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Onderwerp: preventie in de Zorg Wijkzorg 2.0

Zeist, 19 december 2011

Geachte verzekerde,

Sinds kort hebben we in de aanvullende zorgverzekering meerdere preventieve 
maatregelen als keuzeoptie verwerkt om de gezondheid van U en Uw naasten te 
verbeteren. Overigens uit onderverdachte hoek: conform de wens van de Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg! Onze minister van VWS heeft het zo druk met 
Marktwerking in de Zorg dat ze ons, De Grote Zorgverzekeraars, de taak heeft 
gegeven om op Uw gezondheid toe te zien. We kunnen ook niet alles aan de huisartsen 
overlaten, die hebben het, en dat weet u wel uit eigen ervaring, al zo druk! 
Let’s Save Our Souls en theirs!

Enkele voorbeelden uit de verschillende nieuwe aanvullende polissen:

De Friesland Sociale Angst Preventie Programma: elke dag maakt een beveiliger of 
bijklussende politieagent een aantal preventieve rondjes door uw woonwijk. Deze wordt 
ingezet om hangjongeren te weren, baarddragers er op te wijzen dat hun baard goed 
geknipt dient te zijn, zeker als daar ook nog een pokdalig gezicht achter schuilt en al 
helemaal bij een donkere huidskleur. Mocht U hier al last van hebben: de beveiliger heeft 
een kadertraining “yoga en sociale angstreductie” gevolgd; U kunt bij hem/haar altijd uw 
verhaal drempelloos kwijt.

De Agis Bruinbrood Bakker Programma: bij de bakker in de wijk kunt u alleen nog 
verschillende soorten bruin brood kopen. Witbrood is ongezond en uit den boze; witbrood 
verkopende bakkers worden preventief geweerd en ontmoedigd(parkeermogelijkheden 
bij de zaak weghalen);hierover heeft uw verzekeraar met het lokale gemeentebestuur 
een convenant getekend en reken maar dat Ik, Hans Wiegel, de gemeente daar aan zal 
houden!

Achmea Jogging Park: hier kunt U veilig en hondenpoepvrij joggen. Het Centrum 
voor Fysio- en Podotherapie, dat midden in het park gevestigd is, kan U 
altijd(inderdaad u leest het goed: 24 uur per dag!) raadplegen en eventueel meteen naar 
de meest geschikte specialist verwijzen in het belendende Medisch Diagnostisch 
Centrum. Zelfs een Maag-Darm Specialist is er permanent aanwezig, mocht U door 
Uw forse inspanning klachten van uw maag of darmen krijgen. Men weet immers nooit 
zeker of het wel van de inspanning is, nietwaar?



UVIT Zwemparadijs: behalve uw baantjes trekken kunt u zich laten behandelen door 
een schoonheidspecialist(e) die alle verandering van uw huid kan beoordelen en U direct, 
zonder tussenkomst van de huisarts, naar de dermatoloog, ook ter plekke aanwezig, 
doorverwijst.

De Menzis “In Health We Trust” Supermarkt; met alleen maar biologisch 
verantwoord voedsel afkomstig van een boerderij, gecontroleerd door onze eigen Menzis 
Dierenpartij. Hier vindt U de diëtiste, waar u wekelijks(preventieve gezondheid vereist 
n.l. discipline) na aankoop even langs moet gaan om uw Body Mass Index te laten 
noteren en een kwantitatieve én kwalitatieve bloed- en poeptest moet ondergaan. Vele 
mensen die beweren te willen afvallen geven vaak gemotiveerd kenbaar aan een 
verwijzing naar de diëtiste op prijs te stellen - om “een stok achter de deur te hebben”. 
De spiegel en weegschaal zijn, net als God, niet genoeg meer.

De CZ “No Food & No Booz TV”: Selectieve RTV en internetmogelijkheden bestaande 
uit webcams op de verschillende locaties die hierboven zijn genoemd zodat u door uw 
alcoholvrije medewijkbewoners blijvend geïnspireerd wordt. Inclusief rapportages 
van onze fietsende reporters om te laten zien hoe goed we het doen ten opzicht van 
andere wijken en gemeenten. Zo houden we elkaar scherp!

De Zilveren Kruis Verzorgende: de Wijkzuster/broeder is terug van weggeweest! Wij 
durven best ook nog het goede te bewaren van een verleden dat nog niet zo ver achter 
ons ligt. Zij/hij neemt de taken over van de pedicure, wondverpleegkundige, steunkous-
aantrek-hulp, medicijnuitzetters en is nog in staat tot een sociaal praatje.

U zult zich wellicht afvragen waarom elke Zorgverzekeraar een ander programma onder 
haar hoede heeft? Samenwerking is namelijk uit den boze want volgens de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit(NMa) hebben we dan Aanmerkelijke Marktmacht: U wilt 
toch niet van één Monopolist afhankelijk zijn? Ik in ieder geval niet! U en ik moeten 
kunnen kiezen! 
Dus heeft elke verzekeraar een eigen specialiteit ontwikkeld; ook in de aangrenzende 
gemeenten. De taken die eerder door de ambtenaren van het Openbaar Bestuur, 
(gemeente e.d.) werden uitgevoerd zijn nu aan ons toevertrouwd maar omdat het 
Openbaar Bestuur niet kleiner is geworden(aantal ambtenaren en kosten SQA, Sec!) zijn 
deze diensten alleen in de extra aanvullende verzekering opgenomen. 
Deze ambtenaren krijgen er namelijk een zwaardere, belastende taak bij n.l. dat ze ons, 
De Grote Verzekeraars, ook gaan controleren. Wij worden immers ook op onze 
prestaties(Value 4 Money) afgerekend en worden bij slechte prestaties niet graag door de 
huidige “no-nonsense minister” en haar ambtenaren betutteld.

Mocht U interesse hebben: we zijn uiteraard 24 uur per dag telefonisch te bereiken 
omdat we, net als U, in deze nieuwe zorgmarktprestaties geloven: Yes we can!

U allen dankend voor het lezen van dit epistel én voor het vertrouwen dat U mij al die 
jaren wellicht hebt geschonken en mede namens de Zorgverzekeraars met de meeste 
hoogachting tekenend!

Uw nederige diender Hans Wiegel, de enige echte liberaal.

PS: foto’s van Uw diender die op internet rondwaren, u weet wel die van mij met een sigaar en zo, 
die zijn gefotoshopped door linkse rakkers! En iets nog persoonlijker: mijn BMI is lager dan 
sommige foto’s zouden kunnen suggereren. Tja die verdraaide spiermassa raak je nooit meer kwijt.



U Ontvangt deze brief met de complimenten van:


