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De ontwikkeling in getallen

2012 2040

2,7 miljoen 65+ 4,7 miljoen 65+

0,7 miljoen 80+ 2 miljoen 80+

3,7 werkenden per AOW’er 2,6 werkenden per AOW-er (*)

1 op de 7 werknemers werkt in de zorg 1 op de 4 werknemers werkt in de zorg

Zorguitgaven 85,4 miljard Zorguitgaven 173,6 miljard

(*) Mits we AOW leeftijd verhogen met leeftijdsverwachting. Anders 2 werkenden per AOW-er



Ontwikkeling van de zorgkosten per persoon



Aandeel vergrijzing in de zorgkosten

RIVM: Van de totale groei van de zorguitgaven 

in de periode 2015-2040 is 72 procent toe te 

schrijven aan de groei van de uitgaven voor 65-

plussers





‘150 bazen van NL’

Tweede Kamer der Staten-Generaal

• Medewetgeving
• Stemrecht
• Recht van amendement
• Recht van initiatief
• Budgetrecht

• Controle regering
• Recht van motie
• Vragenrecht
• Recht van interpellatie
• Recht van enquête 



Zonder last en 
ruggenspraak



Regeerakkoord

1.4 Zorg 

Zorg gaat iedereen aan. Iedere dag dragen duizenden zorgprofessionals met hun 

kennis en toewijding bij aan de kwaliteit van leven van mensen en hun omgeving. 

Niet voor niets behoort onze zorg tot de beste van Europa. Tegelijkertijd maken 

veel mensen zich zorgen of de zorg die zij nodig hebben er wel is en of zij die 

kunnen betalen. Daar maken we werk van. Nieuwe hervormingen zijn niet nodig, 

wel verbeteringen. Uitgangspunt is goede zorg voor iedereen op de juiste plek 

op het juiste moment. Daarvoor investeren we bijvoorbeeld ruim 2 miljard euro 

in de ouderenzorg. Daarnaast komen er maatregelen en geld voor preventie en 

gezondheidsbevordering, innovatie, en meer aandacht voor de kwaliteit van 

leven. 



Verkiezingsprogramma VVD

Als je toch ziek wordt, moet je kunnen vertrouwen op de beste zorg. Gelukkig 

is de zorg in Nederland een van de beste ter wereld. Niet de systemen of 

gevestigde belangen moeten centraal staan, maar de patiënt. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat je samen met jouw zorgverlener kan bepalen welke 

behandeling het beste bij jouw kwaliteit van leven past. Wij willen dat de zorg 

iedere dag beter wordt. Daarom vinden we het belangrijk dat er iedere dag 

nieuwe behandelingen bijkomen. Behandelingen die beter zijn afgestemd op 

het individu en zijn of haar zorgvraag. Behandelingen die ervoor zorgen dat 

iemand mee kan blijven doen in de samenleving. Of je nu tijdelijk of chronisch 

ziek bent. Daarom geven we ruim baan aan medisch-wetenschappelijk

onderzoek en staan we voor een breed basispakket.
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Invloed?




