
 

Geheel rechts het eerste Sliedrechtse Ziekenfondskantoor 

 

Onder leiding van dokter Prins de Baat start in 1933 ‘Ziekenfonds voor 

Sliedrecht en Omstreken’ met 3.357 verzekerden. In het bestuur van het 

Ziekenfonds hebben de artsen Prins de Baat, Zijp en Folmer zitting. 

Andere leden zijn de apotheker Hoogland en de vakbondsleden Mijnster, 

Remans, Romers en Van Wijngaarden. Voorzitter wordt de heer Roorda. 

De administratie wordt gevoerd door de heer Budding. Het eerste kantoor 

was gevestigd nabij de Boslaan op het adres: Wijk B 9. (B.L.) 

 

De zurregkoste rijze de pan uit … 

Toe in 2006 ’t ziekefongst wier afgeschaft en de zurregverzekering ’n faait 

was, verklaorde de toemaolige menister van volleksgezondhaaid met ’n 

staole gezicht dat ’t aamel goejekôôper worre zou. Martwaareking 

noemden die ‘t. Vroeger op kleuterschool ‘De Kabouter’ kon de juf 

praachtige sprooksies vertelle, mor ik kwam  ’r laeter achter dat jie je 

levelang sprooksies aan mot hore. In 2006 en 2007 was ’t nog zôô, dat 

wie gêên zurreg of medicijne gebruikt had, 225 euro trugkreeg, de 

zôôgenaomde No Claimkorting. Dà fêêst was gaauw over, in 2008 

begonne ze met ’n aaige risico van 155 euro en in 2016 is dat opgelôôpe 

tot € 385.  



Overaal waer cente mee gemoeid zijn, is graaie aan de orde van d’n dag. 

PGB-fraude, woekerpolisse, spaorhypetheke, DSB-bank en nie verkochte 

lote van de staotsloterij waer ’n prijs op vaalt die nie uitgekeerd wordt. An 

’t end van ’t jaer krijge me werschijnlijk weer ’n horde energieboere aan 

de deur met aanbiejinge die je aailijk nie ken waaigere. Volleges heullies 

bè je’n dief và je aaige portemenee as ie ’t nie doet. Twêê jaer trug sting 

d’r ’n vent en ’n praachtig blonde maaid aan de deur, of ik ’n driejaerig 

ketract af wou sluite voor gas en licht. As ‘k 20 jaer jonger was gewist, hà 

‘k meschie wel getekend. ’t Verstand kom met de jaere zee m’n moeder 

aaltijd en ze hà gelijk. Zôôdoende keek ‘k ’t hêêle tenêêlstuksie met ’n 

glimlach aan.  

Mor die zurregkoste, hoe doen ze dat in aandere lande? In Engeland hen 

ze gêên aaige risico of zurregpremies, aalles wor uit de staotskas 

(belasting) betaold. Acht percent van de bevolleking sluit nog ’n extrao 

verzekering af, mor dà’s ‘High Society’. Frankrijk het ’t beste zurregstelsel 

volleges de Wereld Gezondhaaids Orgaonisaosie. Chronisch zieke betaole 

hêêmel niks, ’n bezoek an d’n huisarts kost 6,50 euro, voor 

ziekehuisopnaome betaole ze 16 euro per dag, aalle veddere koste worre 

deur de staot betaold. In Duitsland hen ze ’n ziekefons, hoe meer ie 

verdient, hoe meer premie dà je betaolt. Rijke Duitsers zijn partekelier 

verzekerd, net as bij ons vroeger. In Bellegië zijn zeuve ziekefonse waer 

ie uit kan kieze naer gelang je poletieke of gelôôfsovertuiging.  

Van aalle EU-lande is Nederland ’t duurste. Noorwege en Zwitserland zijn 

nog duurder, mor die zijn nie aangeslote bij de EU. In 10 jaer tijd hen wij 

150 verschillende zurregverzekeringe waer gêên mens wijs uit kan worre. 

Minder hande aan ’t bed, kentore die PGB’s behere en d’r aaige zakke 

vulle. ’k Zag net ’n berichie op Teletext dat de ziektekoste van chronisch 

zieke in 5 jaer tijd zijn verdubbeld. Dà’s netuulijk die martwaareking! 
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