






 



Zoals duidelijk is geworden blijken ministers soms niet te weten wat er aan de basis van de maatschappij 

gebeurt, waardoor zij verkeerde besluiten nemen. Neem nu minister Schippers van Gezondheidzorg. Die staat 

paf vanwege de kennelijk plotselinge verhoging van de zorgpremie voor iedereen van ca. tien euro per maand. 

Maar er zijn nog meer bezuinigingen, hervormingen en lastenverzwaringen in het verschiet waar de gewone 

burger straks de rekening voor gaat betalen. De vraag is dan wel: Aan wie? 

Ik denk dat het Old Boys Network er altijd wel bij zal varen zoals de geschiedenis leert. Zeker met de VVD aan 

het roer en als bijsleepwagen de Buckler partij van Diederik Samsom, het PvdA smaldeel. 

Ik zat wat na de denken over wat minister Schippers zei: Namelijk dat er 19 zorgverzekeraars zijn die elkaar 

moeten beconcurreren; en enkele miljarden aan reserves bij elkaar gesprokkeld hebben uit de premie die de 

burger heeft opgehoest. Een klemmende vraag is wel; waaraan worden de premiebetalingen van de burgers 

besteed? Aan oppotten in die buffers? Aan 19 kantoorgebouwen met 19 bestuursvoorzitters, met 19 raden 

van commissarissen, 19 reclamebudgetten, 19 oversluitadministraties met personeel, en met 19 enz., enz.?  

Kortom een kostenfactor die kan wegvallen wanneer Emile Roemer zijn Nationale Zorgfonds kan realiseren. 

Dan hebben we het nog niet over alle nodeloze kosten die in ziekenhuizen worden gemaakt ten faveure van de 

daar vigerende bestuurders en geprivatiseerde maatschappen, die fikse rekeningen voor opgefokte declaraties 

indienen bij het ziekenhuis en of bij de zorgverzekeraar. Zie: www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2017/kosten-

nationaal-zorgfonds-4000-euro-per-huishouden. De belangengroepen slaan gelijk alarm in hun eigenbelang. 

Paul Quekel had in 1986 al een compleet digitaal patiëntendossier klaar dat door de toenmalige Els Borst werd 

tegengehouden omdat dan precies te zien was welke blunders en fouten specialisten in een ziekenhuis kunnen 

maken, met wettelijke aansprakelijkheid en alle schadevergoedingen van dien. Dat was niet leuk, en dus werd 

het elektronisch patiëntendossier met ook toen al grote besparingen en vermijdbare gezondheidsrisico’s bij ‘n 

verkeerde medicatie tegengehouden. Kijk, dat is nu politiek!  

Hetzelfde geldt ook voor het zogenaamde rechtssysteem waarbij door rechterlijke vonnissen per jaar ca. 500 

mensen zelfmoord plegen om te ontsnappen aan de terreur van justitie en de zittende magistratuur. Nico van 

Den Ham maakte daarover enkele kristalheldere interviews met politici die allemaal de benen nemen om aan 

klemmende vragen te ontkomen. Niemand durft zijn of haar nek uitsteken. Zie hierboven de briefwisseling 

met gerechtshof-president Den Haag mr. L Verheij met Richard Kluun over faillissementfraude, gepleegd door 

curatoren onder auspiciën van ‘n rechter-commissaris die geen controle uitoefent op plunderen van de failliet. 

Ik laat het hier maar even bij. 

Misschien heeft iemand het lef om mij wat vragen te stellen. Of erger, vragen te stellen aan politici, ministeries 

of andere maatschappelijke instellingen als kranten, omroepen of vakbonden. 
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