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Tijdens de Pre-Class van Philosophy of Medicine
hebben we een les gepraat over de 
oneerlijkheden in de medische wereld. Hierin 
trok met name de Amerikaanse 
gezondheidszorg mijn aandacht. De 
farmaceutische industrie in het land is 
controversieel in zowel financieel opzicht als in 
vertrouwelijk opzicht. In deze presentatie 
verdiep ik me verder in de Amerikaanse 
gezondheidszorg, wat deze zo oneerlijk maakt 
en hoe deze verbeterd kan worden.

INTRODUCTIE



KOSTEN EN 
FINANCIËLE 

CONTROVERSIE 



GEMIDDELDE KOSTEN

$11,945 
Dat is hoeveel dollar de gemiddelde 

Amerikaan uitgaf aan gezondheidszorg in 
2020. Dit is ruim twee keer zo veel geld als 
dat inwoners van andere landen met een 

hoog inkomen gemiddeld betaalden: $5,736.



Horen de winsten van de farmaceutische 
industrie boven de levens van mensen te 
gaan? Is het wel humaan dat deze 
industrie profiteert van de verslechtering 
van de gezondheid van de bevolking?

Door zowel de slechte regelingen van of 
het gebrek aan een zorgvezekering raken 
Amerikanen met gezondheidsklachten 
om in torenhoge schulden.

Gezondheidszorg is een mensenrecht. 
Niemand zou zich zorgen moeten maken 
om de kosten van hun behandeling.

FINANCIËLE 
CONTROVERSIE



PERSPECTIEF

ENKELE NACHT

Een enkele nacht in het 
ziekenhuis in Amerika 
kost gemiddeld $4,293. 

Denk aan een nacht voor 
observatie of na een 

moeder na een bevalling.

CHEMOKUUR

Voor een chemokuur tikt 
de gemiddelde 

Amerikaan zonder 
zorgverzekering tussen 
de $10.000 en $100.000 
weg, afhankelijk van het 

type kanker.

MENTALE KLACHTEN

Door de hoge 
gezondheidskosten 

krijgen veel Amerikanen 
last van mentale klachten, 
waar ze vervolgens geen 
hulp voor kunnen krijgen 

door een geldgebrek.



VERTROUWEN IN DE 
AMERIKAANSE 
GEZONDHEIDSZORG



DISCRIMINATIE

ZIEKENHUIS

In het ziekenhuis 
moet iedereen 

worden behandelt, 
maar dat betekent 

niet dat er geen 
discriminatie 
plaatsvindt.

ILLEGALEN
Uit angst om het 
land uitgezet te 
worden, durven 

illegalen vaak niet 
naar een dokter te 
gaan. Dit kan snel 

leiden tot een 
slechte 

gezondheid.

ARTSEN
Ook tegen artsen kan 

gediscrimineerd 
worden op de 

werkvloer. Zo worden 
vrouwelijke artsen en 
artsen van kleur soms 

minder serieus 
genomen of een 

patiënt vraagt een 
andere arts aan.

MINDERHEDEN
Mensen van etnische 
minderheden worden 
in het ziekenhuis snel 

minder serieus 
genomen of niet met 

hetzelfde respect 
behandelt als andere 

patiënten. 



HET TUSKEGEE 
EXPERIMENT
De Tuskegee studie vond plaats van 1932 tot 1972. Zo’n 
vierhonderd Afro-Amerikaanse mannen lieten zich 
besmetten met het syfilis virus in ruil voor gratis 
gezondheidszorg. Kort na de start van de studie wordt een 
medicijn tegen syfilis gevonden: penicilline. Toch werden de 
mannen hier niet mee behandelt, ook niet wanneer zij 
extreme klachten als verblinding ervaarden en ook niet toen 
een groot deel uiteindelijk stierf aan de gevolgen van syfilis. 
De studie werd     pas veertig jaar na zijn start stopgezet. Dit 
gebeurde in 1972, toen ook de waarheid over de studie naar 
buiten kwam. Wie weet hoe lang dit anders nog door had 
gegaan. 

Door experimenten als het Tuskegee experiment neemt het 
vertrouwen van minderheden in de gezondheidszorg af, wat 
juist kan leiden tot desastreuze gevolgen voor hun eigen 
gezondheid.



- luidt een advertentie 
voor het Tuskegee 

experiment

“YOU MAY FEEL 
WELL AND STILL 

HAVE BAD BLOOD. 
COME AND BRING 
ALL YOUR FAMILY”



VERBETERINGEN

HOGE KOSTEN

De hoge kosten van de zorg zouden 
voorkomen kunnen worden door 

bijvoorbeeld een Europees 
zorgmodel. Hierin heeft elke inwoner 
een zorgverzekering die de grootste 

kosten dekt. Men betaalt wel een 
eigen risico, maar dit heeft een 
maximum. Op deze manier kan 
iedereen in de Verenigde Staten 

toegang krijgen tot gezondheidszorg.

VERTROUWEN

Discriminatie vormt in zowel Amerika 
als de rest van de wereld al erg lang 
een probleem. Dit is helaas niet iets 
wat zomaar verbetert kan worden. 
Wel kan er geprobeerd worden het 

vertrouwen van minderheden in 
gezondheidszorg te verbeteren. Dit 

doen we door vooral naar hen te 
luisteren en hun klachten serieus te 

nemen, campagnes te voeren en 
onze volgende generaties geen 

vooroordelen aan te leren.
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● https://www.healthsystemtracker.org/chart-
collection/health-spending-u-s-compare-
countries-
2/#:~:text=Health%20spending%20per%20pe
rson%20in,half%20that%20of%20the%20U.S

● https://www.latimes.com/business/la-fi-mo-
healthcare-costs-in-us-far-exceed-other-
countries-report-says-20140416-story.html

● https://www.singlecare.com/blog/breast-
cancer-treatment-cost-u-s/

• https://www.aamc.org/news-
insights/how-we-fail-black-patients-pain

• https://www.cdc.gov/tuskegee/timeline.ht
m

Presentatie template via:

• https://slidesgo.com/theme/nursing-
capstone#search-medicine&position-
8&results-642
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