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NATIONAAL ZORGFONDS – DE AFTRAP
Zaterdag 26 november vond de officiële aftrap plaats van de campagne voor een 
Nationaal ZorgFonds zonder Eigen Risico. Bijna 4.000 mensen waren naar Den 
Haag getrokken om hier bij te zijn. Zo ook een vertegenwoordiging van het 
Veense TEAM SP.
De beweging voor een Nationaal ZorgFonds wil dat er een einde komt aan de 
bureaucratie en verkwisting die gepaard gaat met een stelsel van commerciële 
zorgverzekeraard. Ook wil men het "Eigen Risico", de boete op ziek zijn, afschaffen. En 
het zorgpakket uitbreiden met tandzorg, fysiotherapie en volledge GGZ.

MEER LEZEN:
• https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2016/11/nationaal-zorgfonds-dit-is-pas-

het-begin

• https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2016/12/sp-is-en-blijft-actief-voor-een-
nationaal-zorgfonds

• https://veenendaal.sp.nl/blog/alle/jan-breur/2016/12/een-nationaal-
zorgfonds-zonder-eigen-risico

STEUN DIT INITIATIEF OP:
• https://nationaalzorgfonds.nl/

Er zijn al meer dan 237.000 steunbetuigingen afgegeven, waarvan ruim 1500 uit Veenendaal.
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VERSLAG: AVOND OVER NATIONAAL ZORGFONDS IN EDE
Het was een interessante, druk bezochte bijeenkomst over het Nationaal ZorgFonds op 29 november in Ons Huis 
in Ede.  Ongeveer 70 mensen waren aanwezig. De avond was georganiseerd door de SP afdeling Ede, maar de 
aanwezigen kwamen uit alle lagen van de bevolking. Er werden filmpjes gedraaid en er waren vier gastsprekers, 
die allemaal vanuit hun eigen gezichtspunt belichtten waarom zij voor een Nationaal ZorgFonds zijn.

https://ede.sp.nl/nieuws/2016/12/nationaal-zorgfonds-de-beweging-is-er-nu-de-kracht-nog

DE ZAAG IN DE EIGEN BIJDRAGE
Er is flink de zaag gezet in de eigen bijdragen in de WMO. PvdA, SP en anderen hebben donderdag 24 november 
voorstellen ingediend om de kosten voor noodzakelijke ondersteuning niet uit de pan te laten rijzen. De SP ziet 
de eigen bijdrage in de WMO het liefst helemaal verdwijnen.

https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2016/11/de-zaag-in-de-eigen-bijdrage

ZORGVERZEKERAARS WORSTELEN MET THUISZORG
Iedereen moet zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat is de wens van dit kabinet en ook veel ouderen willen 
dat. Maar zorgverzekeraars stellen dat het onbetaalbaar wordt om mensen tot het einde toe thuis te verzorgen. 
Sinds vorig jaar betalen zij de wijkverpleging.

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2147004-de-uitzending-van-7-december.html

FNV STUURT GEMEENTE GRONINGEN EERSTE AANMANINGEN THUISZORG
De gemeente Groningen houdt zich niet aan de wettelijke termijn waarbinnen een nieuwe aanvraag voor 
huishoudelijke verzorging moet worden afgehandeld. Daarom heeft jurist Kevin Wevers, vandaag (vrijdag 9 
december), namens FNV Zorg & Welzijn, een eerste zestal aanmaningen met betrekking tot deze 
ingebrekestellingen aan de gemeente gestuurd.

https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/vvt/nieuws/FNV-stuurt-gemeente-
Groningen-eerste-aanmaningen-thuiszorg/

BREDE ZORGCOALITIE
Onlangs berichtten de media dat de poging om tot een brede zorgcoalitie van politieke partijen en vakbonden te 
komen was mislukt. Wat de FNV betreft is dat voorbarig. Zij zien meer overeenkomsten dan verschillen tussen de
partijen. 
https://www.fnv.nl/over-fnv/nieuws/nieuwsarchief/2016/december/Brede-zorgcoalitie-biedt-kansen-voor-

de-zorg/

SYMPOSIUM SP: “ONGELIJKHEID IN GEZONDHEID: WILLEN WE ER IETS AAN DOEN?”
Ongelijkheid in gezondheid, willen we er iets aan doen? Onder die leus organiseerde de SP zaterdag een 
conferentie in de Pauluskerk. De sprekers, professoren Johan Mackenbach, Martin Buijsen, Koos van der Velden 
en Richard Wilkinson en de wetenschappers Simone Goossen en Jeanine Suurmond,  schetsten allen één beeld: 
de sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn groot, nemen toe en een radicale aanpak is nodig als we de 
kloof willen verkleinen. 

https://www.sp.nl/nieuws/2016/12/sp-symposium-radicale-aanpak-sociaaleconomische-
gezondheidsverschillen-nodig

SP VEENENDAAL NU OOK OP FACEBOOK!
SP Veenendaal is nu ook te vinden op Facebook. Het 
adres is:

• https://www.facebook.com/SPVeenendaal/

FIJNE FEESTDAGEN!

SP-AFDELING VEENENDAAL WENST ALLE LEZERS 
VAN DEZE NIEUWSBRIEF GOEDE KERSTDAGEN EN 
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR TOE!

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