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Uitslag Zorg-enquête 

Het heeft even geduurd voor wij u 

de uitslag van de zorg enquête 

konden presenteren. Dit had te 

maken met de vakantieperiode en 

ook met het feit dat we tot vorige 

week nog ingevulde formulieren 

hebben ontvangen. 

Beknopte samenvatting:  

Vraag 1. Het eigen risico moet 

verdwijnen, 91,6 % van de 

ingevulde formulier is het daar me 

eens. 

Vraag 2. Heeft u last van de 

marktwerking 45,8% is het daar 

mee eens, 12,5% weet het niet 

Vraag 3. Is keuzevrijheid van de de 

zorgverzekering een vooruitgang, 

83,3% vind van niet 

Vraag 4. maar liefst 25% van de 

antwoorden geeft aan dat ze 

problemen hebben met de huidige 

zorgverlening 

Een greep uit de antwoorden op 

vraag 5 

“Cliënten moeten keuzevrijheid 

hebben over welke arts ze willen”   

“De mantelzorgvergoeding in 

Veldhoven is sterk versoberd” 

“Er moet niet gegraaid worden in 

de zorg” 

“Eigen risico moet verdwijnen” 

Uit deze peiling komt duidelijk naar 

voren dat SP leden in Veldhoven 

ook vinden dat er nodig wat moet 

veranderen aan het huidige 

zorgstelsel, met uw hulp gaan we 

er ook wat aan veranderen! 

 

Nieuwsbrieven straks  digitaal 

Omdat tegenwoordig bijna iedereen 

beschikt over een computer en 

internet wil onze afdeling over enkele 

maanden stoppen met de papieren 

versie van deze Nieuwsbrief. Dit heeft 

als voordelen, dat het ons minder 

papier en inkt kost, alsook minder tijd, 

omdat de thuisbezorging kan 

vervallen. 

Sinds maart 2015 zijn de 

nieuwsbrieven trouwens al digitaal 

beschikbaar; u vindt ze op onze site 

https://veldhoven.sp.nl, in het menu 

linksboven op de homepage. 

Als u echter toch liever een papieren 

versie wilt blijven ontvangen – 

bijvoorbeeld omdat u geen computer 

gebruikt - dan wordt daar een 

oplossing voor gezocht. U kunt dat 

doorgeven aan Aart van Zutphen, per 

email: aartvanzutphen@gmail.com of 

telefonisch: 0641163457 

We zullen de papieren versie hierna 

nog tweemaal standaard bij iedereen 

thuis bezorgen, dus in september en 

oktober. Ook zullen we dit bericht 

herhalen in de volgende nieuwsbrief. 

Daarna hopen we voor iedereen een 

passende oplossing gevonden te 

hebben. 

 

SP laat zich zien bij actie Den 

Ekkerman 

Op dinsdagavond 13 september 

organiseerde het Zwembad Den 

Ekkerman in samenwerking met de 

FNV een actieavond voor het behoud 

van het zwembad in Veldhoven. De 

organisatie had gezorgd voor een 

groot podium en de FNV had tientallen 

actietenten geplaatst. 

 

Ook was er een groot zwembad op het 

plein geplaatst. Burgemeester Mikkers 

nam een petitie en een groot aantal 

kindertekeningen in ontvangst. Tijdens 

zijn speech meldde hij het publiek dat 

hij niets kon beloven , wat leidde tot 

boegeroep vanuit het publiek. Op het 

hoogtepunt waren enkele honderden 

mensen aanwezig, het plein was goed 

gevuld. Ook aanwezig was de afdeling 

van de SP-Veldhoven. Als enige 

politieke organisatie was de SP 

zichtbaar aanwezig. 

Nationaal zorgfonds 

Zeer binnenkort horen we wat het 

kabinet van plan is in 2017, het laatste 

jaar waarin het nog mag regeren. In 

maart 2017 zijn er namelijk Tweede 

Kamerverkiezingen. Die zullen hopelijk 

een grote verschuiving naar links 

teweeg brengen. De SP is zich daarop 

aan het voorbereiden. 

Een van de voornaamste 

veranderingen waar onze partij dan op 

aan zal sturen is het  terugdringen van 

de marktwerking in de 

gezondheidzorg, daarmee de 

afschaffing van het eigen risico  en de 

oprichting van een Nationaal 

Zorgfonds. Hiervoor  zal de partij de 

komende maanden, ook in Veldhoven, 

grootscheeps actie gaan voeren. 

  



Daarom is dit hele nummer van de 

Nieuwsbrief aan dit onderwerp gewijd. 

Het geeft u de essentiële informatie 

over dit onderwerp.  

 

Waarom is het Nationaal 

ZorgFonds zonder eigen risico 

nodig? 

Met het Nationaal ZorgFonds 

vervangen we de verschillende 

zorgverzekeraars door één 

organisatie. Daarmee slaan we drie 

vliegen in een klap: we brengen het 

zorgstelsel weer onder democratische 

controle, we besparen enorm veel op 

bureaucratie en dure marktwerking, 

en de zorg wordt weer toegankelijk 

voor iedereen. Bijkomstigheid is dat 

we ook af zijn van die irritante 

zorgverzekeraars met hun hoge 

winsten, dure reclames en 

topsalarissen voor hun directeuren. 

 

Het afschaffen van het eigen 

risico kost ruim 3 miljard. Hoe 

gaan we dat betalen? 

1. Afschaffen van de 
zorgverzekeraars: 1,5 miljard 

De zorgverzekeraars maken 

gemiddeld 1 miljard euro 

winst per jaar en spenderen 

vele honderden miljoenen aan 

het overstapcircus. Ook zijn de 

uitvoeringskosten van de 

zorgverzekeraars sinds het 

ziekenfonds honderden 

miljoenen hoger geworden. 

Het afschaffen van de 

zorgverzekeraars levert 

minimaal 1,5 miljard euro op. 

  

2. Weg met onnodige 
bureaucratie: 1,3 miljard 

Overal gaan zorgverleners ten 

onder aan bureaucratie, 

veroorzaakt door wantrouwen 

van zorgverzekeraars. Bij het 

Nationaal ZorgFonds hoeven 

zorgverleners maar met één 

organisatie afspraken te 

maken, in plaats van met vele 

zorgverzekeraars. Dit levert 

1,3 miljard op. 

  

3. Weg met de woekerwinsten 
van de farmaceutische 
industrie: 750 miljoen  
De farmaceutische industrie 

maakt enorme winsten, ten 

koste van de premiebetaler. 

Medicijnprijzen kunnen 

omlaag, onder andere doordat 

het Nationaal ZorgFonds als 

één organisatie onderhandelt 

met de farmaceutische 

industrie. En dat scheelt veel 

geld. 

  

Is het eigen risico niet juist een 

goede drempel zodat mensen niet 

voor niets naar de dokter gaan? 

Ziek zijn is geen keuze. Het kan 

iedereen overkomen. Daarom is het 

niet eerlijk om mensen met ziekte of 

een ongeluk een boete te geven van 

385 euro. Door deze boete heeft één 

op de vijf mensen wel eens afgezien 

van noodzakelijke zorg. Dat maakt de 

zorg op termijn juist veel duurder. We 

schaffen het eigen risico af, zodat 

iedereen de zorg kan krijgen die nodig 

is. 

 

Wat valt er onder het basispakket 

in het Nationaal ZorgFonds? 

Het basispakket wordt uitgebreid met 

fysiotherapie, ggz en tandzorg. 

Daarmee bouwen we het basispakket 

uit zodat de meest noodzakelijke zorg 

weer gewoon vergoed wordt. 

 

Wat betekent het afschaffen van 

de zorgverzekeraars voor mij? 

In het Nationaal ZorgFonds heeft 

iedereen de keuze om een eigen arts 

en ziekenhuis te kiezen. Die 

keuzevrijheid wordt op dit moment 

beperkt door de zorgverzekeraars. 

Daarnaast is er geen sprake meer van 

een boete op ziek zijn en krijgt 

iedereen een goed basispakket. 

Kortom: Met het Nationaal ZorgFonds 

komt er betere en betaalbare zorg. 

Voor iedereen. 

 

Waar vind ik een uitgebreide 

onderbouwing met de cijfers? 

Een onderbouwing en cijfers van onze 

plannen vind je in ons rapport: Op 

naar een Nationaal ZorgFonds. Een 

aantal verdere kritische vragen vind je 

in de blog "Hoe zit dat nou met het 

Nationaal ZorgFonds?" van Lars 

Duursma. 

 

Oproep Algemene 

LedenVergadering (ALV) 

Op maandag 24 oktober zal een 

vergadering worden gehouden voor 

alle Veldhovense leden, een 

zogenaamde ALV. Wij nodigen u uit 

om hier bij te zijn. 

Er zijn 2 belangrijke agendapunten, 

waarover wij als bestuur de stem van 

zoveel mogelijk leden willen horen. 

1.Verkiezingsprogramma: 

 vanaf 14 oktober is het concept-

verkiezingsprogramma van de SP voor 

de Tweede Kamer openbaar.  Ieder lid 

heeft het recht hierover zijn of haar 

zegje te doen. Wij willen dit zeker 

stimuleren en zullen u nog per brief 

uitnodigen. 

2.Bestuur:  

 In juni 2016 zijn wij officieel een 

zelfstandige afdeling geworden. 

Hierbij hoort een door de leden 

gekozen bestuur. De meeste leden 

van het huidige (voorlopige) bestuur 

stellen zich weer beschikbaar, maar 

vers bloed is natuurlijk welkom. Ook 

hierover informeren wij u nog. 

 

Dus zet alvast in uw agenda:  ALV 

maandag 24 oktober , 20.00 uur, in ' 

Tweespan. 

Robert Tros 

voorzitter 

 

 

MEER INFORMATIE OF ACTIEF 

WORDEN? VELDHOVEN.SP.NL

 

https://nationaalzorgfonds.nl/sites/nationaalzorgfonds.nl/files/Rapport-NZF-web.pdf
https://nationaalzorgfonds.nl/sites/nationaalzorgfonds.nl/files/Rapport-NZF-web.pdf
https://medium.com/@larsduursma/hoe-zit-dat-nou-met-het-nationaal-zorgfonds-d798e20e1ef0#.hs3vo71
https://medium.com/@larsduursma/hoe-zit-dat-nou-met-het-nationaal-zorgfonds-d798e20e1ef0#.hs3vo71
https://nationaalzorgfonds.nl/

