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Uitgangspunten
• Marktwerking is goed voor
kwaliteit en betaalbaarheid
van zorg
• Marktwerking is doorgeschoten

Uitgangspunten
• Goede zorg is topprioriteit
• Specialisten die voor zichzelf
willen beginnen, mogen niet 		
worden tegengewerkt door hun
ziekenhuis

Uitgangspunten
• Zorg is gebaat bij meer samenwerking en minder marktwerking
• Regionaal georganiseerde zorg
met regie van de overheid
• Solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid zijn basisprincipes

Uitgangspunten
• Zorg is gebaat bij een betere 		
balans tussen marktwerking en
samenwerking
• De Nederlandse Zorgautoriteit 		
moet als marktmeester waken
voor marktdominantie in de zorg

Voorstellen
• Concentreer hoogspecialistische
zorg en laat regioziekenhuizen
alleen basiszorg leveren
• Houd het eigen risico gelijk en
begrens het maximale eigen risico
per behandeling
• Stel strengere eisen aan nieuwe
aanbieders van jeugdzorg
• Basiszorg voor iedereen bereikbaar in regioziekenhuis in de buurt
• Breid het aantal verpleeghuizen
uit en verbreed het aanbod van
combinaties van zorg en wonen

Voorstellen
• Bied zorgverzekeraars meer 		
mogelijkheden om te sturen 		
op zinnige zorg
• Verplicht zorgverzekeraars met
dominante marktpositie om kleine
zorgaanbieders te contracteren
• Verplicht zorgaanbieders met 		
dominante marktpositie meerjarige contracten te accepteren
• Halveer de zorgpremie en schaf
zorgtoeslag af
• Verhoog eigen risico naar 400 		
euro per jaar met een maximum
van 100 euro per behandeling
• Gemeenten stimuleren om meer
woningen voor ouderen te
bouwen en verpleeghuizen
te moderniseren

Voorstellen
• Maak meerjarige zorgverzekeringspolissen mogelijk
• Experimenteer met mogelijkheid
voor zorgverzekeraars om zelf
zorg aan te bieden
• Laat zorgverzekeraars en 		
zorgverleners in langdurige zorg
meerjarige contracten afsluiten
• Houd het eigen risico gelijk
• Vergoed zorgverleners niet meer
dan het maximale tarief, tenzij
zij hier afspraken over hebben
met zorgverzekeraar
• Verplichte transparantie
zorgverzekeraars over reden
van niet sluiten contract met 		
zorgverleners
• Investeer in toekomstbestendige
woningen en kleinschalige 		
woonvormen voor ouderen

Voorstellen
• Schaf eigen risico af en behoud
zorgtoeslag voor lagere inkomens
• Verbied concurrentiebeding voor
specialisten die kliniek in de wijk
starten
• Voorkom dat regioziekenhuizen
en gespecialiseerde ziekenhuizen
met elkaar concurreren
• Maak voor ouderen tienduizenden
verpleeghuisplekken en
tienduizenden nieuwe aangepaste
woningen
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GroenLinks

Uitgangspunten
• Marktwerking afschaffen
• Zorgverleners mogen zelf
bepalen welke zorg nodig is

Uitgangspunten
• Marktwerking is doorgeschoten
• Basis: samenwerking
en solidariteit

Uitgangspunten
• Marktwerking afschaffen
• Basis: samenwerking
en solidariteit

Voorstellen
• Eén Nationaal Zorgfonds
voor alle noodzakelijke zorg
• Afschaffen eigen risico en
zorgtoeslag door inkomensafhankelijk maken zorgpremie
• Stel strengere eisen aan nieuwe
zorgaanbieders
• Verbied winstuitkeringen
voor alle partijen die actief
zijn in de zorg
• Behoud alle bestaande
ziekenhuizen en bekostig
hen naar zorgbehoefte
• Voer een gemeentelijk basispakket in voor onder meer 		
thuiszorg, dagbesteding en 		
respijtzorg
• Organiseer kleinschalige
Zorgbuurthuizen voor ouderen.

Voorstellen
• Einde regierol zorgverzekeraars
• Maak één basispolis met alle zorg
uit het basispakket
• Bouw eigen risico af en schaf 		
zorgtoeslag af door verlagen 		
zorgpremie
• Verbied winstuitkeringen
door zorgverzekeraars
• Stop met aanbesteden van thuisen jeugdzorg door gemeenten
• Voorkom sluiting regionale ziekenhuizen om financiële redenen
• Overheid verantwoordelijk voor
basisvoorzieningen, met regionale
regisseurs met ‘doorzettingsmacht’
• Levensbestendige woningen
en verpleeghuiszorg aan huis

Voorstellen
• Vorm zorgverzekeraars om tot
publieke zorgfondsen
met regionale zorgbudgetten
• Bouw eigen risico af en schaf 		
zorgtoeslag af door verlagen 		
zorgpremie
• Verbied winstuitkeringen voor
alle zorgaanbieders
en zorgverzekeraars
• Stop met Europees aanbesteden
van zorg door gemeenten
• Behoud ziekenhuizen in de buurt
door ziekenhuiszorg te bekostigen
op basis van beschikbaarheid
• Investeer in verpleeghuisplekken,
seniorenwoningen en (tijdelijke)
voorzieningen voor ouderen

Deze kaart toont de
belangrijkste uitgangspunten
en beleidsvoorstellen over het
VvAA-thema ‘Pluriformiteit en
keuzevrijheid in de zorg’ van
de zeven grootste politieke
partijen (volgens Peilingwijzer,
peildatum 16 januari 2021).

