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FNV-meldpunt om huishoudelijke zorg terug te claimen
FNV Zorg & Welzijn gaat, met steun van GroenLinks, KBO-Brabant, Omroep MAX, PvdA, SP en
50PLUS, cliënten helpen met het claimen van uren huishoudelijke zorg in gemeenten die
cliënten onrechtmatig hebben gekort op hun huishoudelijke zorg. De Centrale Raad van
Beroep heeft uitspraak gedaan waaruit blijkt dat veel kwetsbare oude, gehandicapte of zieke
mensen onterecht zijn gekort omdat er geen maatwerk is geleverd.
Via een paginagrote advertentie in grote landelijke kranten worden cliënten opgeroepen om te
bellen naar het speciale FNV-telefoonnummer: 079 - 35 36 015 (op werkdagen van 10:00 tot
17:00 uur). De FNV helpt cliënten om aanspraak te maken op de uren huishoudelijke zorg
waar zij recht op hebben in gemeenten die cliënten onrechtmatig hebben gekort.

7.000 banen onnodig verloren
Door het onrechtmatig beleid hebben gemeenten fors geld overgehouden op het budget dat
eigenlijk bestemd was voor huishoudelijke zorg. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt
dat dit bedrag is opgelopen naar 310 miljoen euro. Sarah Dobbe hierover: ‘Het geld dat
gemeenten overhielden komt neer op maar liefst 13 miljoen uren huishoudelijke zorg. Dat zijn
bijna 7.000 full-time banen. Het heeft enorme gevolgen dat gemeenten onterecht korten op de
huishoudelijke zorg. Elk uur zorg is een uur werk. Tienduizenden thuiszorgmedewerkers
hebben hun baan verloren, dus het onrechtmatige beleid van gemeenten gaat ook hen direct
aan. Het is belangrijk dat de zorg en het werk nu zo snel mogelijk terugkomt.’
https://www.fnv.nl/over-fnv/pers/persberichten/persarchief/2016/mei/FNV-roeptclienten-op-om-huishoudelijke-zorg-terug-te-claimen/

Wmo-forum wil overgebleven zorggeld Veenendaal terug
Veenendaal lijkt niet van zins om de 3 miljoen euro die over is gebleven op de zorg, terug te
geven aan de burger. Het Veense Wmo-forum wil desnoods de minister benaderen om daar
wat aan te doen.
Een 'giga-overschot' volgens voorzitter Cees van Hal van het Veense Wmo-forum, die
bovendien baalt dat het geld in een reservepot wordt gestopt. Hij wil dat dat geld terugkomt
bij de mensen die zorg nodig hebben. "Omdat we overal signalen krijgen dat mensen zorg
gaan mijden omdat de eigen bijdrage flink is verhoogd."
http://www.gelderlander.nl/regio/de-vallei/veenendaal/wmo-forum-wil-overgeblevenzorggeld-veenendaal-terug-1.6080897
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Zorgwerkers in het Zonnetje

Donderdag 12 mei was het de 'Dag van de Verpleging'. De SP greep deze gelegenheid aan om
de mensen die in de zorg werken eens in het zonnetje te zetten, door hen een bloemetje aan te
bieden.
https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2016/05/zorgwerkers-in-het-zonnetje

Eigen Bijdrage: Een Belemmering
De raadscommissie heeft afgelopen donderdag het advies gegeven om de Verordening
Maatschappelijke Ondersteuning nog niet vast te stellen. De Eigen Bijdrage vormt hiervoor de
belangrijkste belemmering.
Betaalde men voorheen €14,20 per uur voor begeleiding bij NAH; nu is dat €50,- per uur. Voor
veel mensen is dat niet op te brengen. Zeker niet wanneer zij hun inkomen scherp zien dalen,
en de zorgkosten aan alle kanten zien stijgen.
https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2016/05/eigen-bijdrage-een-belemmering

Ouderen naar SEH vanwege gebrek aan thuiszorg
Te veel ouderen met complexe aandoeningen en te weinig zorg komen de spoedeisende hulp
binnen. Belangrijke oorzaak is dat er te weinig zorg wordt ingekocht door gemeenten.
'Daardoor escaleert de hulpvraag snel in een spoedzorgvraag.' Dat is te lezen in de brandbrief
van de afdelingen spoedzorg in de regio Noord-Holland en Flevoland aan minister Schippers
van Volksgezondheid.
https://www.nursing.nl/verzorgenden/achtergrond/2016/5/ouderen-naar-seh-vanwegegebrek-aan-thuiszorg/

Bonusmateriaal:

NATIONAAL ZORGFONDS ZONDER EIGEN RISICO
Lees het manifest op de volgende pagina's...
Lid worden? https://www.spnet.nl/aanmelden/lid

MANIFEST
Zorg voor en van iedereen
Goede en toegankelijke zorg is onmisbaar voor iedere beschaafde samenleving. De
gezondheid van de bevolking hoort centraal te staan, niet ‘de marktwerking’.
Afgelopen 20 jaar verschoof de zeggenschap over de zorg van het publiek en de
zorgverleners naar de commerciële verzekeraars. Zij bepalen meer en meer wie
welke zorg krijgt, en waar. Het idee was dat concurrentie tussen verzekeraars de
zorg goedkoper zou maken. De werkelijkheid is dat de bureaucratie en de
verspilling explosief zijn gegroeid. Het publiek zou steeds meer te kiezen
krijgen, maar dat blijkt alleen te gelden voor wie meer kan betalen. De rest
krijgt juist steeds minder keuzevrijheid. Ondertussen zijn zorgverleners veel te
veel tijd kwijt aan het afleggen van verantwoording, want verzekeraars en
politiek vertrouwen hen niet.

Vechtmarkt
De zorg is een ware vechtmarkt geworden. Verzekeraars besteden jaarlijks alleen
al 500 miljoen euro zorggeld aan reclame en marketing. Er zijn sinds de
vercommercialisering ruim honderden miljoenen verspild aan het overstapcircus
waar verreweg de meeste mensen helemaal geen gebruik van maken.
Boete op ziek zijn
Tegelijkertijd vangen we de zorgkosten steeds minder vaak samen op. Steeds vaker
wordt gezegd: u betaalt het zelf maar. Wie de pech heeft om ziek te worden,
betaalt 385 euro meer dan gezonde mensen, via het eigen risico. Dit bedrag is de
afgelopen jaren verdubbeld. Dat is oneerlijk, en leidt er toe dat steeds meer
mensen afzien van noodzakelijke zorg, omdat ze die niet kunnen betalen.
Huisartsen luiden hierover al jaren de noodklok, maar het eigen risico blijft
maar stijgen.

Zorg voor en van iedereen
Met de vercommercialisering van de zorg is een verkeerde weg ingeslagen. Het is
tijd om een nieuwe richting te kiezen.

Een Nationaal ZorgFonds
Ten dienste van de bevolking en zorgverleners, zonder commerciële belangen.
Premiegeld gaat naar zorg en één organisatie, en niet naar marketing,
winstuitkeringen en de bureaucratie van -tig verzekeraars.

Eigen risico afschaffen
Een boete op ziek zijn is oneerlijk. Bovendien weerhoudt het mensen om tijdig
zorg te vragen, zodat problemen verergeren en behandeling uiteindelijk juist
meer kost. We schaffen het eigen risico daarom af.
De zorg moet voor en van iedereen zijn. Van de bevolking en de zorgverleners.
Daarom deze nieuwe richting.
Steun deze campagne en herover de zorg.

ONDERTEKENAARS:
Ton van den Berg, FNV Senioren
Emile Roemer,
Rogier Botting, fysiotherapeut te Den Haag
fractievoorzitter SP, Tweede Kamer
Sjaak Bral, cabaretier en presentator
Jan Slagter,
Bart Bruijn, huisarts te Streefkerk
directeur en presentator Omroep Max
Edo Brunner, acteur en presentator
Pieter Tjassing, FNV Uitkeringsgerechtigden
Carrie, sociaal advocaat en columniste
Dagmar van Wijngaarden,
Ewald Engelen, financieel geograaf /publicist
huisarts te Amsterdam
Erik van Muiswinkel, cabaretier /presentator Cobie Groenendijk, psychiater te Amsterdam
Jim van Os, hoogleraar psychiatrie

STEUN HET NATIONALE ZORGFONDS:
https://nationaalzorgfonds.nl/

Nationaal Zorgfonds op Libelle Zomerweek 2016
Op de Libelle Zomerweek is er, vanuit de SP, aandacht gevraagd voor de invoering van het
Nationale Zorgfonds. De Veenendaalse vrijwilliger Toke van de Rovaart was hierbij aanwezig.
Haar verhaal is hier te lezen...
Deel 1

Deel 2

Foto's

https://veenendaal.sp.nl/blog/al
le/toke-van-derovaart/2016/06/libellezomerweek-2016

https://veenendaal.sp.nl/blog/al
le/toke-van-derovaart/2016/06/libellezomerweek-2016-deel-2

https://veenendaal.sp.nl/blog/al
le/toke-van-derovaart/2016/06/libellezomerweek-2016-de-fotos

STEUN HET NATIONALE ZORGFONDS:
https://nationaalzorgfonds.nl/

