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OPTOCHT VOOR DE ZORG
Aanstaande zaterdag, 24 september, vindt er een optocht plaats om aandacht te vragen voor de zorg. Deze wordt 
georganiseerd door de SP. Iedereen mag meedoen; lopen, of meerijden in rolstoel of scootmobiel. 
Verzamelen om 13:00u bij de Oude Kerk, bovenaan de Markt. 

THEMA-AVOND ZORG; 26 SEPTEMBER
Op maandag 26 september hoopt SP-afdeling Veenendaal een thema-avond te organiseren rondom de Zorg.. Op 
deze avond komen kamerleden en ervaringsdeskundigen aan het woord: Carla Dik-Faber (Chr.Unie), Renske 
Leijten (SP), Esther Brouwer-Heida en Yolande de Meer.
Lokatie: De Egelantier, Rederijkers 1 (tegenover station Veenendaal West)
Aanvang: 20:00u, zaal open om 19:45.    TOEGANG GRATIS; IEDEREEN WELKOM!

WEG MET DE EIGEN BIJDRAGE IN DE WMO
Voor veel mensen is de Eigen Bijdrage teveel gevraagd. Zij zien dan af van de zorg en ondersteuning die ze wel 
echt nodig hebben. Dit zorgt voor grote problemen in de toekomst. De gemeente Veenendaal kan prima zonder 
de Eigen Bijdrage. De afgelopen jaren is er miljoenen aan zorggeld overgebleven. Dit heeft geleid tot de oprichting
van de 'reserve sociaal domein', oftewel de zorgspaarpot.
Daarbij wordt er met het afschaffen van de Eigen Bijdrage ook bespaard op onnodige bureaucratie.
De SP vindt het belangrijk dat iedereen de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. De basis moet op orde 
zijn. Juist door de 'lichtere' zorg en ondersteuning laagdrempelig te houden, voorkom je de grotere problemen in 
de toekomst - die duurdere zorg vergen. De Eigen Bijdrage belemmert die laagdrempeligheid.

https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2016/09/weg-met-eigen-bijdrage-in-de-wmo
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SLECHTSTE ONDERZOEK ALLERTIJDEN
Het rapport van onderzoeksbureau SEO, dat door het College van Burgemeester en Wethouders in de arm is 
genomen om zorgmijding in kaart te brengen, moest het van de SP ontgelden:
"Over het onderzoek van SEO wil ik eigenlijk geen woorden vuil maken," zei Breur, "maar het is het slechtste 
onderzoek allertijden. De gehanteerde methodiek van open interviewvragen zijn niet opportuun voor een 
kwantitatief onderzoek, en de getrokken steekproef betreft geen zorgmijders. Toch wel een groep die je nodig 
hebt als je zorgmijding in beeld wil brengen. Het onderzoek beantwoord noch haar eigen vragen, noch die van de 
raad. Ik hoop van harte dat het college het bonnetje nog heeft, want ik zou m'n geld terug vragen!"

https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2016/09/slechtste-onderzoek-allertijden

RUIM 8% VERZEKERDEN MIJDT ZORG VANWEGE EIGEN RISICO
Bijna een op de vijf verzekerden (18 procent) heeft dit jaar weleens zorg uitgesteld of gemeden. Nagenoeg de 
helft van hen deed dit vanwege het eigen risico. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo onder 793 
volwassenen in opdracht van zorgverzekeraar VGZ.
Bijna de helft (47 procent) van de groep die zorg heeft gemeden of uitgesteld, deed dit omdat het te veel geld 
kostte of omdat zo het eigen risico uitgespaard kon worden. Verder blijkt 26 procent van de zorgmijders pas 
medische hulp te zoeken bij ernstige klachten en dacht 23 procent dat het vanzelf weer over zou gaan. Daarnaast 
zegt 17 procent zorg te hebben gemeden, omdat het niet te betalen was.

http://www.nu.nl/geldzaken/4130111/ruim-8-procent-verzekerden-mijdt-zorg-vanwege-eigen-risico.html

PROF. MACKENBACH: “ER IS HEEL VEEL NODIG OM SOCIAAL-ECONOMISCHE
GEZONDHEIDSVERSCHILLEN TE VERKLEINEN”

De verschillen in Nederland tussen hoog- en laagopgeleiden in levensverwachting zijn groot: ruim zeven jaar bij 
mannen en ruim zes jaar bij vrouwen. Daarbij leven hoogopgeleide mannen en vrouwen respectievelijk 14,3 en 
15,3 jaar langer zonder beperkingen.  Volgens professor Maatschappelijke Gezondheidszorg Johan Mackenbach 
ligt een van de belangrijkste oorzaken voor deze verschillen in het rookgedrag. Hij maakt zich ook zorgen over de
steeds verdere verhoging van het eigen risico, waardoor de toegang tot zorg voor mensen met een laag inkomen 
onder druk komt te staan.

https://www.sp.nl/nieuws/2016/08/prof-mackenbach-er-is-heel-veel-nodig-om-
sociaal-economische-gezondheidsverschillen

COLUMN: STOP DE EIGEN BIJDRAGE
DOOR: Jan Breur

Het leven is al duur genoeg. Zeker als er wat schort aan je gezondheid. Als je inkomen dan ook nog eens achteruit 
gaat, zijn extra kosten wel het laatste waar je op zit te wachten. Daarom wil de SP dat er geen Eigen Bijdrage 
meer wordt gevraagd in de WMO. Er is geld genoeg, maar als er een financiële drempel wordt opgeworpen zien 
mensen af van noodzakelijke hulp. Dit vergroot de problemen. 
Ook zet de SP zich in voor een Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico. Zodat iedereen de zorg krijgt die nodig is.
Informatie hierover is te vinden op https://nationaalzorgfonds.nl/.
Op maandag 26 september spreken we hierover verder in 'De Egelantier', Rederijkers 1 in Veenendaal West. 
Aanvang: 20:00u, toegang gratis. Bent u er ook bij?

Jan Breur

LID WORDEN? https://www.spnet.nl/aanmelden/lid


