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Mevrouw de Minister, 
 
Naar aanleiding van uw uitnodiging aan de Nederlandse samenleving om met ideeën te komen voor 
kostenbesparingen in de zorg richten wij ons graag tot u middels deze OPEN BRIEF. Onze visie op de 
zorg is gebaseerd op ervaringen van onze leden, onderzoek naar oorzaken van ziekte, gezondheid, en 
stijging van zorgkosten binnen het huidige systeem, en onderzoeksresultaten van complementair 
werkende artsen. 
 
Naar onze stellige overtuiging ligt de nadruk in het huidige systeem te veel op symptoombestrijding in 
plaats van op gezondheidsbevordering en preventie. De ervaring leert inmiddels dat de gangbare 
benadering de continue stijging van de kosten voor gezondheidszorg niet tot stilstand kan brengen, laat 
staan kan doen omkeren. Een kentering in het denken of de visie op de zorg is dus geboden.  
 
Het individu is de belangrijkste bepalende factor voor de eigen gezondheid. Dat betekent dat niet het 
aanbod maar de individuele mens als uitgangspunt genomen moet worden. Deze visie wordt gedeeld 
door een snel groeiende groep bewuste Nederlanders die niet uit de voeten kan met het huidige 
aanbodgestuurde beleid. Ruimte bieden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen 
gezondheid is van cruciaal belang. Dat betekent ook dat er vrij gekozen moet kunnen worden tussen 
bijvoorbeeld reguliere, integrale, complementaire en alternatieve behandelingen in overeenstemming 
met het waardepatroon en bewustzijn van de individuele burger.  
 
Het is bekend dat lichamelijke, psychische, sociale en milieu aspecten elkaar wederkerig beïnvloeden. 
Door te kijken naar de mens als geheel, binnen zijn omgeving, wordt gewerkt aan de gezondheid van 
lichaam en geest en kunnen de oorzaken van ziekten worden opgelost. Het zelfgenezend vermogen van 
de mens staat hierbij centraal. Goede voeding, schoon water, een zuiver milieu, innerlijke en uiterlijke 
harmonie, een groene leefomgeving, rust en tevredenheid zijn essentiële factoren die de gezondheid 
ondersteunen. Het waarborgen hiervan zien wij als een van de belangrijkste taken van de overheid.  
 
De balans in de uitgaven voor preventie in verhouding tot de ziektekosten is volledig zoek. Door het 
accent te verschuiven naar preventie en keuzevrijheid van de individuele mens, en niet langer vanuit 
zorg te vertrekken, wordt het principe ‘voorkomen is beter dan genezen’ in praktijk gebracht. Hoe kunnen 
wij mensen uitnodigen vanuit eigen kracht te werken aan hun gezondheid? Wat motiveert mensen 
daarbij? En hoe kunnen hulpaanbieders hen daarin het beste ondersteunen?. Deze benadering geeft 
een fundamenteel andere kijk op preventie. De vraag is dus niet zozeer welke preventieve maatregelen 
de overheid moet nemen, maar veeleer hoe mensen ondersteund kunnen worden zelf preventief te 
denken en te handelen. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd, de vraag is dan vervolgens hoe we het 
zorgstelsel in die richting kunnen ombuigen. 
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De oplossing is de vraagkant leidend te maken. In het stelselbeleid betekent dit dat niet langer de nadruk 
wordt gelegd op de ‘in natura’ benadering maar op het restitutiestelsel. De restitutiepolis werkt volgens 
het principe dat de verzekerde zelf bepaalt en zelf betaalt. Dit leidt aantoonbaar tot 20% minder kosten 
dan de naturapolis en verlost ons meteen van de problematiek van oneigenlijke declaraties. Een andere 
kortetermijnoplossing is het aanbieden van een gezondheidsverzekering in plaats van een zorg(aanbod)-
verzekering. De huidige zorgverzekering met de daarbij horende zorgfinancieringssystemen hebben 
vanaf de start geleid tot onevenredige kostenstijgingen en zijn gebaseerd op aanbodgerichte zorg die 
vaak niet overeenstemt met de gezondheidsperceptie van de cliënt zelf. Er zijn diverse sociaal-
maatschappelijke initiatieven in de maak die een gezondheidsverzekering bieden in plaats van een 
zorgverzekering. Hierbij krijgt de burger zelfstandig de beschikking over zijn gezondheidsbudget met 
ruimte voor alle investeringen in gezondheid die in zijn/haar visie bijdragen aan een grotere gezondheid. 
Meer uitgeven leidt tot een hogere premie, minder uitgeven tot lagere kosten omdat het budget intact 
blijft. 
 
Concreet kunt u met onderstaande, samenhangende pakket aan maatregelen minimaal 20% aan 
zorgkosten besparen:  
 

1. Standaard restitutiepolis in plaats van naturapolis  
2. In combinatie met een gezondheidsverzekering per 1-1-2014 
3. Focus op gezondheid in plaats van zorg 
4. Vol inzetten op preventie en zelfgenezend vermogen voor hen die dit willen 
5. Eigen verantwoordelijkheid: vrije keuze van heelmethoden en –middelen 
6. Meer toepassen van ICT ten dienste van gezondheidbevordering op afstand (eHealth) 

 
Naast bovenstaande inhoudelijke maatregelen is verdere kostenbesparing mogelijk door specialisten in 
loondienst te laten werken, de grote inkomensverschillen tussen diverse specialisten te laten verdwijnen 
en de inkomens van zorgmanagers sterk te verlagen. De kosten van managementlagen en overhead 
kunnen worden beperkt. De Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) kan fors vereenvoudigd worden. 
In combinatie met de restitutiepolis zal dit tevens de fraudekosten minimaliseren. 
  
Voorts bepleiten wij een beleid gebaseerd op de volgende uitgangspunten die, op een wat langere 
termijn, gezondheid structureel zullen bevorderen en kosten navenant verder zullen verlagen: 
 

7. Meer ontspanningsmogelijkheden op werk en school 
8. Gezond, lokaal geproduceerd, voor iedereen betaalbaar voedsel, handhaving natuurlijke 

gewasbeschermers 
9. Meer ruimte voor fysieke uitdaging: spel voor jong en oud 
10. Ontvlechten onderzoek/onderwijs en commercie 
11. Werkgevers en onderwijsinstellingen stimuleren gezondheid te bevorderen door gezond eten 

en drinken aan te bieden zonder kunstmatige en/of gemanipuleerde toevoegingen 
12. Eerlijke informatie over voedingsmiddelen, eenduidige etikettering 
13. Kosten van gezondheidschade laten betalen door producenten via het principe dat de 

‘vervuiler betaalt’, bijvoorbeeld bij toepassing van transgene vetten, E-stoffen en genetisch 
gemanipuleerde ingrediënten (gentech). 

14. Sterke terughoudendheid bij vaccineren 
15. Blijvende verkrijgbaarheid voedingssupplementen en alternatieve geneesmiddelen 
16. Bescherming tegen straling/Electro Magnetische Velden 
17. Afschaffen DSM-monopolie (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 
18. Keuzevrijheid om bewust thuis te bevallen, ook bij medische indicatie 

 
Wij zijn gaarne bereid om in een persoonlijk gesprek bovenstaande stelsel- en beleidswijzigingen als 
basis voor structurele besparingsmogelijkheden nader toe te lichten. 
 
Uw bevestiging en inhoudelijke reactie zien wij gaarne tegemoet. 
 
Met hartelijke groet, 
 
 
Leo Sonneveld 
Voorzitter Partij voor Mens en Spirit 
 


