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Factsheets en overzicht standpunten politieke partijen paragraaf zorg
 

Bekijk hier de factsheets: Wat staat de zorg te wachten na 2017?

ChistenUnie
De ChristenUnie wil investeren in samenhangende zorg die de patiënt zowel lichamelijk, psychologisch, sociaal als
zingevend beschouwt. Dit begint met een sterke eerstelijn: huisartsen, wijkverpleegkundigen, apothekers,
fysiotherapeuten, diëtisten, diagnostiek, verloskundigen, psychologen en ergotherapeuten. Door de eerstelijn te
versterken wordt voorkomen dat er onnodig een beroep wordt gedaan op de (duurdere) tweedelijns zorg.
Lees hier de hele paragraaf zorg van de ChristenUnie
Lees hier het hele verkiezingsprogramma van de ChristenUnie
 
D66
Wat de overheid over zorg beslist, raakt ons allemaal. Het raakt onze eigen gezondheid, en die van onze kinderen,
partner, ouders en vrienden. Het raakt de kwaliteit van ons leven maar ook onze portemonnee. Wanneer het om zorg
gaat, staat er veel op het spel voor ons allemaal.
Lees hier het hele hoofdstuk Zorg van het verkiezingsprogramma D66
Lees hier het hele Verkiezingsprogramma van D66

GroenLinks
We investeren in de zorg voor ouderen en gehandicapten en de ondersteuning van mantelzorgers. Op buurtniveau
wordt de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging en ouderenzorg verbeterd.
Om de solidariteit tussen ziek en gezond en tussen oud en jong in de zorg te herstellen, roepen we de wildgroei aan
zorgpolissen een halt toe. 
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Er komen transparante verzekeringspolissen met een breed basispakket. 
Het aantal polissen wordt beperkt tot één naturapolis en één restitutiepolis per verzekeraar. 
Lees hier de hele paragraaf Moderne solidariteit (Zorg) 
Lees hier het hele verkiezingsprogramma 

50PLUS
Zorgstelsel, landelijk en gemeentelijk / eigen bijdragen

50PLUS wil een nieuw zorgstelsel per 2020. Alle onderzoeken en voorbereidingen daartoe dienen na de
verkiezingen te beginnen. Uitgangspunten voor 50PLUS zijn daarbij:
Tegengaan jaarlijkse zeer dure reclamecampagnes om mensen te laten overstappen
Marktwerking in de zorg terugdraaien.

Bekijk hier het hele verkiezingsprogramma van de 50 Plus        

PvdA
Een goede gezondheid is waardevol voor ieder van ons, en ook voor de samenleving als geheel. Wie ziek is loopt het
gevaar dubbel te verliezen: verlies van lichamelijke of mentale functies maar ook verlies van maatschappelijk
functioneren.
Bekijk hier de paragraaf Zorg van de PvdA
Lees hier het hele verkiezingsprogramma van de PvdA

PVV
In onderstaand verkiezingsprogramma van de PVV zijn de punten 4 en 8 opgenomen inzake Zorg.
Klik hier om het pamflet te openen

SGP
De beheersbaarheid van de kosten in de medische zorg is de komende jaren een toenemend aandachtspunt. De
uitgavenstijging is hoger dan de verwachte groei van onze economie. De gevolgen daarvan zijn, als er geen
maatregelen worden genomen, groot. Daarom zijn heldere keuzes nodig om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te
houden. Uitgangspunt voor de SGP is dat de kwaliteit van de zorg gegarandeerd blijft en de lasten per gezin of persoon
eerlijk worden verdeeld. Daarnaast moet zorg zoveel mogelijk in de buurt van de patiënt worden georganiseerd.  
Lees hier de hele paragraaf zorg van de SGP 
Lees hier het hele verkiezingsprogramma van de SGP   
 
SP
Waarom betalen we steeds meer premie voor steeds minder zorg? Hoe kan het dat zorgverzekeraars zoveel winst
maken met ons zorggeld? Waarom moet iemand die ziek is een hoog eigen risico betalen?
Bekijk hier de hele paragraaf Zorg van de SP
Bekijk hier het Verkiezingsprogramma van de SP

VVD
Als we in Nederland worden getroffen door medische tegenslagen, kunnen we gelukkig rekenen op gezondheidszorg
die meedoet in de wereldtop. Het maakt daarbij niet uit of je jong of oud bent, ziek of gezond, of een hoog of een laag
inkomen hebt. Iedereen heeft recht op dezelfde, goede zorg. Zowel voor een simpel kuurtje bij de huisarts als voor een
levensreddende operatie in het ziekenhuis. Het aantal ouderen in onze samenleving neemt de komende jaren fors toe
door de vergrijzing. Een groot deel van deze ouderen wordt gelukkig gezond oud. Ziekten waaraan iemand vroeger nog
overleed, zijn inmiddels te genezen of er kan langer mee worden geleefd. Met de vergrijzing zal echter ook het aantal
ouderen met één of meerdere chronische ziekten toenemen, en dus ook het beroep op zorg.  
 Lees hier de hele paragraaf zorg van het VVD verkiezingsprogramma   
Bekijk hier het hele VVD verkiezingsprogramma 2017
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