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Terug van weggeweest!
Het is lang geleden. Te lang geleden. Tot onze grote schrik zijn we er sinds de zomer niet aan 
toegekomen om een nieuwsbrief samen te stellen. Niet dat er niets gebeurd is; in tegendeel. 
Het nieuws op (thuis)zorggebied heeft niet stilgestaan. Maar deze brief wordt gemaakt door 
mensen – en ook hun levens staan niet stil. Verhuizingen, de voorbereidingen van de gemeen-
teraadsverkiezingen, zwangerschappen, verjaardagen, feestdagen... voor vrijwilligers schiet 
het samenstellen van een tweemaandelijkse nieuwsbrief er dan snel bij in.
Het was makkelijk geweest om het bijltje erbij neer te gooien. Om de nieuwsbrief een stille 
dood te laten sterven. Maar dat ligt niet in onze aard. Wij zijn doorzetters. We blijven ons 
inzetten om met de vaste regelmaat weer het nodige nieuws samen te stellen.
En dus zijn we terug. Terug van (te lang) weggeweest. Ik hoop dat u deze nieuwsbrief met 
interesse zult lezen – en ons af en toe eens laat weten wat u ervan vindt.
Veel leesplezier toegewenst!

Jan Breur

DUIDELIJKERE DOELSTELLINGEN GEWENST 
VOOR GEZONDHEIDSBELEID

Op donderdag 25 januari heeft de gemeenteraad het Lokale Gezondheidsbeleid vastgesteld voor de 
komende jaren. De doelstellingen die daarin zijn geformuleerd, zijn - wat de SP en anderen betreft - 
niet concreet genoeg. SP-fractievoorzitter Jan Breur diende daarom een wijzigingsvoorstel in namens 
deze partijen. 
Het wijzigingsvoorstel kreeg geen meerderheid. Voor de SP was dit voldoende reden om dan ook tegen 
het gezondheidsbeleid te stemmen - omdat er geen duidelijke doelstellingen instaan. Er stemde echter 
wel een meerderheid in met Lokale Gezondheidsbeleid; eenwelk is aangenomen. 
MEER INFORMATIE:

https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2018/01/duidelijkere-doelstellingen-gewenst-voor-gezondheidsbeleid

VRIJWILLIGE HERINDICATIES WMO
Mensen die een indicatie hebben voor de WMO, die naar hun mening niet juist is, mogen een nieuwe 
indicatie aanvragen. In het tweede kwartaal van dit jaar zullen alle mensen die zorg of ondersteuning 
van de gemeente ontvangen, krijgen in het tweede kwartaal van dit jaar een brief waarin er op deze 
mogelijkheid gewezen wordt. Dit komt door een motie die de SP afgelopen zomer heeft ingediend.
MEER INFORMATIE:

https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2018/01/vrijwillige-herindicaties-wmo

BESTUURDERS ZORGVERZEKERAARS
 2x VAKER UIT FINANCIËLE SECTOR DAN UIT DE ZORG

Het Wetenschappelijk Bureau van de SP heeft onderzocht wie het voor het zeggen hebben bij 
zorgverzekeraars en wat deze bestuurders in het verleden hebben gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat 
de bestuurders van zorgverzekeraars twee keer vaker uit de financiële sector (61%) komen dan uit de 
zorg (32%).
MEER INFORMATIE:

https://atlasvandemacht.nl



YOLANDE'S INITIATIEF (EEN TERUGBLIK OP 'KOFFIE, CAKE & WMO' 2017)

Yolande de Meer heeft achttien maanden strijd moeten leveren, voordat de gemeente haar de 
ondersteuning bood die zij nodig had bij haar dystonie. Argwanend werd ze van de zin "u bent
echt de enige met deze klacht," die ze regelmatig hoorde. Daarom startte zij 'Koffie, Cake & 
WMO' - en de SP ondersteunde haar hierin... 
In 2017 hebben er drie bijeenkomsten onder de vlag van 'Koffie, Cake & WMO' 
plaatsgevonden. Elk op een andere locatie. Elk met andere verhalen. 
Yolande de Meer kijkt tevreden terug op de bijeenkomsten vann 2017:
"Ik had het idee dat de mensen met een goed gevoel naar huis gingen. Men vindt het fijn om in 
kleine kring over de WMO te praten."

LEES DE VOLLEDIGE TERUGBLIK OP: https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2017/12/yolandes-initiatief

ONDERGANG THUISZORG GRONINGEN; RECHTSZAAK AFGEKOCHT
De oud-bestuurders van thuiszorggigant Meavita, onder wie Loek Hermans, hebben een nieuwe 
rechtszaak over hun wanbeleid afgekocht met 65.000 euro.
Eerder betaalden ze al een schikking van 1,8 miljoen euro aan de curatoren van het in 2009 failliet 
verklaarde Meavita. Thuiszorg Groningen was onderdeel van dit concern en oud-bestuurder Jennycke 
Kuiper uit Groningen was een van de voor wanbeleid aangeklaagde bestuurders.
MEER INFORMATIE:

http://www.dvhn.nl/groningen/Ex-top-Meavita-en-Loek-Hermans-kopen-rechtszaak-af-over-ondergang-
Thuiszorg-Groningen-22848329.html

WERKSTRAF GE-EIST TEGEN THUISZORGMEDEWERKER
Een 60-jarige thuiszorgmedewerker uit Zutphen, die wordt verdacht van de aanranding van een 
hoogbejaarde dame, hangt een werkstraf van 100 uur plus een voorwaardelijke celstraf van een maand
boven het hoofd. Zo hoorde hij op 19 januari tegen zich eisen voor de rechtbank in Arnhem. De man 
probeerde op 30 juni 2016 een 82-jarige cliënte uit Rheden te verleiden tot seksuele handelingen.
MEER INFORMATIE:

https://www.skipr.nl/actueel/id33291-eis%3A-werkstraf-voor-medewerker-thuiszorg-die-klant-aanrandde.html

Tips om urineweginfecties te voorkomen in de thuiszorg
Er zijn geen recente richtlijnen voor infectiepreventie in de thuiszorg en dat roept nogal wat vragen op bij 
verpleegkundigen. Bijvoorbeeld: hoe voorkom je urineweginfecties? Deskundigen infectiepreventie Irina 
Dumitrescu en Peter Molenaar geven tips.  Deze zijn te lezen op:

https://www.nursing.nl/urineweginfecties-voorkomen-in-de-thuiszorg/

MAARTEN HIJINK – ZORGWOORDVOERDER
Nu Lilian Marijnissen fractievoorzitter van de SP in de 
Tweede Kamer is geworden, is Maarten Hijink 
doorgeschoven naar het 'TEAM ZORG'. Hij voert o.a. het woord
op de portefeuille thuiszorg. Maak kennis met Maarten via:

https://www.sp.nl/onze-mensen/tweede-kamer/maarten-hijink

CONTACT – KENNISNETWERK THUISZORG
 

KENNISNETWERK THUISZORG/SP VEENENDAAL
linge 4 / 3904 NB Veenendaal

spjanbreur@gmail.com https://veenendaal.sp.nl



Bijlage

VERKIEZINGSSPECIAL
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

Op 21 maart 2018 vinden er weer verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. De SP doet voor
de vierde maal mee in Veenendaal; wederom onder aanvoering van Jan Breur.
In deze speciale verkiezingsbijlage lichten we het zorgstandpunt uit het 
verkiezingsprogramma 'Met elkaar voor Veenendaal', waarmee de SP de verkiezingsstrijd 
aangaat.  Ook kijken we naar de landelijke context.
Bij de volgende nieuwsbrief zit wederom een verkiezingsspecial; dan maken we een 
vergelijking met andere partijen. Tegen die tijd hopen we alle programma's te kennen.

UIT HET VERKIEZINGSPROGRAMMA
“MET ELKAAR VOOR VEENENDAAL”

KWALITEIT EN BETAALBAARHEID ZORG
Door stapeling van de kosten van eigen risico en eigen bijdragen is goede en 
voldoende zorg niet meer voor iedereen bereikbaar. De SP spant zich in om de 
noodzakelijke zorg wel weer voor iedereen betaalbaar te maken. Daarom streven 
wij ernaar, dat Veenendaal een 'eigen bijdrage vrije gemeente' wordt die het huidige
“te scherp aan de poort”-beleid inruilt voor een menselijke benadering met 
voldoende hulp voor alle Veenendalers, die zorg of ondersteuning nodig hebben.

WMO – THUISZORG EN HUISHOUDELIJKE HULP
De huishoudelijke hulp en de thuiszorg vallen onder de Wet op de Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Ieder, die hulp of zorg nodig heeft, heeft hier recht op. 
Goede uitvoering van deze wet is de taak en verantwoordelijkheid van gemeenten.
Wat de SP betreft moet zowel de huishoudelijke hulp als de thuiszorg goed van 
kwaliteit en voldoende zijn. En mensen die in de thuiszorg werken moeten 
daarvoor een eerlijk, passend loon krijgen. Daarom mag de gemeente geen zaken 
doen met bedrijven die thuiszorg of huishoudelijke hulp onder de kostprijs 
aanbieden.
De SP wil bovendien, dat de gemeente bij nieuwe aanbestedingen zoveel mogelijk 
dezelfde thuiszorgaanbieders garandeert: hierdoor blijft voor mensen, die hulp 
krijgen, de continuïteit van de zorg door eenzelfde zorgverlener gewaarborgd. Dit 
scheelt een hoop uitlegwerk, komt de belangrijke vertrouwensband ten goede en 
beperkt de onvermijdelijke inbreuken op de privacy.

WMO – HULPMIDDELEN EN VERVOER
Ook de WMO-taak verstrekking van hulpmiddelen en vervoer valt onder de 
verantwoordelijkheid van gemeenten. De SP vindt, dat mensen hierbij de 
beschikking moeten krijgen over datgene, wat hen het beste in staat stelt om te 
blijven deelnemen aan hun sociaal-maatschappelijke leven. Dit kan betekenen, dat 
bij de verstrekking wordt afgeweken van het standaardmodel.

MANTELZORGERS EN ZORGVRIJWILLIGERS
Mede door het steeds meer verdwijnen van verzorgings- en verpleeghuizen moeten 
zorgvragers steeds meer zelf hun hulp of ondersteuning organiseren. Wat de SP 
betreft voert de gemeente een actief beleid voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers 
en wordt op hen een redelijk beroep gedaan: naast de zorgtaken moet ruimte en 
tijd overblijven voor het eigen maatschappelijk leven. Oudere zorgvrijwilligers zijn 
vaak fysiek niet meer overal toe in staat en mogen niet overvraagd worden.

LEES HET VOLLEDIGE PROGRAMMA OP:
https://veenendaal.sp.nl/verkiezingsprogramma-met-elkaar-voor-veenendaal

DE KANDIDATEN
SP VEENENDAAL 2018

1. Jan Breur
2. Sietse van der Bij
3. Enna van Duinen
4. Erik Ottink
5. Ary Jan Breur
6. Tilmann van de Loo
7. Walter Siemons
8. Baukje Hiemstra
9. Esther Brouwer-Heida
10. Marcel van 

Nieuwamerongen
11. Koen Wolters
12. Barbara Passchier
13. Alice Steenbergen
14. Charlotte Passchier
15. Toke van de Rovaart
16. Cor van Londen
17. Fatima Bich-Bich
18. Nico van Ginkel

Deze kieslijst en het programma zijn 
vastgesteld door de Algemene 
Ledenvergadering van SP-afdeling 
Veenendaal, bijeen op 22 novermber 
2017 in Activiteitencentrum 'Duivenwal'. 
Een verslag van deze bijeenkomst is te 
lezen op:
https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2017/11
/met-elkaar-voor-veenendaal

LID WORDEN?
https://www.spnet.nl/aanmelden/lid
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UITGANGSPUNTEN ZORG – SP LANDELIJK:
THUISZORG
De SP kiest ervoor om zoveel mogelijk zorg in de buurt, op kleine schaal te organiseren. Door thuiszorg, 
verpleging, verzorging en dagbesteding in de wijk te organiseren kunnen mensen langer zelfstandig op een 
vertrouwde plek blijven wonen. Om deze taak goed te kunnen vervullen hebben gemeenten voldoende geld 
nodig, zodat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Het recht op zorg moet weer hersteld worden. Het is 
niet uit te leggen dat het per gemeente verschilt of en welke ondersteuning of zorg iemand krijgt. Daarom wordt 
het huidige gemeentelijk basispakket uitgebreid met thuiszorg, dagbesteding en mantelzorgondersteuning, zodat
het niet uit maakt waar je woont voor je recht op de zorg die nodig is.
Voor de zorgtaken moet gewerkt worden met een basistarief om te voorkomen dat er door de bodem van de 
kostprijs wordt gezakt. De afgelopen jaren hebben thuiszorgmedewerkers ten onrechte flink ingeleverd op hun 
salaris. Belangrijk is dat gemeenten verplicht worden om het geld dat zij krijgen voor zorg en ondersteuning uit 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ook daadwerkelijk te besteden aan zorg. Met voldoende 
Rijksfinanciering en de plicht zorggeld aan zorg te besteden, kunnen de eigen betalingen vervallen.
Familie, vrienden of buren kunnen in de ogen van de SP nooit gedwongen worden om professionele zorg te 
verlenen. Huidige mantelzorgers en vrijwilligers moeten juist meer ondersteuning krijgen in plaats van hogere 
werkdruk.

MANTELZORG
Mensen die een ziek familielid verzorgen verdienen meer ondersteuning. Om de mantelzorg te versterken is een 
aantal maatregelen nodig. De SP stelt een mantelzorgtoeslag voor.
Wie mantelzorg geeft, heeft extra kosten door misgelopen inkomsten uit werk en reiskosten. Het is alleszins 
redelijk om daar een onkostenvergoeding tegenover te stellen. Veel mantelzorgers raken overbelast, vooral de 
werkende mantelzorgers. Uitbreiding van het zorgverlof en ontheffing van de sollicitatieplicht kunnen 
mantelzorgers ontlasten. Ook moeten mantelzorgers voorrang krijgen bij het verkrijgen van een woning, zodat zij
dichter bij hun familielid kunnen wonen. Bij indicatiestelling voor thuiszorg of huishoudelijke verzorging mag 
aanwezigheid van mantelzorg geen rol spelen. Mantelzorgondersteuning wordt opgenomen in het gemeentelijk 
basispakket, zodat elke gemeente verplicht is om goede mantelzorgondersteuning te organiseren.

ZORGSTELSEL
Als het aan de SP ligt dan gaat het Nederlandse zorgstelsel flink op de schop. De zorg is geen markt. Daarom komt
er een Nationaal ZorgFonds, de zorgverzekeraars hebben we dan niet meer nodig. De tandarts, fysiotherapie en 
de geestelijke gezondheidszorg komen voor iedereen in het basispakket. Niet concurrentie en winstbejag maar 
de gezondheid van mensen en de aandacht voor patiënten horen centraal te staan.   
De SP wil professionals in de zorg meer ruimte geven om hun werk te doen. Daarom snijden we in bureaucratie: 
minder formulieren, minder indicaties, minder keurmerken en minder managers. 
Om de samenwerking in de zorg te verbeteren stapt de SP af van de gedwongen concurrentie die nu aan de zorg 
is opgelegd. Uitvindingen en slimmere behandelmethodes zijn er om te delen en niet om voor jezelf te houden; 
we willen immers allemaal profiteren van de vooruitgang die in de zorg wordt geboekt.

Het verkiezingsprogramma 2018-2022 van SP Veenendaal, “met elkaar voor Veenendaal”, 
beoogt een lokale vertaling van deze uitgangspunten te bevatten. Niet markten of winsten, 
maar Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit is de basis waarop zorg 
gebouwd moet zijn. Daar gaan wij voor. Ook in Veenendaal!

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
21 MAART 2018


