
Op 15 maart mag Nederland naar de stembus. 
Partijleiders buitelen al maanden over  
elkaar heen in de strijd om uw stem.  

Welke partij komt op voor uw belangen en 
die van de patiënt? Wie neemt opvallende 

standpunten in, maakt zich hard voor  
innovatie of minder bureaucratie?  

De Medisch Specialist maakt  
de balans op.

TEKST: RESI LANKESTER M.M.V. NAOMI QUERIDO VERKIEZINGEN

Verkiezingsprogramma’s langs de lat

Er valt weer  
wat te kiezen

Medische ethiek
VVD vindt dat iedereen de mogelijkheid moet hebben  
om zelf te kiezen voor een waardig levenseinde.
50PLUS wil dat pijnverzachtende zorg altijd beschikbaar is,  
is voor introductie van een laatste-wil-pil en voor uitvoering  
van euthanasie bij voltooid leven.
PvdA wil dat artsen beter zijn geïnformeerd over wat  
binnen de euthanasiewet mogelijk is. Er komt een  
verwijsplicht voor artsen met bezwaren.
CDA is geen voorstander van een verdere verruiming  
van de euthanasiewetgeving.
ChristenUnie wil dat de abortusgrens omlaag gaat  
naar maximaal 18 weken.
GroenLinks wil dat abortus en euthanasie uit   
Wetboek van Strafrecht worden gehaald.

Over medisch specialisten
PvdA wil dat medisch specialisten met hun maatschap in  
dienst van ziekenhuizen komen.
D66 wil ook dat medisch specialisten werknemers van  
ziekenhuizen worden.
SP is voorstander dat medisch specialisten in loondienst gaan werken. 
Daarnaast wil de partij een medisch letselschadefonds oprichten dat 
patiënten snel compenseert bij medische missers. Het schadebedrag 
wordt verhaald bij de specialist, het ziekenhuis of de zorginstelling.
ChristenUnie en GroenLinks willen dat medisch specialisten in 
loondienst gaan en hun salaris voortaan valt onder de Wet normering 
topinkomens (WNT).
CDA vindt dat het in loondienst brengen van specialisten kan helpen 
om overproductie te voorkomen. Precieze arbeidsafspraken en 
voorwaarden kunnen door de overheid gestimuleerd worden, maar de 
uitwerking is uiteindelijk aan ziekenhuizen en medisch specialisten.
50PLUS vindt dat niet alleen de spoedeisende hulp, maar ook 
huisartsen en poliklinieken zeven dagen per week open moeten zijn.
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Farmaceutische industrie
PvdA wil de kosten van de inkoop van (dure) geneesmiddelen 
nationaal en samen met andere landen doen om de macht van de 
farmaceutische industrie beperken. Als de omzet van een bepaald 
medicijn stijgt, dan daalt de prijs. De Wet op de geneesmiddelen 
wordt daarvoor aangepast. Daarbij zorgt de partij voor voldoende 
alternatieven die zonder bijbetaling beschikbaar blijven en wordt  
de toepassing van bijvoorbeeld biosimilars gestimuleerd.
GroenLinks lagere prijzen voor medicijnen afdwingen door  
generieke medicijnen centraal door de overheid in te laten voeren.
CDA pleit voor meer internationale samenwerking om de macht  
van de farmaceutische industrie aan banden te leggen.
VVD wil een akkoord met de farmaceutische industrie over lagere 
prijzen en toegankelijkheid voor patiënten, innovatie en transparantie.
D66 wil dat zorginstellingen en Europese ministers gaan 
samenwerken op het vlak van inkoop van medicijnen. Ook moet 
op Europees niveau onderzoek plaatsvinden naar alternatieve 
financieringsmodellen voor dure medicijnen.

Preventie
CDA ziet graag dat preventie de prioriteit wordt van de  
gezondheids sector én van de volgende minister van Volksgezondheid. 
Daarnaast vinden ze dat de overheid integrale bekostiging van 
preventie mogelijk moet maken.
DENK wil een Nationaal Preventiefonds: waaraan de Rijksoverheid, 
gemeenten en zorgverzekeraars bijdragen en van waaruit projecten 
worden gefinancierd die een gezonde levensstijl bevorderen.
VVD wil meer informatie beschikbaar stellen over een gezonde  
leefstijl, vooral bij jongeren. Ze willen geen vet- of suikerbelasting.
PvdA zet in om voedseleducatie en preventieve maatregelen die de 
gezondheid vergroten, onder te brengen in het basispakket.  
De partij wil meer sturing op het verbeteren van gezondheid in  
plaats van op het beperken van de ‘schadelast’.
D66 staat voor meer aandacht voor preventie en gezond leven.  
Focus op investeren in e-health en innovatie gericht op  
gezondheid, in plaats van op behandelen.

Betaalbare zorg
PvdA is voor uitbreiding van de Wet 
bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) 
voor alle hoog-specialistische zorg opdat 
de academische ziekenhuiszorg en de acute 
zorg verspreid door het land beschikbaar  
en voor iedereen toegankelijk is.
VVD ziet veel mogelijkheden om verspilling 
in de zorg tegen te gaan. Te vaak worden 
onderzoeken dubbel uitgevoerd. Ook  
komt het voor dat een medische ingreep  
niet bijdraagt aan de kwaliteit van leven of 
dat er te lang wordt doorbehandeld. Niet 
ieder ziekenhuis hoeft te beschikken over 
dezelfde, dure apparatuur. 
ChristenUnie wil naar door patiënten 
geregisseerde zorg in plaats van 
aanbodgestuurde. Ook streeft de partij naar 
meer kwaliteit en beter betaalbare zorg. 
Hoe? Onder meer door monitoring, diagnose 
en gegevensbeheer door de patiënt thuis, 
vroegtijdige consulten en lichte interventies 
in de eerstelijn. Daarnaast kiezen ze voor 
regionale klinieken en ziekenhuizen voor 
eenvoudige en planbare ingrepen en  
streven ze naar concentratie van meer 
complexe zorg in een aantal  
gespecialiseerde ziekenhuizen.
GroenLinks zet in op aanpak van verspilling 
en overbehandeling. Geld dat nu gaat  
naar het salaris van bestuurders,  
de winst van farmaceuten en het 
marketingbudget van  
zorgverzekeraars, moet  
naar de zorg.
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Zorgstelsel
VVD wil meerjarige contracten tussen 
zorgverzekeraars en zorgverleners 
stimuleren. Op die manier kunnen 
zorgverleners investeringen doen om 
vernieuwingen mogelijk te maken en de 
zorg verder te verbeteren. Zorgverleners 
moeten worden betaald op basis 
van de kwaliteit van zorg, een goede 
behandeling en de tevredenheid na 
afloop van de behandeling.
CDA wil de marktwerking in de zorg 
beteugelen met een verbod op 
winstuitkeringen voor zorgverzekeraars, 
zorginstellingen en ziekenhuizen. Geld 
dat voor de zorg is bedoeld moet in de 
zorg blijven of leiden tot lagere premies.
GroenLinks wil dat marktwerking in de 
zorg strenger wordt gereguleerd. Bij de 
inkoop en bekostiging van zorg komt 
het accent te liggen op preventie en 
verwachte gezondheidswinst.
PvdA wil de marktwerking een halt 
toeroepen. Zo komt er een uniforme 
polis voor het basispakket en wordt 
de marktwerking voor de zeer 
specialistische zorg van de academische 
ziekenhuizen geschrapt. Daarnaast gaan 
meer taken van het ziekenhuis naar de 
eerstelijn.
SP wil ook af van de zorg als markt. 
Concurrentie tussen zorginstellingen 
maakt plaats voor samenwerking en 
organisaties met een publieke taak 
mogen geen winstoogmerk hebben. Een 
strenge inspectie ziet toe op de kwaliteit 
van zorg.
50PLUS wil de marktwerking 
terugdraaien en een nieuw zorgstelsel 
invoeren per 2020.

Curatieve zorg
VVD wil zorggelden samenvoegen om nauwere samenwerking 
tussen huisarts en specialist te simuleren en wil investeren 
in een zelfstandige plek en bekostiging van de specialist 
ouderengeneeskunde in de eerstelijnszorg.
ChristenUnie gaat ziekenhuisbehandelingen waar mogelijk 
overhevelen naar de eerstelijnszorg.
PvdA wil delen van de tweedelijnszorg (onder andere 
ziekenhuiszorg) overhevelen naar huisartsen en gezondheidscentra 
en medisch specialisten gaan spreekuur houden in de wijken.
PvdD is tegen sluiting van regionale, kleinschalige ziekenhuizen. 
50PLUS is voor volledige transparantie over de behandelingen en 
het verleden van medici. Wil een medische datacard invoeren die 
ook gebruikt kan worden als codicil, deze vervangt het EPD.

Zorgverzekeraars
CDA verplicht zorgverzekeraars om in ieder geval één overzichtelijke 
standaardpolis met gelijke voorwaarden als de andere verzekeraars aan te 
bieden.
PvdA concurrentie tussen zorgverzekeraars vindt alleen plaats op basis van 
kwaliteit en de aanvullende verzekering. Verzekeraars werken in elke regio 
samen om de patiënt de beste zorg te bieden. Binnen een regio is één 
verzekeraar jaarlijks verantwoordelijk voor de totstandkoming van afspraken 
tussen zorgaanbieders, gemeenten en (vertegenwoordigers van) patiënten. 
D66 zorgverzekeraars houden zich nadrukkelijk bezig met het inzichtelijk 
maken en het bevorderen van kwaliteit, en aangeven op wijze de kwaliteit 
een rol heeft gespeeld bij de inkoop van de zorg. Ook wil de partij dat 
zorgverzekeraars experimenten en pilots financieel ondersteunen, onder 
andere naar vormen van bekostiging die het vervangen van dure door 
goedkopere zorg, preventie en vroegsignalering en -interventie bevorderen.
SGP wil dat zorgverzekeraars en zorgkantoren verplicht worden om bij het 
inkopen van zorg de kwaliteitsstandaarden te gebruiken. Ook kunnen kleine 
zorgaanbieders een contract op maat krijgen.
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Disclaimer
In dit artikel is het niet mogelijk alle standpunten van  
alle politieke partijen over de zorg mee te nemen.  
De redactie heeft daarom een selectie gemaakt van de 
meest in het oog springende en relevante onderwerpen.

Bureaucratie
D66 wil de financiële prikkels en budgetten 
wegnemen die intramurale zorg aanjagen. Net als 
prikkels die investeringen in e-health belemmeren. 
Huisartsen en specialisten krijgen meer tijd per 
consult.
CDA wil medewerkers en instellingen ruimte geven 
om aan te geven welke regels overbodig zijn zodat  
er meer tijd over is voor patiënten. Dit geldt ook  
voor regels en overbodige inspecties door de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
50PLUS maakt zich hard voor minder administratie, 
minder managers en minder vergaderen.
SP wil de menselijke maat terug in de zorg en  
het vertrouwen in de professionals herstellen.  
Die stellen – in overleg met de patiënt –  
vast welke zorg nodig is.

Opvallende  
standpunten 
PvdA schaft het eigen risico af. Dit wordt betaald  
door een beperkte opslag op de belastingtarieven.  
Daarnaast komt er onderzoek naar de implementatie en  
de toepassing van de integrale visie ‘positieve gezondheid’  
door het opzetten van wijkgerichte projecten en de 
toepassing ervan in gezondheidscentra.
SP en 50PLUS willen een Nationaal Zorgfonds. 
Zorgverzekeraars zijn niet meer nodig. Het eigen risico  
wordt afgeschaft en de premie wordt inkomensafhankelijk.
PVV wil het eigen risico geheel afschaffen en de 
bezuinigingen in de thuiszorg en ouderenzorg terugdraaien. 
Noot: dit is alles dat over het gehele onderwerp ‘zorg’  
valt te lezen in het verkiezingsprogramma van de partij.
PvdD vindt dat gezelschapsdieren een therapeutische 
bijdrage kunnen leveren aan onder andere ouderen en 
alleenstaanden. Medische isotopen worden voortaan 
gemaakt met deeltjesversnellers en in zieken- en 
verpleeghuizen worden alleen nog gezonde, biologische 
maaltijden geserveerd.
D66 wil experimenteren met nieuwe vormen van 
zorgbekostiging. Zo wil de partij het vervangen van dure  
door goedkope zorg, preventie en vroegsignalering en 
interventie bevorderen. D66 is voorstander van  
Actieve Donor Registratie.
ChristenUnie en SGP zijn tegen de Actieve Donor Registratie.
DENK vindt het belangrijk dat er oog is voor culturele 
en religieuze achtergronden en pleit voor meer 
cultuursensitiviteit bij zorginstellingen  
en zorgopleidingen.

Onderzoek
D66 investeert in onderzoek – fundamenteel en 
toegepast. Vruchten van dit met publiek geld 
gefinancierde onderzoek moet zoveel mogelijk vrij 
toegankelijk en voor iedereen beschikbaar zijn, 
daarom pleit D66 voor zogenaamde open science 
platformen.
VVD Nederland gaat een leidende rol gaat spelen  
bij klinisch geneesmiddelenonderzoek bij vrouwen 
en patiënten met meerdere aandoeningen.  
Bij de verdeling van middelen wil de partij de 
focus op resultaten en maatschappelijk impact 
nadrukkelijker meenemen.

Wat wil de Federatie?
De Federatie wil de afspraken continueren 
in het verlengde van het huidige 
hoofdlijnenakkoord: vrijheid in de keuze 
voor werken in vrij beroep of dienstverband, 
medisch specialisten buiten de WNT en 
continuering van de Kwaliteitsgelden 
Medisch Specialisten voor de bevordering 
van het kwaliteitsbeleid; ook wel SKMS-
gelden genoemd.


