OPINIE

Stokpaardjes en zondebokken
Over hoge kosten en overbodige behandelingen in de zorg

Zorg was verheven tot het belangrijkste verkiezingsitem. De zorgkosten zijn te
hoog, op overbodige behandelingen kan miljarden worden bezuinigd.
Tegelijkertijd blijven mogelijke andere oplossingen onbesproken. Een aantal
kanttekeningen en voetnoten.
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Overbehandeling en onderbehandeling

Kosten medicatie en farmaceutische industrie
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1 ‘Medicijnfabrikanten krijgen geld voor gebakken
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lucht’, Volkskrant 11/8/2012
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Kostenvergelijking
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Investeren in zorg

analyse is gemaakt hoe we een kwalitatief goede

Kosten komen ook in een ander licht te staan door

zorg vanuit het perspectief van de cliënt op een

blikveld en budgetten te ‘ontschotten’. Niet alleen
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hoe mantelzorg - om bij dit voorbeeld te blijven zich verhoudt tot overheidsbeleid ten aanzien van
wonen, werken, onderwijs, kinderopvang, arbeidsparticipatie, sociale zekerheid, ziekteverzuim en
inkomen. Kosten van de gezondheidszorg komen
misschien wel ten bate van die van de sociale
zekerheid. Gezondheidskosten kunnen dus ook in
financiële termen wat opleveren. Het zijn investe-

2 ‘NVZ brancherapport ziekenhuizen vergelijking Europa’,

ringen in de samenleving.
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