.
 Toegang tot zorg: Geen standpunt
 Innovatie: Geen standpunt
 Stem van de patiënt: Geen standpunt
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D66: “Samen sterker”
Meest opvallende zin: “ [..] De overheid moet stimuleren en faciliteren dat zorgverleners en patiënten manieren 
ontwikkelen om de kwaliteit van zorginstellingen en artsen inzichtelĳk te maken. De overheid kan dit stimuleren door te zorgen 
voor de ontwikkeling van een Nationaal Platform waarop ondernemende artsen of anderen kwaliteitsregistraties kunnen 
starten.”
Standpunt:
 Marktwerking: Binnen stelsel experimenteren: bijv. via regionale zorgnetwerken, financiële schotten 

wegnemen, populatiebekostiging, contracten verzekeraar – zorgverlener waarbij kwaliteit
leidend is en. persoonsvolgend PGB.

 Toegang tot zorg: Huisarts in hoofdrol, meer preventie en samenwerking chronische zorg dichtbij.
Concentratie complexe zorg, brede zorg dichtbij in regio. Gezondheidsbaten bepalen 
vergoeding behandelingen. Europese samenwerking inkoop geneesmiddelen.

 Innovatie: Zorginnovatiefonds. Meer eHealth en data-uitwisseling.
 Stem van de patiënt: Patiëntenorganisaties krijgen stem bij experimenten en innovatie binnen stelsel.

Patiënt & zorgverlener besluiten samen over behandeling – meer geld voor tijd huisarts

ChristenUnie: “Hoopvol realistisch”
Meest opvallende zin: “De ChristenUnie wil investeren in samenhangende zorg die de patiënt zowel lichamelijk,
psychologisch, sociaal als zingevend beschouwt.”
Standpunt:
 Marktwerking: Max. omvang verzekeraars, minder verzekeringspolissen en afschaffen budgetpolis. 

Mogelijkheid afsluiten meerjarige polis.Verzekeraars worden meer coöperatief. Algemene zorg in 
verpleeghuizen wordt onder ZVW ondergebracht tbv samenhangende netwerkzorg. 
Winstuitkering past niet in de zorg.

 Toegang tot zorg: Meer eerstelijnszorg, eHealth en regionale basiszorg dichtbij, en concentratie hoog complexe 
zorg. PGB is in alle zorgwetten verankerd en moet toegankelijk, flexibel en toereikend zijn. 
Stapeling eigen bijdrage voor zorg tegengaan.

 Innovatie: Preventiefonds waaraan alle zorgverzekeraars bijdragen. 
 Stem van de patiënt: Maximale omvang voor zorgverzekeraars, met invloed van sterke ledenraden. Meer 

zeggenschap en invloed op de kwaliteitscriteria die zorgverzekeraars bij inkoop hanteren. 
Uitbreiden taken patiënten verenigingen naar ondersteunen zelfzorg, waarvoor verzekeraars 
middelen beschikbaar maken.
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GroenLinks: “Tijd voor verandering”
Meest opvallende zin: “De wensen van mensen staan centraal, niet de structuren of organisaties.”
Standpunt:
 Marktwerking: Max 1 naturapolis en 1 restitutiepolis per verzekeraar. Collectieve verzekering alleen als deze 

aantoonbaar gericht is op gezondheidswinst of betere kwaliteit van zorg. Winsten worden niet 
uitgekeerd aan aandeelhouders, maar gaan terug naar de zorg.

 Toegang tot zorg: Verspilling en overbehandeling aanpakken. Bij de inkoop en bekostiging accent op 
gezondheidswinst. Generieke medicijnen  worden centraal door de overheid ingekocht, zo 
mogelijk op Europees niveau. Verbetering samenwerking eerstelijns zorgaanbieders op 
buurtniveau.

 Innovatie: Zorgverzekeraars, gemeenten en burgers werken samen om doelgroepgerichte 
preventieprogramma’s te stimuleren. 

 Stem van de patiënt: Eigen keuze is voor GroenLinks een belangrijk fundament. Het PGB is daarvoor belangrijk.

SGP: “Stem voor het leven”
Meest opvallende zin: 
“Gemeenten worden gestimuleerd zo veel mogelijk gebruik te maken van de ervaring die patiënten- en cliëntenverenigingen, 
mantelzorgsteunpunten en koepelorganisaties hebben opgebouwd.” 
Standpunt:
 Marktwerking: Geen stelselherziening.
 Toegang tot zorg: Inkomensafhankelijk maximum aan eigen bijdragen. Geen eigen bijdrage huisartsbezoek.

Preventieve medicijnscan in voor mensen met een hoog medicijngebruik. 
 Innovatie: Meer eHealth. Preventiefonds van gemeenten en verzekeraars.
 Stem van de patiënt: PGB behouden tbv eigen keuze zorg.
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PvdD: “Plan B”
Meest opvallende zin:
“De overheid garandeert een divers aanbod van zorgcentra.Identiteitsgebonden zorgcentra met een landelijke functie worden 
ondersteund, evenals regionale, kleinschalige ziekenhuizen.”
Standpunt:
 Marktwerking: Afschaffen marktwerking, 1 Nationaal Zorgfonds. Mantelzorg: financiële compensatie 

en regeling werk-zorg.
 Toegang tot zorg: Meer preventie in basispakket. Minder bureaucratie. Taskforce Verspilling opzetten. 

Waar mogelijk goedkopere merkloze medicijnen inzetten.
 Innovatie: Stimuleren eHealth door overheid
 Stem van de patiënt: Geen standpunt in programma.

50Plus: “Omdat ouderen het niet meer pikken!”
Meest opvallende zin:
“De samenleving is de menselijke maat kwijt.” – “Waarom neemt een huisarts niet meer tijd voor een goed gesprek?”
Standpunt:
 Marktwerking: Nieuw stelsel per 2020: Ziekenfonds 2.0. Einde aan marktwerking in de zorg. Geen 

winstuitkering zorgverzekeraars.Macht en kosten verzekeraars terugdringen.Terugdringen
administratie. Verzekeraars bieden alleen nog aanvullend pakket.

 Toegang tot zorg: Wachtlijsten voor zorg en operaties zijn onaanvaardbaar. Huisartsen en poliklinieken 
7 dagen per week open. Basis tandheelkunde en fysiotherapie in Ziekenfonds 2.0.

 Innovatie: Geen EPD maar medische datacard, die tevens codicil is.
 Stem van de patiënt: Ombudsman Zorg. Compensatiefonds medische missers.
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Eigen Risico Zorgverzekering
Behouden:
 VVD
 D66
 SGP

Verlagen:
 ChristenUnie
 CDA

Afschaffen:
 PvdA
 SP
 PVV
 GroenLinks
 50 Plus
 PvdDieren
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