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Steeds duidelijker wordt dat via de marktwerking in de zorg niet de beoogde effecten worden bereikt.
Integendeel: we zien steeds meer bureaucratie en hogere uitgaven terwijl de wachtlijsten in de zorg
blijven bestaan.
Dit kabinet zet echter de ingeslagen weg van de marktwerking door. Nu het experiment marktwerking
in de ziekenhuiszorg leidt tot een explosieve kostenstijging wordt een uitgavenmaximum ingesteld in
plaats van te stoppen met dit experiment. Ook in de GGZ en andere terreinen van de zorg gaat de
marktwerking gewoon door.

Daarom willen wij op zaterdag 19 februari weer een landelijke themadag Zorg organiseren. In
het Haarhuis in Arnhem (stationsplein 1), van 10.00 tot 16.00 uur. Het doel is om vast te stellen
waar het mis gaat en hoe we de ontwikkelingen kunnen keren.

Wat zijn de gevolgen van de marktwerking op de bureaucratie, de kwaliteit, de toegang tot de zorg, de
kostenontwikkeling en de aandacht voor preventie?
Hoe pakken de aanbestedingen in de thuiszorg uit op de kwaliteit van de zorg en wat zijn de gevolgen
voor het personeel?
Kunnen we voldoende personeel vasthouden in de ouderen- en gehandicaptenzorg met de toenemende
werkdruk, de bureaucratie, de verslechtering van de arbeidsomstandigheden en een groeiend gevoel
van onmacht niet die zorg te kunnen geven die nodig is?
Leidt de DBC tot nieuwe bureaucratie en bedreigt het de privacy van patiënten?
Gaat marktwerking ten koste van professionele autonomie in de huisartsenzorg en hoe kan het
huisartsenvak overeind blijven?
Hoe zit het met de macht van de zorgverzekeraar, gaat deze meer op de stoel van de zorgverlener
zitten?
Dit zijn allemaal vragen die aan de orde kunnen komen op 19 februari.

Voorlopige agenda van de dag
10.00 Inloop
10.30 Welkomstwoord en beschouwing politieke stand van zaken door Agnes Kant
11.00 Themagroepen: Ziekenhuiszorg, Eerstelijn, GGZ, Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg
(intramuraal), thuiszorg.
13.00 Lunch
14.00 Presentatie themagroepen
15.00 Discussie met forum en zaal
15.45 Samenvatting en conclusies
16.00 Borrel

U kunt zich vanaf nu inschrijven via http://www.zorggeenmarkt.nl/themadag/aanmelden.php.
Geeft u tevens op aan welke themagroep u wilt deelnemen. De deelname is gratis.
Ik hoop dat we op 19 februari in groten getale samen verder kunnen werken aan een verdieping,
verbreding en versterking van onze kritiek, verzet en alternatieven.

Met vriendelijke groet,

Ineke Palm

Voor meer informatie:
Ineke Palm 0651111073
Eva de Bakker 0614040592
info@zorggeenmarkt.nl


