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De VVD-, heette het eerst, maar nu blijken ook CDAen PVV-parlementsleden het te willen. Namelijk dat
u en ik, voordat wij een medische behandeling
ondergaan, de kosten daarvan te zien of te horen
krijgen. En na de behandeling een overzicht op
papier van wat een operatie, een bevalling, een
fysiotherapeutisch beurt, of wat dies meer zij, alles
bij elkaar kost. En aan het eind van het jaar nog
eens een lijst van de verzekering met een overzicht
van het totaal van die periode.
Reden: wij moeten ons beter bewust worden van de getallen die nu verborgen blijven achter
de medische zorg die wij, lijkt het wel, ‘om niet’ ontvangen.
Wraak!, was het eerste dat door me heen schoot. Om burgers de mond te snoeren voor alle
schande die zij spreken over topinkomens en bonussen van de hoge bonzen.
Mijn tweede reactie: prima idee! Laten de mensen het maar weten.
Ik dacht terug aan die keer, nu dertien jaar geleden, dat ik voor het eerst een rekening onder
ogen kreeg van een zeven uur durende operatie en een tien dagen lang verblijf in het
ziekenhuis van een van mijn gezinsleden.
Ik kon mijn ogen niet geloven. Wat een kapitaal!
Tegelijkertijd stroomde ik vol van dankbaarheid: dat wij als Nederlanders binnen ons socialeen verzekeringssysteem op deze manier voor elkaar opdraaien. Ik kom zo goed als nooit bij de
dokter, dus kost ik zo goed als niets. Minder gelukkige medelanders profiteren daarom extra
van dit solidariteits-ziekenfonds.
Ik ben er daarom voor dat men eens flink schrikt van die bedragen. Dat men vervolgens begint
na te denken. En hopelijk een vergelijkbare reactie krijgt als ik destijds.
Een schaduwkant is er ook aan de opgeworpen maatregel. Die geldt de generatie oudsten en
alleroudsten. En vooral de vrouwen onder hen. Zij zijn in doorsnee opgevoed om weinig of
niets voor zichzelf te vragen. Anderen gaan voor. Op hun rechten zijn ze tijdens hun al aardig
op streek gekomen leven weinig gewezen. Die niet onaanzienlijke groep moet van die
overheidsmaatregel niet de dupe worden.
Ik vind het daarom te ver gaan mensen de kosten te tonen vóór de behandeling.
Eén keer zo’n rekening achteraf zien, lijkt me voldoende. Die cijfers vergeet je nooit meer.
En dan hopen op bewustwording. Dat gedragsverandering het gevolg is.
Want de maatregel gaat natuurlijk niet over behandelingen en zorg die noodzakelijk zijn.
De maatregel gaat over het onduldbaar toegenomen en nog steeds toenemende Holle Bolle
Gijs-gedrag van deze en gene. En het maar ongegeneerd door lepelen van de Bibelebonse
welzijnsberg.
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