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AGENDA
SUPER ZATERDAG
10 SEPTEMBER 
Tijd: 10:30-15uur; 
Locatie: wijk Wandelbos 
(meer info zie onze web-
site)

ROOD: RAADSSIMULATIE 
13 SEPTEMBER
Tijd: 19:00uur
Locatie: raadszaal Tilburg

BUSKRUIT - 19 SEPTEMBER 
Tijd: 20:00uur
Locatie: Kim’s Kroeg 
(Piusplein 61)

THEMA-AVOND: ZORG 
22 SEPTEMBER 
Tijd: 19:30uur
Locatie: Piushaven 29

INFO-AVOND: NATIONAAL 
ZORGFONDS - 29 SEPTEMBER
Tijd: 19:30 (locatie volgt 
zsm) (aanmelden via: 
paulina@sptilburg.nl)

ROOD: KENNISMAKING MET 
EMILE ROEMER - 1 OKTOBER
Tijd en locatie volgen zsm 
via website.

VOOR DE MEEST 

ACTUELE AGENDA 

ZIE ONZE WEBSITE: 

TILBURG.SP.NL/AGENDA

MAGAZINE

meedenken of tip voor de 
redactie? mail naar:
hubert@sptilburg.nl

Voor het dagelijkse nieuws 
bezoek onze website: 
tilburg.sp.nl of volg ons 
via de sociale media

SP Tilburg
SP Tilburg

@sptilburg

DEZE OF EEN ANDERE PIUSPOST ONLINE RAADPLEGEN? DAT KAN! 
GA NAAR: tilburg.sp.nl/nieuwsbrief VOOR ONS ARCHIEF.

ROOD Tilburg @ROODTilburg

Jeanny Michielsen heeft 
op 16 juni van dit jaar de 
hoogste lokale SP-onder-
scheiding ontvangen, de 
Zilveren Tomaat. Jeanny 
is meer dan 40 jaar actief 
lid geweest van de SP in 
Tilburg. Ze heeft onder 
andere in het bestuur, ver-

schillende actiegroepen en 
het campagneteam gezeten. 
Om gezondheidsredenen 
stopte ze er dit jaar mee. 

Voorzitter Bob Jansen 
speldde de Zilveren Tomaat 
bij Jeanny op. Wethou-
der Hans Kokke: “Ik ken 

Jeanny Michielsen al heel 
mijn SP-leven. Er is bijna 
geen functie die ze binnen 
de partij niet bekleed heeft. 
Jeanny kwam op voor de 
zwakkeren in de samenle-
ving en heeft altijd tegen 
onrecht gestreden, met 
bijzondere aandacht voor 
de belangen van huurders. 
Deze onderscheiding is dik 
verdiend”. 

Eerder dit jaar ontving 
Jeanny de Tilburg Trofee 
uit handen van locoburge-
meester Berend de Vries 
voor haar tomeloze inzet 
bij de Huurdersbelangen-
vereniging van Tiwos. 
Jeanny heeft zich altijd 
de belangen van huurders 
aangetrokken. Jeanny 
herinnert zich haar eerste 
actie: “We gingen de straat 
op tegen de verhoging van 
de gasprijs. Ik vind dat je 
wel allemaal kunt roepen 
dat er veel mis is, maar als 
je de kans krijgt om ook 
daadwerkelijk iets te doen, 
dan moet je je ook inzetten, 
de straat op. De SP doet 
dat en daarom is dat mijn 
partij.”

ZILVEREN TOMAAT VOOR 
JEANNY MICHIELSEN



DE GROENE TOMAAT
EEN GEZOND TILBURG VOOR IEDEREEN!

Wij blijven gaan voor een groen, duurzaam en dus 
gezond Tilburg voor iedereen.

In de vorige piuspost heeft u kunnen lezen dat groen 
veel positieve invloed heeft op de gezondheid en het wel-
zijn van mensen. Er zijn enkele verzoeken gekomen voor 
relevante websites om mee te kunnen lezen. Bij deze, 
voor eenieder die nieuwsgierig is.

Meer groen, minder ADHD

23 november 2015- Uit nieuw onderzoek van Alterra 
Wageningen UR blijkt dat een groenere woonomgeving 
gepaard gaat met een lagere kans op ADHD bij kinderen. 
Die conclusie valt indirect te trekken uit het feit dat kinde-
ren die in een groenere omgeving wonen minder vaak 
een ADHD-middel, zoals Ritalin, gebruiken. Opvallend is 
dat deze samenhang alleen bestaat in minder welgestel-
de buurten.

http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Meer-groen-
minder-ADHD-maar-alleen-in-arme-buurten.htm

Biowalking goed voor diabetes

Wandelen is gezond voor iedereen, maar voor mensen 
met

http://www.beterinhetgroen.nl/aankondiging/aantal-locaties-
biowalking-voor-diabetespatienten-breidt-uit/

Groene schoolpleinen: een wetenschappelijk onder-

zoek naar de effecten voor basisschoolleerlingen, 

Jolanda Maas e.a. (2013), 10 SEPTEMBER 2015
Groene schoolpleinen vormen mogelijk mede een oplos-
sing voor het gebrek aan beweging bij kinderen en voor 
concentratieproblemen. Met behulp van dit onderzoek is 

dit nagegaan. Het onderzoek is uitgevoerd tussen april 
2012 en maart 2013.

http://degroenestad.nl/essential_grid/groene-
schoolpleinen-een-wetenschappelijk-onderzoek-naar-de-
effecten-voor-basisschoolleerlingen-jolanda-maas-e-a-2013/

Kennis over de baten van groen wordt in beeld 

gebracht. 10 november 2015
De kennis over de ‘baten’ van groen groeit nog steeds, 
maar is onoverzichtelijk en daardoor slecht toegankelijk 
voor bijvoorbeeld stedenbouwers, ontwerpers en beheer-
ders van stedelijk groen. Om deze kennis beter te kunnen 
benutten en toepassen, brengen onderzoekers van 
Wageningen UR, samen met studenten van Hogeschool 
Van Hall Larenstein, de baten van groen in de stedelijke 
omgeving in de komende drie jaar in beeld.

http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Wageningen-UR-werkt-
aan-beter-benutten-van-kennis-over-baten-stedelijk-groen-voor-
gezondheid-en-welzijn.htm

Uitlaatgassen zijn ongezond, dat weet iedereen. Maar 

hoe ongezond is ongezond? 
Op de website van het Ministerie van Verkeer (VROM) 
staat te lezen dat het wonen bij een drukke snelweg 
vergeleken kan worden met het meeroken van 17 sigaret-
ten per dag. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) schat dat in Nederland zo’n 5000 mensen 
vervroegd overlijden door het inademen van vervuilde 
lucht door het verkeer.

www.kennislink.nl/publicaties/filerijden-ongezond

Luchtkwaliteit in Geldrop en Tilburg ongezond, blijkt 

uit onderzoek Milieudefensie

EINDHOVEN - Op de drie plekken in Brabant waar 
Milieudefensie vorig jaar de luchtkwaliteit heeft gemeten, 
is sprake van een ongezonde situatie. Het gaat om de 
Ringbaan-West en het Stadhuisplein in Tilburg en het 
Bogardeind in Geldrop.

http://www.omroepbrabant.nl/?news/248930852/
Luchtkwaliteit+in+Geldrop+en+Tilburg+ongezond,+blijkt+uit+
onderzoek+Milieudefensie+++.aspx

De top vier van ziekteveroorzakers in Nederland zijn 
roken, ongezond eten, te weinig bewegen en de auto 
(luchtvervuiling, geluidsoverlast, ongevallen). 
citaat uit:(http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/co-
lumns/ggd-en-en-gemeenten-practice-what-you-
preach!.9476089.lynkx)

Tot slot nog enkele interessante digitale nieuwsbrie-

ven en -sites waarop je je gratis kunt abonneren en 

waar je heel veel positieve informatie vandaan kunt 

halen betreffende groen, duurzaam en dus gezond:



info@theoptimist.nl  / betereenergie@e.natuurenmilieu.nl / 
nieuwsbrief@hetkanwel.nl / nieuwsbrief@genoeg.nl / 
info@worldsbestnews.nl  / info@maxhavelaar.nl / www.
bespaarbazaar.nl / www.vitalegroenestad.nl  

Volgende keer zoomen we weer meer in op de actualiteit 
van onze stad Tilburg. 

Onze volgende bijeenkomst is op maandag 10 oktober 
vanaf 19.30 uur aan de Piushaven 29. 

U bent ook onaangekondigd van harte welkom om mee 
te denken, te adviseren, vragen te komen stellen of 
alleen maar om te komen luisteren.

THEMA

ZORG VAN EN VOOR IEDEREEN!

Op initatief van de SP is 
er een campagne gestart 
om de zorgverzekeraars 
te vervangen door een 
nationaal zorgfonds en het 
eigen risico in de zorg af te 
schaffen.  

Op zaterdag 10 september 
houdt de SP Tilburg een 
‘Super Zaterdag’ waar er 
aandacht gevraagd wordt 
voor dit nationaal 
zorgfonds.

In 2014 verscheen er na 
onderzoek van de SP 
Tilburg een ‘zwartboek 
zorgmijders’. Uit dit 
onderzoek blijkt dat veel 
mensen zorgmijden omdat 
ze de zorgkosten niet meer 
kunnen betalen. download 
het zwartboek via onze 
website: 
(https://tilburg.sp.nl/
nieuws/2014/10/
zwartboek-zorgmijders)

Lees hier het 
manifest voor het 

nationaal zorgfonds:
Goede en toegankelijke 
zorg is onmisbaar voor 
iedere beschaafde samen-
leving. De gezondheid van 
de bevolking hoort centraal 
te staan, niet ‘de marktwer-
king’. 

Afgelopen 20 jaar ver-
schoof de zeggenschap 
over de zorg van het 
publiek en de zorgverle-
ners naar de commerciële 
verzekeraars. Zij bepalen 
meer en meer wie welke 
zorg krijgt, en waar. Het 
idee was dat concurren-
tie tussen verzekeraars 
de zorg goedkoper zou 
maken. De werkelijkheid 
is dat de bureaucratie en de 
verspilling explosief zijn 
gegroeid. Het publiek zou 
steeds meer te kiezen krij-
gen, maar dat blijkt alleen 
te gelden voor wie meer 
kan betalen. De rest krijgt 
juist steeds minder keuze-
vrijheid. Ondertussen zijn 
zorgverleners veel te veel 

tijd kwijt aan het afleggen 
van verantwoording, want 
verzekeraars en politiek 
vertrouwen hen niet. 

Vechtmarkt
De zorg is een ware vecht-
markt geworden. Verze-
keraars besteden jaarlijks 
alleen al 500 miljoen euro 
zorggeld aan reclame en 
marketing. Er zijn sinds de 
vercommercialisering ruim 
honderden miljoenen ver-
spild aan het overstapcircus 
waar verreweg de meeste 
mensen helemaal geen 
gebruik van maken. 

Boete op ziek zijn
Tegelijkertijd vangen 
we de zorgkosten steeds 
minder vaak samen op. 
Steeds vaker wordt gezegd: 
u betaalt het zelf maar. Wie 
de pech heeft om ziek te 
worden, betaalt 385 euro 
meer dan gezonde men-
sen, via het eigen risico. 
Dit bedrag is de afgelopen 
jaren verdubbeld. Dat is 

oneerlijk, en leidt er toe dat 
steeds meer mensen afzien 
van noodzakelijke zorg, 
omdat ze die niet kunnen 
betalen. Huisartsen luiden 
hierover al jaren de nood-
klok, maar het eigen risico 
blijft maar stijgen. 

Zorg voor en van iedereen
Met de vercommerciali-
sering van de zorg is een 
verkeerde weg ingeslagen. 
Het is tijd om een nieuwe 
richting te kiezen. 

Een Nationaal ZorgFonds
Ten dienste van de bevol-
king en zorgverleners, zon-
der commerciële belangen. 
Premiegeld gaat naar zorg 
en één organisatie, en niet 
naar marketing, winstuitke-
ringen en de bureaucratie 
van -tig verzekeraars. 

Eigen risico afschaffen
Een boete op ziek zijn 
is oneerlijk. Bovendien 
weerhoudt het mensen om 
tijdig zorg te vragen, zodat 
problemen verergeren en 
behandeling uiteindelijk 
juist meer kost. We schaf-
fen het eigen risico daarom 
af. 

De zorg moet voor en 
van iedereen zijn. Van de 
bevolking en de zorgverle-
ners. Daarom deze nieuwe 
richting. 

Vervolg zie volgende 

pagina.



UIT DE AFDELING

22-07-2016 - Bart van de 
Camp heeft tijdens zijn 
afscheid van 13 jaar raads-
lidmaatschap de Zilveren 
Tomaat ontvangen, de 
hoogste erkenning die een 
SP-afdeling aan een lid kan 
toekennen. Bart heeft zich 
jarenlang met hart en ziel 
ingezet voor de afdeling, 
onder andere als actievoer-
der, voorzitter, en raadslid.

Maandag al ontving Bart 
uit handen van burgemees-
ter Peter Noordanus een 
Koninklijke onderschei-
ding: Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Toch hoeft 
de Tilburgse politiek Bart 
nog niet helemaal te mis-
sen. Hij blijft vooralsnog 
lid van de raadscommissie 
Bestuur en blijft actief 
binnen de afdeling.

BART VAN DE CAMP ONTVANGT 
ZILVEREN TOMAAT

Veel gestelde vragen 

over het nationaal 

zorgfonds

Waarom is het Nationaal 

ZorgFonds zonder eigen 

risico nodig?

Met het Nationaal Zorg-
Fonds vervangen we de 
verschillende zorgverzeke-
raars 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 toe-
gankelijk voor iedereen. 
Bijkomstigheid is dat we 
ook af zijn van die irritante 
zorgverzekeraars met hun 
hoge winsten, dure recla-
mes en topsalarissen voor 
hun directeuren.

Het afschaffen van het 

eigen risico kost ruim 3 

miljard. Hoe gaan we dat 

betalen?

- Afschaffen van de zorg-
verzekeraars: 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.
 -Weg met onnodige 
bureaucratie: 1,3 miljard
Overal gaan zorgverleners 
ten onder aan bureaucratie, 
veroorzaakt door wantrou-
wen van zorgverzekeraars. 
Bij het Nationaal Zorg-
Fonds hoeven zorgverle-
ners maar met één organi-
satie afspraken te maken, 
in plaats van met vele 
zorgverzekeraars. Dit levert 
1,3 miljard op.
 - Weg met de woeker-
winsten van de farma-
ceutische industrie: 750 
miljoen 
De farmaceutische indus-
trie maakt enorme winsten, 
ten koste van de premie-
betaler. Medicijnprijzen 
kunnen omlaag, onder an-
dere doordat het Nationaal 
ZorgFonds als één organi-

satie 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 overko-
men. 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 noodza-
kelijke zorg. Dat maakt de 
zorg op termijn juist veel 
duurder. We schaffen het 
eigen risico af, zodat ieder-
een de zorg kan krijgen die 
nodig is.

Wat valt er onder het ba-

sispakket in het Nationaal 

ZorgFonds?

Het basispakket wordt uit-
gebreid met fysiotherapie, 
ggz en tandzorg. Daarmee 
bouwen we het basispakket 
uit zodat de meest noodza-
kelijke zorg weer gewoon 
vergoed wordt.

Wat betekent het afschaf-

fen van de zorgverzeke-

raars voor mij?

In het Nationaal Zorg-
Fonds 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 ieder-
een een goed basispakket. 
Kortom: Met het Nationaal 
ZorgFonds komt er betere 
en betaalbare zorg. Voor 
iedereen.

Waar vind ik een uitge-

breide onderbouwing met 

de cijfers?

Een onderbouwing en cij-
fers van onze plannen vind 
je in ons rapport: Op naar 
een Nationaal ZorgFonds. 
Een aantal verdere kriti-
sche vragen vind je in de 
blog “Hoe zit dat nou met 
het Nationaal ZorgFonds?” 
van Lars Duursma.

Bron: Nationaal zorgfonds
www.nationaalzorgfonds.nl


