Victor Lamme: Gratis 9 miljard
Onze gezondheidszorg is zowat de duurste ter wereld. Helaas raakt in Nederland het geld op, dus moet er worden
bezuinigd.
Minder vaak naar de dokter. Niet bij ieder hoofdpijntje zeuren om een MRI-scan. Al dat kostbare bloedonderzoek
alleen maar omdat je ongerust bent: afschaffen. Patiënten met dure ziektes als Fabry of Pompe: pech gehad.
En oh ja, als je eenmaal boven de tachtig bent moet je maar een jaartje eerder dood, want zo‟n laatste jaar vol
nodeloos levensrekkende behandeling, dat is toch wel erg duur.
Onze zorg is vergeleken met een beschaafd land dik 22 miljard te duur
Pijnlijk, maar het moet, want de kosten rijzen toch echt de pan uit. Zowat iedere dag brengt de medische industrie
wel een arts of ziekenhuisbestuurder in stelling om aan te geven waar het geld te halen zou zijn: bij die spilzieke
Nederlandse patiënt.
Losers. Ik kan vanaf morgen 9 miljard euro bezuinigen op de gezondheidszorg. Zonder een centje pijn. Niks minder
naar de dokter, niks minder behandelingen. Inclusief dure medicijnen en tjokvol nutteloos medisch handelen voor
hoogbejaarden. Voor 9 miljard minder.
Hoe? Door vanaf morgen al onze gezondheidszorg uit Duitsland te betrekken. In Duitsland zijn ze – volgens de
meest recente OECD-cijfers – per hoofd van de bevolking 580 euro minder kwijt aan zorg dan hier. Niet omdat ze er
minder artsen, minder ziekenhuisbedden, minder behandelingen of minder dure medicijnen hebben. Integendeel.
Per hoofd van de bevolking zijn er juist 25 procent meer artsen, 35 procent meer verplegers en 75 procent meer
ziekenhuisbedden.
Duitsers gaan 35 procent vaker naar de dokter en krijgen twee keer zo vaak een MRI-of CT-scan. Ook kostbare
ziekenhuiszorg wordt scheutig verkwist: Duitsers bezoeken ruim twee keer zo vaak een ziekenhuis, en mogen daar
ook nog eens tien dagen uitrusten, terwijl je hier na zes dagen uit bed wordt gekieperd.
Medicijnen? Duitsers slikken 35 procent meer antibiotica en andere „nutteloze‟ pillen. En dat alles voor 580 euro
minder per persoon. Dik 9 miljard euro, omgerekend naar Nederland.
Is de kwaliteit in Duitsland dan minder? In Duitsland worden mensen net zo oud als hier, terwijl er wel meer wordt
gerookt, gedronken en vettigheid gegeten. Ze lappen je prima op daar.
Als we onze zorg trouwens uit Frankrijk halen, besparen we 14 miljard, uit Spanje of Italië 25 miljard. U vindt een
Franse arts eng? Mensen worden daar ouder dan hier en genezen er vaker van kanker. Onze zorg is vergeleken met
een gemiddeld beschaafd (OECD) land dik 22 miljard te duur.
Matige wijn wordt een stuk lekkerder gevonden als je er een hoge prijs voor vraagt. Reassuringly expensive heet dat
in marketingtermen.
“Onze zorg is duur maar wel de beste ter wereld”, roepen artsen, en politici roepen ze hersenloos na.
Onze zorg is een middelmatig wijntje met een heel duur etiket.

