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DE ARM VAN DE ZORGVERZEKERAAR...
Het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraars heeft al bij heel wat beroepsgroepen tot hoofdbrekens 
geleid. Onder anderen huisartsen, verloskundigen, tandartsen, psychologen en fysiotherapeuten 
roerden zich de afgelopen jaren al en momenteel zitten de kleine zelfstandigen in de thuiszorg in de 
tang. De vrijheid van patiënten om zelf een zorgverlener te kiezen is een groot goed, maar telkens weer
proberen de zorgverzekeraars die keuzevrijheid te beperken. Stichting ZorgRecht laat het er niet bij 
zitten en stapt naar de rechter. 
Lees het hele artikel op:

https://www.sp.nl/achtergrond/arm-van-zorgverzekeraar-reikt-tot-in-slaapkamer

GEMEENTEN KIJKEN WEG BIJ MISSTANDEN THUISZORG
In de race naar beneden moeten zorgaanbieders steeds lager gaan zitten om opdrachten van de 
gemeente binnen te slepen.  Gemeenten besteden de uitvoering van hun WMO taak nog steeds vaak uit 
aan de goedkoopste aanbieder. Zij houden zich niet aan de Algemene Maatregel van Bestuur, die vorig 
jaar is ingegaan. Die verplicht gemeenten om niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit te letten.
Lees het hele artikel op:

https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/nieuws/Gemeenten-kijken-weg-bij-misstanden-thuiszorg/

VERPLEEGHUIZEN EN THUISZORG HEBBEN HET NAKIJKEN...
Veruit de meeste studenten verpleegkunde willen later een baan in het ziekenhuis, laat onderzoek zien
dat vorige week verscheen. Die voorkeur hebben ze al langer, maar het is nu een extra probleem voor 
de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en wijkverpleging. Zij zitten te springen om 
personeel. 
Probleem van met name de wijkverpleging is het negatieve imago bij jongeren.  In het onderzoek van 
de Staz zeggen studenten dat zij voor ziekenhuizen kiezen vanwege de uitdagingen en 
specialisatiemogelijkheden. Bij dat soort uitdagingen denken studenten niet aan de wijkverpleging.
Lees het hele artikel op:

https://www.trouw.nl/samenleving/verpleeghuizen-en-thuiszorg-hebben-het-nakijken-door-keuzes-van-studenten~a496690c/

THUISZORG BIEDT BETERE MIX
Volgens Staz kiezen studenten onder meer voor ziekenhuizen vanwege de uitdagingen en 
specialisatiekansen. Studente Mayke Roborgh laat een ander geluid horen: “Een ziekenhuis? Dat is 
gewoon productiewerk. De thuiszorg vind ik veel mooier. Je leert mensen door en door kennen omdat 
je letterlijk bij hen binnenkomt.” Bovendien zit er volgens Mayke een mooie afwisseling in dit werk. 
“Met sommige patiënten heb je relatief kort contact, omdat je bijvoorbeeld alleen tijdelijke 
wondverzorging doet. Bij anderen kom je veel langer over de vloer. Zo bouw je echt een band op.”
Lees het hele artikel op:

https://bron.fontys.nl/ziekenhuis-heeft-me-het-meeste-te-bieden/
 

Gratis download: zo ondersteun je mantelzorgers in de thuiszorg
In de toolkit ‘Mantelzorgondersteuning voor thuiszorgmedewerkers’ zijn veel voorkomende tools op een rij 
gezet. Zoals het meten van de (over)belasting, hoe je het netwerk in beeld brengt, hoe je de samenwerking 
optimaal houdt, en verscheidene gesprekstechnieken. De toolkit kwam tot stand dankzij de werkplaats 
‘Ondersteuning van mantelzorgers vanuit de thuiszorg.
DOWNLOAD VIA: 

https://www.nursing.nl/gratis-download-zo-ondersteun-je-mantelzorgers-in-de-thuiszorg/



GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
21 maart 2018

Op 21 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad in Veenendaal. In de verkiezingsbijlage van de 
vorige Nieuwsbrief is uitvoerig stilgestaan bij de inzet van de SP. Zoals beloofd komt er in deze editie 
een vergelijk tussen de verschillende partijen. In onderstaande matrix hopen we dit in één opslag te 
kunnen tonen. Hierbij gaan we uit van wat daadwerkelijk in de respectievelijke programma's staat; 
groen betekent dat het in het programma staat; rood betekent dat het er niet in staat.
De partijen staan op volgorde van lijstnummer. 
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