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Verlaging eigen risico

Geachte heer Rouvoet, geachte zorgverzekeraars,

In de aanloop naar het nieuwe zorgverzekeringsseizoen vraagt Patiëntenfederatie Nederland uw aandacht voor het volgende.
Steeds meer mensen, onder wie veel chronisch zieken, klagen over de hoogte van het
eigen risico in de zorgverzekering. Mensen kunnen het vaak niet of nauwelijks opbrengen en lijken om die reden zorg te mijden. Ook uw achterban heeft zich al kritisch uitgelaten over de steeds verder oplopende hoogte van het eigen risico.
In de aanloop naar de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer tekende zich een
politieke meerderheid af om het eigen risico te verlagen. Maar na de verkiezingen
heeft dat vooralsnog niet geleid tot een verlaging van het eigen risico. Partijen wachten de formatie af alvorens een besluit te nemen over de hoogte van het eigen risico.
Patiëntenfederatie Nederland vindt afwachten een verkeerd signaal. Het eigen risico is
te hoog. Wij willen niet wachten op een eventueel nieuw kabinet. Bovendien kan dat
kabinet een aanpassing op zijn vroegst voor 2019 regelen en is er dus weer een jaar
verloren.
Nu het de politiek aan de wil ontbreekt om het eigen risico te verlagen doen wij een
klemmend beroep op u om met ons iets aan het eigen risico te doen.
Wij vragen u om komend jaar van het verplichte eigen risico van 385 euro slechts 175
euro bij uw verzekerden in rekening te brengen en de rest voor eigen rekening te
nemen. Dat scheelt voor chronisch zieken, de groep die het hardst wordt getroffen
door het hoge eigen risico,
210 euro.
Het verschil tussen het wettelijke eigen risico en het bedrag dat u uw verzekerden in
rekening brengt, zal door alle verzekerden gezamenlijk moeten worden opgebracht.
Dat betekent een geringe premieverhoging voor iedereen. Waarbij gezond dus betaalt
voor ziek.
Met deze stap tonen u en uw leden aan dat u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt.
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In afwachting van een reactie.

Met vriendelijke groet,

Dianda Veldman,
directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland
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