
EEn partij mEt 
‘Hart voor dE Zorg’

“Minder overheid en meer markt. Dat is 
het motto in de zorg. We zijn nu enkele 
jaren verder en kijk naar de puinhoop. 
Maar we leggen ons er niet bij neer. Met 
hart voor de zorg proberen we als partij 
zo goed mogelijk tegengas te geven”, 
vertellen bestuurslid Jan Oechies en 
fractievoorzitter Jeroen Brouwer van 
de SP.
Als fysiotherapeut maakt Oechies de 
problemen dagelijks mee. “Op alle 
niveaus zien we de negatieve gevolgen, 
van ziekenhuizen tot in de thuiszorg, 
maar ook bij huisartsen. Niet dat de 
zorg altijd slecht is, maar goede zorg is 
steeds moeilijker bereikbaar geworden. 
En veel mensen stoppen met werken 
in de zorg, omdat ze gewoon geen 
fatsoenlijk salaris meer krijgen, of de 
bureaucratie zat zijn”, begint hij.
“Overal hebben mensen er last van. 
Overleg maakt steeds meer plaats voor 
concurrentie en inhoudelijke bijscholing 
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wordt vervangen door een manage-
mentcursus. Of apothekers die hun 
bedrijf aan grote organisaties verkopen 
en tandartsen die tandheelkundige cen-
tra oprichten”, vertelt Oechies. “Neem 
de invoering van het Burger Service 
Nummer, een unieke code waarmee een 
verzekeraar eenvoudig een dure risico-
patiënt onderscheidt van de goedkope 
patiënt. 

Kosten zijn belangrijker dan goede hulp. 
“Als SP proberen we hier tegengas te 
geven. Kijk naar de Stichting AED Hart-
stikkeNodig, de enquête voor de huis-
artsenpost, onze thuiszorgacties, ons 
onderzoek voor een hospice en onze 
voorlichtingsavonden. Allemaal zaken 
waarbij we niet stilzitten en zeuren hoe 
slecht alles is, zoals sommige andere 
plaatselijke politici.
Veel ontwikkelingen hebben met elkaar 
te maken. Wil je hart voor de zorg tonen, 

dan moet je zaken met elkaar verbin-
den. Bestaande kennis gebruiken, goed 
luisteren naar mensen uit de praktijk, 
zaken op buurtniveau regelen. Zo pro-
beren we de zorg beter te maken. Niet 
voor onszelf, maar voor de mensen die 
er afhankelijk van zijn”.•

Jan Oechies en Jeroen Brouwer



“onZE inWonErS moEtEn 
FatSoEnlijK HUlp KrijgEn”

De manier waarop de gemeente de 
thuiszorg vorm geeft, haalde het 
afgelopen voorjaar de landelijke vak-
bladen. Als voorbeeld voor de rest 
van Nederland.
“En toch lopen we ook hier hard tegen 
de effecten van de marktwerking aan”, 
zo laat SP-wethouder Jan Burger 
weten.

De huishoudelijke hulp staat in de 
schijnwerpers, vooral zorginstelling 
Vitras/CMD. In Wijk bij Duurstede 
blijft deze organisatie haar diensten 
aanbieden, maar in omliggende 

plaatsen verliezen veel hulpen hun 
baan. Hoe komt dat?
“Veel thuiszorgorganisaties verkeren in 
de problemen. Door de marktwerking 
is ingeschreven op tarieven waarvoor 
gewoon geen fatsoenlijke hulp te 
leveren is. Daar komt bij dat er nieuwe 
richtlijnen voor indicaties gelden. 
Ervaren en duurdere hulpen worden 
vervangen door goedkopere, veelal 
jongere hulpen. Het is een kwestie 
van zorgvuldig omgaan met indiceren, 
met je personeel en gewoon van geld. 
Medewerkers in de thuishulp gaan ook 
op zoek naar ander werk als ze een 

EEn WijKSE HoSpicE?
Jan Oechies spant zich samen met 
anderen in voor de vestiging van 
een hospice in Wijk bij Duurstede. 
Dat is een plaats waar mensen met 
terminale zorg (tijdelijk) kunnen 
wonen. De afgelopen maanden 
heeft een werkgroep een eerste 

onderzoek gedaan. “In de werk-
groep zitten vertegenwoordigers 
van kerken en professionals. Na 
een inventarisatie beantwoordt 
de groep de haalbaarheidsvraag 
voorzichtig met ‘ja’. Het gaat om 
een hospice waarin professionals, 

vrijwilligers en mantelzorgers actief 
zijn. Centraal staan de mensen 
en hun familie. Wij spreken liever 
over een bijna thuishuis”, aldus 
Jan Oechies. Begin 2009 verwacht 
de groep de plannen te kunnen 
presenteren.

ander contract en een lager loon krij-
gen aangeboden.” 

En hoe is het in Wijk bij Duurstede?
“We hebben het hier zo geregeld dat 
verzorgers altijd conform de CAO
betaald kunnen worden. Met ingang 
van 1 januari verhogen we de tarieven 
met ruim 6%. Alle thuiszorgorgani-
saties, inclusief Vitras/CMD hebben 
aangegeven met hun werk hier verder te 
gaan. Maar Wijk bij Duurstede is geen 
eiland. Vanwege de onzekere situatie en 
de slechte berichtgeving zijn ook hier 
medewerkers vertrokken. En dus zitten 
er mensen zonder hulp.”

En nu?
“Samen met de thuiszorgorganisaties 
werven we personeel. De wachtlijst 
moet zo snel mogelijk verdwijnen. Het 
zijn onze inwoners die fatsoenlijk hulp 
moeten krijgen. En ik wil met de instel-
lingen plannen maken om te zorgen 
dat er meer zekerheid komt voor de 
toekomst. Verder doen we als afdeling 
natuurlijk mee met landelijke acties en 
ondertussen probeer ik collega-wethou-
ders te overtuigen van het belang van 
een goede zorg en fatsoenlijke tarieven. 
De thuiszorg en haar medewerkers 
verdienen onze steun!” 

Met ingang van 1 januari 2007 is 
de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (Wmo) ingevoerd. De wet 
zorgde voor bundeling van een 
aantal bestaande wetten, onder 
andere de Welzijnswet en de Wet 
Voorzieningen Gehandicapten. 
De huishoudelijke zorg is van 
de AWBZ overgeheveld naar de 
gemeenten. Vooral ouderen, maar 

ook mensen met een handicap 
of ernstige ziekte, of mensen die 
langdurig herstellen, maken gebruik 
van deze hulp. Hoe is het in Wijk bij 
Duurstede geregeld?

• Zorgvragers kunnen kiezen voor 
hun eigen aanbieder.

• Alternatief is een persoonsgebon-
den budget.

• Er zijn acht zorginstellingen die 
hulp bieden.

• Er is een eigen Wmo-loket dat 
ook indiceert.

• Andere hulpverleners worden zo-
nodig betrokken bij de indicatie.

• Ook bij mantelzorg hebben 
 mensen recht op hulp. 
• Hulpen kunnen altijd werken voor 

een fatsoenlijk CAO-loon.



mogElijKE opricHting WijKSE tHUiSHUlporganiSatiE

“onZE inWonErS moEtEn 
FatSoEnlijK HUlp KrijgEn”

De SP gaat samen met de PvdA na 
of het mogelijk is om een plaatselijke 
thuishulporganisatie op te zetten. Dit 
zou een oplossing kunnen zijn voor de 
gerezen problemen in de thuiszorg in 
Wijk bij Duurstede.
Het voordeel van een lokale instelling 

“Een goede, maar ook goed bereik-
bare huisartsenzorg. Daar gaat het 
om. Deze zomer hebben we een uit-
gebreide enquête onder de inwoners 
gehouden. Over de zorg was men wel 
tevreden. Maar over de bereikbaar-
heid niet. Vandaar dat we een huis-
artsenpost in Doorn willen”, vertelt 
SP-raadslid Henriëtte Sanders.

De inwoners uit Wijk bij Duurstede en 
de Utrechtse Heuvelrug vulden bijna 

Bij hartfalen kan een Automatische 
Elektrische Defibrillator (AED) levens 
redden. Daarom ging een initiatief-
groep op zoek naar vrijwilligers en geld 
voor apparaten. Dankzij de inzet van 
Wil van Dam en Henk Huisman, samen 
met Jan Oechies, werd de actie 
een succes.
“Het is hard gegaan. Met twintig 
AED’s, tientallen vrijwilligers, een 
reanimatiewijzer, eigen site en nieuws-
brieven”, leggen de bestuursleden van 
de Stichting AED HartstikkeNodig uit.

Anderhalf jaar geleden werden de eer-
ste brieven geschreven naar onderne-
mers en verenigingen. In de lokale pers 
verschenen oproepen voor vrijwilligers.
“De steun was overweldigend. Overal 

EEn HUiSartSEnpoSt in doorn?

lEvEnS rEddEn

•

is de kleinschaligheid en de bekend-
heid met de plaatselijke arbeidsmarkt.
Zo’n instelling is ook niet afhankelijk 
van het beleid van andere gemeen-
ten. En kan samen met andere Wijkse 
zorgaanbieders en vrijwilligersorga-
nisaties een goed aanbod van hulp 

realiseren voor alle inwoners met een 
hulpvraag.
Binnen enkele maanden wordt 
duidelijk of zo’n plaatselijke organi-
satie kan meedoen met een nieuwe 
‘aanbestedingsronde’ voor de
thuiszorg in 2009.

meldden mensen zich aan. Veel 
inwoners wilden meedoen en 
bedrijven gaven zich op om een AED 
aan te schaffen”, aldus Henk Huisman.

Ruim zeventig Wijkenaren zijn inmid-
dels opgeleid tot AED-vrijwilliger. Huis-
man, ook actief bij de Wijkse EHBO, 
roemt de betrokkenheid van die vrijwil-
ligers: “Op een bijeenkomst komen 
gemiddeld vijftig vrijwilligers, vandaar 
dat we cursussen blijven aanbieden. 
Zo blijft ook iedereen op de hoogte.”

Beide bestuursleden zijn blij met de 
steun van de SP. De raadsfractie dien-
de een motie in om de opleiding van 
vrijwilligers mede te betalen. De hele 
raad schaarde zich achter dit initiatief.

“We hebben een reanimatiewijzer 
gemaakt zodat iedereen ziet waar een 
AED is en een vrijwilliger woont. En via 
de zogenaamde AED Locator worden 
alle vrijwilligers straks via de sms 
gewaarschuwd dat ze nodig zijn. We 
zijn dus echt operationeel”, aldus 
Huisman.
“De volgende stap is de plaatsing van 
de apparaten in kasten aan gebou-
wen waar ze voor vrijwilligers met 
een pasje altijd bereikbaar zijn. De 
komende maanden worden dankzij het 
lokale bedrijfsleven en schenkingen 
negen kasten geplaatst. Ze zijn goed 
afgeschermd tegen vandalisme. AED 
HartstikkeNodig is echt voor en door 
de Cothense, Langbroekse en Wijkse 
bevolking”, vult Wil van Dam aan.

tweeduizend formulieren in. Jong 
en oud deed mee. Met een goede 
leeftijdsverdeling is het onderzoek 
representatief te noemen. Opvallende 
uitslagen zijn er genoeg.

“Maar liefst 98% pleit voor een post 
in Doorn. Hoe belangrijk dat is blijkt 
wel uit het feit dat 19% van de on-
dervraagden aangewezen is op het 
openbaar vervoer. Dat is naar Houten 
niet te doen”, meent het raadslid.

“Het college laat uitzoeken wat de 
mogelijkheden zijn en hoe zo’n post 
er kan komen. Maar dat kan alleen als 
alle partijen meedoen: het Diacones-
sen Ziekenhuis, Primair die de posten 
beheert, de huisartsen zelf natuurlijk 
en de zorgverzekeraars. We hebben 
met de enquête en een initiatiefvoor-
stel laten zien hoe de Wijkse bevol-
king erover denkt. We wachten nu 
de voorstellen af”, eindigt Henriëtte 
Sanders. 



JA, ik word lid van de SP. Ik machtig de SP om per kwartaal 
onderstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening. 
Ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand 
het nieuws- en opinieblad De Tribune in de bus.

Stuur deze bon naar: 
SP, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam

U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of  
een e-mail aan de SP: (010) 243 55 40, administratie@sp.nl

kwartaalbijdrage  5,– (minimum)  7,50  10, –
  12,50  15,– anders   
   

datum                           handtekening

naam

roepnaam        voorletters m/v

adres

postcode                      plaats

telefoon        geboortedatum 

e-mail        rekeningnummer

Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 jaar) 
en sta één van mijn kwartaalbijdragen af aan ROOD.
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U bent al lid van de SP voor  
E 5,- per kwartaal.  
U krijgt dan elke maand ons 
nieuwsmagazine Tribune 
en als nieuw lid krijgt u een 
welkomsgeschenk cadeau! 
Lid worden kan heel een-
voudig via www.sp.nl en 
met de bon hiernaast.

KOM DE SP 
vERSTERKEN  
 – WORD LID

 
 
Dit kabinet, Balkenende IV, is een voortzetting van de eerdere kabinetten-Balkenende: 

zie de uitverkoop van de thuiszorg, de bezuinigingen op de aftrek van bijzondere 

ziektekosten en de AWBZ, de verslechterde koopkracht voor velen, de weigering om een 

referendum te houden over het Europees Verdrag, en het besluit om de Neder landse 

troepen langer in Afghanistan te houden…
Dit kabinet biedt geen oplossingen voor de problemen in de buurten, in het onderwijs, en in 

de zorg. Dit kabinet heeft een sterke oppositie nodig die het bestookt met kritiek en laat 

zien hoe het anders en beter kan.
De SP zorgt daarvoor. Steunt u ons?

Agnes Kant, fractievoorzitter SP 

De SP is de derde partij van het land, en de grootste oppositiepartij in de Tweede 

Kamer. Meer dan anderhalf miljoen mensen steunen onze partij. Dat geeft vertrou wen. 

We werken dan ook keihard aan een menselijker en socialer Nederland. In de Tweede 

Kamer én in de steden en dorpen, samen met de mensen. Omdat wij uw steun daarbij hard 

nodig hebben, vraag ik u om lid te worden! U bent al lid voor 20 euro per jaar. 

U krijgt dan elke maand ons nieuwsblad De Tribune gratis in de bus.

Jan Marijnissen, voorzitter SP

MAAK NEDERLAND MENSELIJKER EN SOCIALER


