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'Marktwerking bereikt het gebit', kopte deze krant twee weken geleden. Dat
zal de consument weten ook. Rond het experiment met vrije prijzen in de
tandzorg is een ondoordringbare mist opgetrokken.

Zo waren verschillende zorgverzekeraars er als de kippen bij om de tandartsen
ervan te betichten dat ze hun prijzen flink hadden verhoogd. Een
consumentenprogramma kwam, geholpen door een consumentensite, tot
dezelfde conclusie. De Nederlandse Zorgautoriteit daarentegen vond dat
voorbarig. Sommige behandelingen worden misschien wel duurder, maar andere
goedkoper; tegen de zomer weten we meer. Hopelijk wordt sneller duidelijk of
ouders moeten bijbetalen voor jeugdtandzorg.

De tandartsen zelf zouden ten minste hun prijzen op hun website kunnen zetten,
sterker: dat was de afspraak. Maar velen blijken zich daarvan weinig te hebben
aangetrokken. De verzekeraars intussen hebben preventief hun premies
verhoogd, en maximale vergoedingen per jaar verlaagd voor volwassenen én
kinderen. Daarmee zijn zij voorlopig spekkoper.

Een slechtere start had deze proef niet kunnen hebben. Betere kwaliteit tegen
een scherpe prijs, is het doel van marktwerking. Maar de verzekeraars hebben
daar klaarblijkelijk totaal geen fiducie in - anders hadden ze hun prijzen immers
juist verláágd in plaats van verhoogd. En consumenten zullen het spoor
inmiddels volledig bijster zijn, en zich getild voelen door hun tandarts of hun
zorgverzekeraar.

Onder de beste omstandigheden is een gespecialiseerde sector als de tandzorg
al moeilijk te doorgronden. De consument zal liever een mooie witte vulling
hebben dan een grijze. Maar wat is het verschil tussen een tweevlaksvulling van
nu en een tweevlaksrestauratie uit 2011? Op de rekening duiken vaak slechts
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nummers op, met bijbehorend intransparant prijskaartje. En dan moet de
consument kiezen - als dat al mogelijk is, want zomaar overstappen naar een
andere tandarts zit er zelden in.

Nu alweer deze proef staken is voorbarig. Maar de tandartsen en de
verzekeraars moeten zich wel van een betere zijde laten zien, en hopelijk helpt
de recente commotie daarbij. De sleutelrol ligt bij de verzekeraars. Zij moeten
zich inspannen voor die betere kwaliteit en scherpe prijzen, door wel of geen
contracten met tandartsen af te sluiten. Door slechts de maximumvergoedingen
te verlagen, wat ze nu doen, leggen ze het probleem bij de consument die extra
gaat betalen, zonder enige garantie voor meer kwaliteit.
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c.h.slechte

Zou de kern van het probleem misschien de ziekelijke neiging kunnen zijn om op
alle maatschappelijke terreinen die afschuwelijke marktwerking in te voeren. Die
heeft nog vrijwel nergens gewerkt. En nu de gezondheidszorg en daarbinnen de
tandzorg. Er is maar 1 lachende derde, en dat is de verzekeraar. Dankzij de
invoering van de marktwerking in de gezondheidszorg zijn de verzekeraars nu de
baas in de gezondheidszorg met de medici als hun goed betaalde kompanen.
Hoezo marktwerking?
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De Zorgverzekeraars falen in alles, omdat zij klakkeloos aanneemt dat wat de
Overheid zegt goed is. Medicijnen worden niet gecontroleerd op waarheid van de
werking. Diezelfde Overheid faalt steeds vaker in het toelatingsbeleid van
medicijnen nu blijkt dat er veel foute medicijnen en vaccinaties tussen zitten. .
Zorgverzekeraars die het in hun pakket hebben schuifen elke
verantwoordelijkheid af. Dat zal zo ook gaan bij tandzorg. Daarom is alles zo duur
omdat we ook ziek worden van foute medicijnen

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
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c.bruin

Wanneer houdt dat debiele neoliberale gedoe in de publieke sector nou eens
eindelijk op? Het is toch allerwege zichtbaar dat het helemaal niet werkt en dat de
burger het gelag betaalt en de andere partijen het geld opstrijken? Maar nee hoor,
ook deze auteur ziet het niet. De marktwerking moet goed zijn, en als het niet goed
uitpakt, dan is dat de schuld van de mensen, niet van het neoliberale systeem.
Precies hetzelfde zag je vroeger bij communisten, daar lag de fout ook nooit bij het
systeem.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
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