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Geachte Kamerleden,  

 

Woensdag spreekt u in de Kamer over mensen die afzien van noodzakelijke zorg door het eigen 

risico. Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, Mind en Mezzo vragen dringend om 

vereenvoudiging, maximering en verlaging van alle eigen betalingen voor chronisch zieken en 

mensen met een beperking of psychische aandoening.  

 

Stapeling van kosten  

Voor chronisch zieken en mensen met een beperking blijven de zorgkosten zich opstapelen. Naast 

het eigen risico en de zorgpremie betalen zij forse eigen bijdragen voor medicijnen, hulpmiddelen, 

Wmo en Wlz, en kosten voor niet verzekerde zorg zoals de fysiotherapeut en de tandarts. 

Daarnaast vallen andere leefkosten, zoals bijvoorbeeld voor aangepaste kleding en dagelijkse 

hulpmiddelen dikwijls ook hoger uit. In de praktijk zien we dat ook (inwonende) mantelzorgers en 

gezinsleden de dupe zijn van de stapeling van zorgkosten.   

 

Verdubbeling zorgkosten 

Vorig jaar heeft het Nibud laten zien dat de zorgkosten voor mensen met een beperking tussen 

2011 en 2016 zijn verdubbeld1. Uit een recente brief aan de Kamer van VWS blijkt dat meer dan 

615.000 mensen te maken hebben met tenminste een stapeling van eigen risico en eigen bijdragen 

voor Wmo of WLZ2. Het Nibud berekende dat mensen met hoge zorgkosten inmiddels meer dan 

20% van hun netto inkomen aan zorg kwijt zijn, terwijl de doorsnee Nederlander aan zorg tussen 

de 4 en 6% kwijt is3. 

 

 

                                                
1 https://iederin.nl/nieuws/17877/geldzaken/zorgkosten-mensen-met-een-beperking-in-vijf-jaar-
geexplodeerd/ 
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/07/06/kamerbrief-over-
samenloop-eigen-risico-en-eigen-bijdragen-wlz-en-wmo 
3 https://iederin.nl/nieuws/18093/mooie-koopkrachtcijfers-verhullen-stijging-zorgkosten/ 
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https://iederin.nl/nieuws/18093/mooie-koopkrachtcijfers-verhullen-stijging-zorgkosten/
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Wat is nodig? 

Maximeer het totaal aan eigen betalingen en vereenvoudig het systeem. Zorg dat mensen niet 

jarenlang “plus op plus op plus” 4 hoeven te betalen en vooraf weten met welke kosten ze rekening 

moeten houden. 

 

Wij stellen de volgende verbeteringen voor:  

1. Maximeer het totaal aan eigen betalingen voor zorgkosten en ga hierbij uit van het 

besteedbaar inkomen van mensen; 

2. Verbeter de informatie over eigen betalingen en zorg dat dit eenduidig en herkenbaar 

beschikbaar is; 

3. Verlaag het eigen risico in de Zorgverzekeringswet en de eigen bijdrage in de Wmo en Wlz; 

4. Stimuleer gemeenten om hun beleidsruimte te benutten om de eigen bijdrage te verlagen of 

zelfs af te schaffen voor mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische 

aandoening; 

5. Verwijder de perverse prikkel van verschillende eigen bijdragen voor zorg uit Wlz, Wmo en 

Zvw. Zorg dat mensen met een langdurige zorgvraag niet weerhouden worden door eigen 

betalingen en gebruik kunnen maken van zorg, passend bij hun zorgvraag en -zwaarte. 

 

Tot slot 

Steeds meer mensen zien door de stapeling van kosten af van zorg of raken zelfs in schulden. Uit 

de enquête Verkiezingen van januari 2017, die Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en 

MIND/Landelijk Platform GGz hielden blijkt dat 3 op de 10 mensen de zorg en ondersteuning mijdt 

vanwege de kosten.5 Zorgmijden leidt tot verergering van klachten en beperkt de kansen van 

mensen om mee te doen in de samenleving. Dit vraagt om een structurele verbetering van de 

inkomenspositie voor mensen die langdurig zorg nodig hebben. 

 

Wij vertrouwen erop dat u deze inbreng woensdag meeneemt in het debat.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
  

Illya Soffer 

directeur Ieder(in) 

Dianda Veldman, 

directeur-bestuurder 

Patiëntenfederatie Nederland 

Aline Molenaar,  

directeur Per Saldo 

   

  

 

Marjan ter Avest,  

directeur Mind 

Liesbeth Hoogendijk, 

directeur Mezzo 

 

 

                                                
4 Corina Heijstek in Wakker Nederland https://wnl.tv/2017/09/12/eigen-risico-is-boete-op-ziek-
kiest-handicap-word-gestraft/ 
5 http://www.platformggz.nl/lpggz/newsitems/ni003291 
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