
                               

 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief van de  
SP afdeling Haarlem 

December 2016 DE  RODE  MUG    

AFTRAP NATIONAAL ZORGFONDS  

Bijna vierduizend activisten kwamen zaterdag 
26 november 2016 met tientallen bussen naar 
Den Haag voor de landelijke aftrap van het 
Nationaal ZorgFonds. Vanuit Haarlem reden 
twee bussen met mensen onder andere vanuit 
Hoofddorp, IJmuiden, Bloemendaal, 
Zandvoort  en natuurlijk Haarlem. De sfeer op 
weg naar Den Haag zat er al goed in.  
 
 

 

 

In Den Haag stapten wij uit aan het Spuiplein 
waar een zeer grote tent stond, die toch al 
snel aan de kleine kant bleek te zijn. 
In een barstensvolle tent spraken strijders van 
het eerste uur Cobie Groenendijk, Bob van 
Ravensberg en Bart Bruijn de enthousiaste 
aanwezigen toe. Ook de SP, 50+ en de Partij 
voor de Dieren waren present, evenals 
verschillende belangenorganisaties en omroep 
MAX. 'Mensen kunnen het eigen risico niet 
meer betalen. We moeten nu de politiek 
onder druk zetten', hield Emile Roemer de 
activisten voor. 'We gaan dit winnen!'  
Zijn boodschap aan overige partijen: 'Zet je 
ego opzij en doe mee met het Nationaal 
ZorgFonds!' werd met luid gejuich begroet. 
De landelijke aftrap markeert de 100-daagse 
aanloop naar de verkiezingen. Waar voorheen 
SP-voorstellen voor het afschaffen van het 
eigen risico voor onmogelijk werd gehouden, 
omarmt een groot deel van de politiek nu dat 
idee. In verschillende verkiezingsprogramma's 

komt het eigen risico in de zorg aan bod. Het 
CDA wil het deels terugdraaien, Partij voor de 
Dieren en 50+ willen het helemaal afschaffen, 
evenals GroenLinks en de PVV. In het 
verkiezingsprogramma van de PvdA staat 
praktisch een Nationaal ZorgFonds. 
Ook econoom Ewald Engelen maakte gehakt 
van de marktwerking in de zorg. 'Het zou de 
zorg goedkoper maken en de wachtlijsten 
oplossen. Tien jaar na de invoering moeten we 
constateren dat dit compleet mislukt is.'  
Over ruim honderd dagen zijn de verkiezingen. 
Dan kan Nederland zich uitspreken over het 
beleid van het kabinet Rutte in het algemeen 
en het Nationaal ZorgFonds in het bijzonder. 
Roemer: 'Die volksraadpleging zie ik met 
vertrouwen tegemoet!' 
Zaterdag 18 februari is een tweede grote dag 
voor het Nationaal ZorgFonds. Ook dan gaan 
we weer de straat op.  Hou dus goed de site 
(www.nationaalzorgfonds.nl) in de gaten want 
dan zullen we er nog in veel groteren getale 
voor gaan. 
Wil je meedoen met acties voor het Nationaal 
ZorgFonds meld je dan aan bij haarlem@sp.nl  

 

TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN 

De verkiezingen voor de tweede kamer komen 
eraan. Voor de campagne gaan wij de straat 
op, de buurten in en zullen we op de markten 
staan om zo veel mogelijk mensen ervan te 
overtuigen dat ze op de SP moeten stemmen. 
Wil je actief mee helpen? Stuur een mail naar 
haarlem@sp.nl en wij nemen graag contact met 
je op om te kijken aan welke activiteit je mee 
kan doen. Alle hulp is welkom!  
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VANUIT DE GEMEENTERAAD 

Haarlemse collectieve zorgverzekering vooral 
voordelig voor chronisch zieken 
 
Het goede nieuws is dat de gemeente Haarlem 
in 2017 opnieuw een collectieve 
zorgverzekering  van het Zilveren Kruis 
aanbiedt waar mensen met een krappe beurs 
gebruik van kunnen maken (Let op,  je moet 
wel een Haarlempas hebben!).  Het slechte 
nieuws is dat de gemeente Haarlem er niet 
een heel gunstige deal uit heeft kunnen slepen 
(slechts een paar euro goedkoper). Deze 
collectieve ziektekostenverzekering is vooral 
gunstig voor chronisch zieken. Voor het einde 
van het jaar moet je je hiervoor opgeven.  
Volgende week komt de wethouder met een 
brief over de nieuwe verzekering. Hopelijk 
kondigt zij daarin aan om voor volgend jaar te 
proberen betere voorwaarden te willen 
bereiken, zodat de verzekering voor alle 
minima een verbetering is. 
 
Basisverzekering plus aanvullend pakket 
 
Vorig jaar heeft de SP er schande van 
gesproken dat de gemeentelijke collectieve 
zorgverzekering was afgeschaft. In vele andere 
gemeenten wordt er wel een aangeboden en 
de SP heeft erbij de wethouder op aan 
gedrongen om dit snel weer mogelijk te 
maken.  De collectieve 
ziektekostenverzekering in 2017 gaat bestaan 
uit een basisverzekering en een (uitgebreid) 
aanvullend pakket met tandartsverzekering.  
 

 

 
Het aanvullend pakket vergoedt onder andere 
de eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening 
en medicijnen. Ook is er een gunstige regeling 
voor fysiotherapie, bril of contactlenzen, een 
beugel (orthodontie) of tandartskosten. 
 
Ook aanspraak op Bijzondere Bijstand 
 
Het pakt vooral voordelig uit voor chronisch 
zieken, omdat deze collectiviteitsverzekering 
inclusief een aanvullende verzekering is. Niet 
alleen ben je extra verzekerd, ook kan je 
daardoor  voor extra gemaakte zorgkosten 
aanspraak maken op de Bijzondere Bijstand. 
Met alleen een basisverzekering is dit niet 
mogelijk. 
 
Meerdere collectiviteitskortingen  
 
Overigens bestaan er meer collectiviteits-
kortingen (kortingen die je krijgt doordat je als 
groep verzekerd bent). Bijvoorbeeld banken 
bieden dit aan, maar ook de vakbond en in 
Haarlem kan je ook lid worden van het 
Servicepaspoort. Het kan lucratief zijn om 
meerdere verzekeringen te vergelijken, zie 
www.gezondverzekerd.nl 
 
 

 

ALLEEN VOOR HAARLEM-PASHOUDERS! 

 

OPGEVEN VOOR HET EINDE VAN HET JAAR! 

 
 
 
 
 

SP wenst u een 

zorgzaam 2017! 
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