i

•

-

1

• 1

[ö

[‘‘t

HENK NIJBOER
TWEEDE KAMERLID

WERK AAN DE WINKEL
IN DE ZORG
Sinds de verldezingen voer ik, naast mijn portefeuilles financiën en
gaswinning in Groningen, ook tijdelijk het woord over de gezond
heidszorg. Een onderwerp dat ons allemaal aan het hart gaat. Zorg
moet goed en betaalbaar blijven. Als fractie hebben we daarom
besloten om de enorme winsten van de farmaceutische industrie
aan te gaan pakken. Er is vnjwel geen sector in de economie waar
de rendementen met gemiddeld meer dan 20% per jaar zo hoog zijn.
CEO’s van Amerikaanse farmabedrijven verdienen tientallen miljoe
nen euro’s.
Bovendien is er onlangs een studie verschenen waaruit blijkt dat de
kosten waarmee de industrie schermt schromelijk overdreven zijn.
Weliswaar moeten farmaceuten vele honderden miljoenen in medi
cijnen steken, maar dat betaalt zich dubbel en dwars uit. Zo kostte
de ontwikkeling van Ibrutinib (een middel tegen leukemie en lymf
klierkanker) $328 miljoen dollar en werd er tot nu toe $ 22,275 miljard
mee verdiend!
Dat is om twee redenen ernstig. Allereerst omdat geneesmiddelen
allemaal met publiek geld worden betaald: via de belastingen en door
premiebetalers. Zulke excessen zijn gewoonweg ongepast. Daarnaast
komt de toegankelijkheid van de medicijnen in gevaar, Het nieuwe
middel tegen taaislijmziekte is bijvoorbeeld niet tot het pakket toe
gelaten. De fabrikant vroeg met € 170.000 per patient meer dan 80%
teveel. Om nieuwe geneesmiddelen in de toekomst te blïjven vergoe
den, moeten medicijnen betaalbaar blijven.
Gelukkig komen steeds meer partijen in het geweer tegen deze wan
toestanden. Zo vinden de politieke jongerenorganisaties, verenigd
in ‘License to Heal’, de ziekenhuizen met onze eigen Wouter Bos
voorop, patiëntenverenigingen en organisaties als het KWF allemaal
dat het anders moet. Het patentrecht moet op de schop, maximum
pnjzen bij wet lager, de inkoopmacht groter, beloningen naar bene
den en de opbrengsten meer naar de ontdekkers zoals universiteiten.
Op 2 oktober vindt in de Tweede Kamer de door ons georganiseerde
hoorzitting plaats. Een initiatiefnota met maatregelen zal in de weken
daarop volgen.
Zorg speelt natuurlijk ook volop in gemeenten. In de zomer stond ik
met de Haagse gemeenteraadsfractie zij aan zij bij de protesten tegen
de ontslagen bij de Haagse Wijk- en Woonzorg. Er zijn meer mede
werkers nodig in de ouderenzorg, niet minder. Ook de kille aanbe
stedingen die alleen gericht zijn op de laagst mogelijke prijs moeten
stoppen. Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en aandacht voor goede
zorg zullen juist leidend moeten worden. Vaste gezichten aan het
bed, meer vertrouwen in de verpleegkundigen en minder onnodige
administratie.
Voor de wijkverpleging en verzorgingshuizen komt de komende jaren
dankzij Martin van Rijn, Hugo Borst en Carin Gaeme extra geld vrij.
Zo wordt het leven en de zorg er kwalitatief beter. Tot slot blijft zorg
in de regio van het grootste belang. Dus ambulances die ook in Zee
land of Limburg op tijd komen ziekenhuizen in de buurt, zodat lange
reistijden voorkomen worden; en goede wilkzorg.
Er staat nog genoeg op de agenda. Dat doen we vanuit de Tweede
Kamer graag samen met provinciale en lokale partijgenoten!

