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GroenLinks wil maatwerkoplossingen voor patiënten die dure medicijnen 

nodig hebben. Vandaag debatteert de Kamer erover. Tweede Kamerlid 

Corinne Ellemeet geeft alvast haar visie. 

 
In een welvarend land als Nederland zou de zorg voor iedereen betaalbaar moeten zijn. 

Inclusief de medicijnen. 

 

Toch worden duizenden Nederlanders opgezadeld met soms torenhoge bijbetalingen voor de 

medicijnen die ze nodig hebben. Daar moet een einde aan komen. We mogen niet langer 

accepteren dat de farmaceutische industrie megawinsten boekt ten koste van patiënten. 
 

GroenLinks vindt het dan ook goed nieuws dat minister Bruins een einde wil maken aan de 

hoge bijbetalingen. Niemand zou nog boven de 250 euro per jaar moeten uitgeven aan 

medicijnen. 

 

Die ambitie steunen we volledig. Want al gaat het om slechts 0,2 procent van alle patiënten: 

dat zijn nog altijd duizenden mensen. Er zitten onder de bijbetalingen uitschieters van 

duizenden euro's. Met als gevolg dat patiënten zich soms gedwongen zien te stoppen met hun 

medicatie. GroenLinks vindt dat zorgmijding moet worden bestreden door mensen te helpen. 

Hoe sneller patiënten verlost worden van boetes op ziek zijn hoe beter. 
 

Bruins wil de maximering op 1 januari 2019 in laten gaan. Dat is een prachtambitie, maar ik 

vraag me af of zijn aanpak de juiste is: hij wil alle bijbetalingen gaan registreren, wat enorme 

bureaucratische gevolgen heeft voor apothekers. Daarmee valt zijn plan uit de toon bij zijn 

door GroenLinks gesteunde ambitie de regeldruk in de zorg terug te dringen. 

 

Maatwerk 

GroenLinks ziet veel meer in maatwerkoplossingen. Dat is sneller effectief dan een nieuw 

incassocircus met een maximale bijbetaling voor iedereen. Maatwerk ligt al binnen 

handbereik. Middelen waarvoor geen betaalbaar alternatief bestaat, worden nu vaak door de 

patiënt zelf gekocht, omdat ze niet passen in het vergoedingssysteem voor geneesmiddelen. 

Maximeer de prijzen voor deze middelen en laat ze rechtstreeks door de zorgverzekeraar 

vergoed worden. 
 

Voor de groep mensen die afhankelijk is van medicijnen die slechts deels worden vergoed 

moeten we af van de eigen bijdrage en ook hier moet de zorgverzekeraar rechtstreeks 

vergoeden. Op die manier maken we een einde aan schimmige terugbetalingsconstructies met 

de farmaceutische industrie. 
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