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We leven in een mooi land. We hoeven niet bang te zijn om voor onze 
mening uit te komen. Oorlogsdreiging kennen we niet in onze omgeving. 
Ons land lijkt de  financieel/economische crisis  te boven te zijn gekomen. 
En toch broeit er wantrouwen. 
Kiezers vluchten weg bij vertrouwde partijen en zoeken hun heil steeds 
meer in nieuwkomers met mooie (of helemaal niet mooie) beloftes. 
De vredige mondiale samenleving, waaraan we willen werken blijkt niet 
zo maar tot stand te komen. 
Zo’n samenleving vraagt om breed te verstaan wat er aan diversiteit en 
ongelijkheid in de wereld bestaat en te beseffen dat het in stand houden 
van die ongelijkheid voordelig is voor mensen zoals wij die op voorsprong 
staan. 
Signalen van verzet 
Surinamers vragen ons schuld te bekennen en te erkennen dat 
Nederlanders een vooraanstaande rol hebben gespeeld in de 
slavenhandel. We komen nog niet verder dan dat verleden af te keuren. 
Knil-militairen die zich aan Nederlandse zijde schaarden in de 
vrijheidsstrijd van Indonesië kregen pas op de recentste veteranendag de 
erkenning voor hun inzet. 
Als we asielzoekers en statushouders huisvesten, gebeurt dat meestal in 
betaalbare woningen in goedkope buurten, waar sociale vraagstukken 
zich het meest voordoen. 
Herschikking van macht 
Na De Wende in 1989 leek de dreiging in Europa weg te vallen. De 
overwinning op het communisme kon gevierd worden. Rusland verloor 
zijn positie als Warschaupactleider. De Europese Unie sprong in het gat 
en breidde zich fors uit. Ook met landen die nog nauwelijks kennis 
hadden gemaakt met volwaardige democratie.  De Unie verloor daardoor 
vertrouwen.China ontwikkelde zich naar een kapitalistische centralistische 
wereldmacht. Amerika en Europa dicteerden de ontwikkelingen.  
Maar er kwam geen vrede in het Midden-Oosten. De strijd die we er 
voerden leverde gevaarlijke leemtes op die werden gevuld door Al Qaida 
en Isis. 
China veroverde zich een wereldwijde positie als producent van onze 
welvaartsgoederen en zocht zich een weg naar de grondstoffen in Afrika. 
Rusland herpakt zich onder Poetin en na aanvankelijk vergeefs 
toenadering te hebben gezocht is er nu sprake van sluipende en harde 
herovering van macht. Daarin lijkt geen plaats voor eerlijke spelregels en 
schuld bekennen, maar van nietsontziende machtspolitiek. Tweespalt 
zaaien en ondermijnen van democratische verkiezingen lijkt zijn 
antwoord. 
Begrijpelijke reactie 
Terug naar ons veilige wereldje. Vreemde invloeden afwijzen, kiezen voor 
de sterke man, die de orde herstelt. Daarvoor kiest de proteststemmer. 
Het goede antwoord  lijkt mij is te kiezen voor de vraagstukken van deze 
tijd. Milieu, Klimaat, Wereldwijde welvaartverdeling en Transparant 
Bestuur. Als alleen Geld en Macht de wereld blijven besturen, dan vrees 
ik dat het einde van de Vrede nabij is. 
      Theo Morskate 

 
 

 

 Column: ANDERE TIJDEN 
 
 
 

BETROUWBAARHEID  MEDIA 

 

In de Verenigde Staten lopen onderzoeken 
naar Russische inmenging tijdens de 
Amerikaanse verkiezingen in 2016.  
Rusland zou nepnieuws hebben verspreid 
en hebben geadverteerd op sociale media. 
Minister Kasja Ollongren (Binnenlandse 
Zaken) zei dat het kabinet in gesprek is met 
media en techbedrijven over buitenlandse 
beïnvloeding. Techbedrijven moeten 
transparanter zijn over politieke reclame. 
 

De media moeten ons betrouwbaar laten 
zien wat er speelt in de wereld en hoe 
andere mensen leven en denken. Media 
hebben een belangrijke rol in de 
democratie: ze berichten over wat er wordt 
besloten en controleren de macht. 
 

Daarom moeten media de veelkleurigheid 
van Nederland weergeven en kiezen wij 
voor het behoud van een pluriforme 
publieke omroep, zowel landelijk als op 
regionaal niveau. De publieke omroep moet 
niet nog meer onderworpen zijn aan de 
marktlogica van kijkcijfers en advertentie-
inkomsten vindt het CDA. 
 

Regionale en lokale omroepen hebben een 
belangrijke functie in de onafhankelijke 
berichtgeving over regionaal nieuws. Om 
hun positie te versterken gaat het kabinet 
regiovensters realiseren op de kanalen van 
de publieke omroep (NPO). Ook worden 
plannen gemaakt voor de organisatie en 
financiering van lokale omroepen.  
 

 

 



 
 
 
 
 

UIT DE KAMER 

 
       Pieter Omtzigt 
         BETER    
                             NABESTAANDENPENSIOEN 

 
       Het is hoog tijd dat het 
       nabestaandenpensioen beter 
                                        geregeld wordt. Volgens Pieter 
       worden nabestaanden nu  
       ‘volledig vergeten’. Wie  
       overstapt naar een andere baan 
       bijvoorbeeld kan opgebouwde 
       rechten verliezen en dit leidt tot 
schrijnende gevallen. Omtzigt:” Dan kan de nabestaande 
opeens ver onder bijstandsniveau eindigen. Ook maakt 
het uit of iemand vlak voor of vlak na de pensioenleeftijd 
overlijdt. Dat is toch niet uit te leggen!" 

 Samen met de ChristenUnie diende Omtzigt daarom 
 een initiatiefnota in om de problemen op dit gebied aan te 
 pakken. De beide partijen willen dat er een uniforme 
 regeling komt. 
 Na het overlijden van een partner blijkt het 
 nabestaandenpensioen soms veel lager dan verwacht, 
 waardoor een nabestaande flink in de financiële 
 problemen kan komen. Vooral vrouwen kunnen te maken 
 krijgen met een behoorlijke inkomensval. 

 
 VERKIEZINGEN 2019 
   

   - PROVINCIALE STATEN   20 maart 2019 

 - EUROPEES PARLEMENT 23 mei 2019  
 - EERSTE KAMER  (indirect) 27 mei 2019 
 

   
 

 Eerst zijn er volgend jaar Provinciale Staten, dan Europese    
 verkiezingen en tenslotte kiezen op 27 mei 2019 de nieuwe 
 Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer.  
  

 Het CDA nodigt geïnteresseerden van harte uit te 
 solliciteren naar het kandidaat-lidmaatschap van de Staten, 
 het Europees Parlement of de Eerste Kamer. 
 Wie zoeken we? 
 Het CDA zoekt volksvertegenwoordigers die herkenbaar 
 zijn voor kiezers en achterban. Een goed Kamerlid beschikt 
 over verschillende competenties. De juiste kandidaten zijn 
 authentiek en omgevingsgericht, zijn in staat zich blijvend 
 te ontwikkelen en weten de CDA-boodschap te vertalen 
 naar deze tijd. Ze hebben oog voor de samenleving, 
 kunnen goed communiceren en voelen zich thuis in een 
 politieke omgeving. Het CDA is een brede volkspartij en  
 wil dat nadrukkelijk ook tot uiting laten komen in de 
 volksvertegenwoordogende rol. Mensen met een 
 biculturele achtergrond, vrouwen, jongeren, ouderen en 
 mensen met een MBO werk- en denkniveau worden dan 
 ook nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. 

 
 
 

DE TOEKOMST VAN DE HUISARTS 
 

 
Willem Veerman is huisarts in Nijverdal en hij werkt vanuit 
bovenstaand centrum aan de gezondheid van zijn clienten. 
Zijn vader was ook huisarts, maar van het huisartsen-
bestaan van die ‘eenpitter’ is slechts de essentie gebleven. 
Willem werkt in een team met meerder parttime 
(vrouwelijke) collega’s. Hij hoeft niet meer zoals zijn vader 
aleen 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat te staan, 
maar als hij werkt en zijn medisch centrum wil laten 
functioneren, worden behalve zijn medische kennis ook zijn 
managementkwaliteiten en relatievaardigheden voortdurend 
op de proef gesteld. 
Op een lezing voor CDA Senioren in Overijssel gaf hij 
inzicht in de zich ontwikkelende 1

e
 lijns(huisartsen)zorg.  

 

De rol van de huisarts: 
1

e
 aanspreekpunt       24/7 zorgverlener       Poortwachter 

Basispakket verzekerd              diagnose en  
Geen eigen risico         doorverwijzing         
 

Wat doet de huisarts? 
voorkomen     beoordelen      behandelen   samenwerken 
gezond leven urgentie          basiszorg      vertrouwenspers. 
preve             zorgbehoefte    aanvulling      coordinator 
vaccinaties    diagnose          leefsituatie     informatiebeheer  
 

In 1970 telde Nederland 6799 huisartsen in 2015 9418. 
Dat lijkt gunstig, maar de deeltijdhuisarts rukt op. Het beroep 
vervrouwelijkt ook. Veel huisartsen verkiezen West-
Nederland boven de grensregio, vaak omdat de partner 
daar werk vindt. Er dreigen huisartstekorten! 
Van veelal zelfstandige huisartsen toen is nu nog 21% in 
een solopraktijk werkzaam, 40% heeft een duopraktijk en  
39% werkt in een groepspraktijk. 
In 1972 ging 9% van ons nationaal inkomen op aan 
gezondheidszorg. In 2013 was dat opgelopen naar 16% 
In dezelfde tijd is de levensverwachting van mannen 
gestegen van 70 naar 79 jaar en van vrouwen  van 73 naar 
83 jaar. We maken dus langer aanspraak op zorg.  
 

Het zorgaccoord van 2018 wil de kosten van gezondheid 
beheersbaar maken, o.a door meer in de 1

e
 lijnszorg te 

investeren.  Daartoe wordt de groei van de uitgaven in 
ziekenhuizen beperkt ten gunste van de 1

e
 lijnszorg. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EN HET ZIEKENHUIS 

  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

   (foto pagina 1  ZGT- locatie Hengelo, hierboven MST Enschede) 
 

Ton Ruikes voorzitter van de RvB van de Ziekenhuisgroep MiddenTwente gaf 
diezelfde middag inzicht in de ontwikkelingen die hij in de ziekenhuiswereld 
waarneemt.  

De missie van zijn ziekenhuis is met de best mogelijke zorg bij te dragen aan 
de gezondheid van mensen in een gebied met bijna 400 000 inwoners. 
Dat wil ze garanderen door expertise te bieden op (para)medisch en 
verpleegkundig gebied, in samenspraak met patienten en andere partijen en 
door aan continue verbetering en innovatie van zorg te werken. Opleiding, 
onderzoek, samenwerking en professionaliteit staan centraal. 
 

Regionale ziekenhuizen kennen een breed aanbod. Dat wil men op een goed 
niveau zoveel mogelijk behouden. De voortdurende technologische 
vernieuwingen zullen echter  dwingen tot het ontwikkelen van eigen specifieke 
speerpunten. En dat betekent dat ziekenhuizen in een regio niet voortdurend 
elkaar beconcurreren, maar ook elkaars sterkte zullen gaan benutten. 
Toptechnologie moeten we aan academische ziekenhuizen durven overlaten.   
 

Er is bij clienten zorg om het verdwijnen van vertrouwde acute zorg in de eigen 
omgeving. Om de directe nabijheid te garanderen kende ZGT diverse 
buitenpoli’s in de regio. Die ontwikkeling wordt afgebouwd. De zorg die daar 
plaats vond kan mogelijk worden ingevuld door spreekuur te houden in 
Medische Centra, zoals in Nijverdal. Daar kan ook diagnostische ondersteuning 
wqorden gegeven. Gebruik maken van zorg op afstand/virtuele ondersteuning 
i.p.v. fysieke ontmoeting geeft nieuwe mogeloijkheden. 
 

De zorguitgaven per hoofd van de bevolking zijn extreem gestegen van 
€ 484,- in 1972 naar € 5608,- in 2013. Ton Ruikes schetst dat hij een 
verdergaande specialisering van ziekenhuizen verwacht om de kosten van de 
gezondheidszorg onder controle te kunnen houden. 
 

 Trends: 
a. Kwaliteit van zorg (normen voor minimumvolume specifieke operaties)  

Ontwikkeling van subspecialisaties 
b. Patientenpopulaties met regiogebonden kenmerken vragen maatwerk 
c. Overheidsbeleid gericht op concentratie en spreiding van kwaliteit, 

doelmatigheid en innovatie. 
d. Financiën. Kostenontwikkeling gemaximeerd Plafond Ziekenhuiskosten. 
e. Resultaat:  

- Volledige/volwaardige ziekenhuizen bestaan niet meer 
- Ziekenhuisspecialisatie om kwaliteits- en volumenormen te halen. 
- Voortgaande specialisatie van medisch specialisten 
- Samenwertking tussen ziekenhuizen groeit, evenals met1e lijnszorg. 
- Thuismonitoring en bewaking op afstand ontwikkelen zich 
Er komen minder Ziekenhuizen!  

 
 

ONZE MINISTERS 

Hugo de Jonge   12 juli  
 

 De wereld van de 
 zorg is soms best 
 ingewikkeld. Iemand 
 die je helpt daarin je 
 weg te vinden is heel 
 belangrijk. Daarom 
 stelt het Kabinet in 
 deze periode € 55 
miljoen beschikbaar voor onafhankelijke 
cliëntondersteuning. 

 
                 13 jul. 
  

 Vandaag is de  
 start van de 
 zomervakantie voor 
 velen. Ik was gister 
 en vandaag in 
 Brussel voor de 
 laatste Eurogroep 
 en Ecofin voor de 
zomer, volgende week nog naar 
Argentinië voor de G20 en dan start voor 
mij ook de vakantie 

 

                 20 jul. 
 

 Middagje op de Via 
                               Gladiola om onze  
 militairen, veteranen 
 en andere wandel- 
 liefhebbers uit 
 binnen- en buiten-  
 land - waaronder  
 mijn echtgenoot - 
“binnen” te klappen. Topprestatie!  
Ook Frits Wester is binnen.. jammer dat 
we je gemist hebben!  

 

                   23 jul. 
  

 Zojuist het Benelux- 
 politieverdrag  
 ondertekend.  
 Criminelen laten  
 zich niet stoppen 
 door landsgrenzen,  
 dus onze politie ook 
 niet. Zo kunnen we 
beter een vuist maken tegen drugs-
toerisme, terrorisme of mensenhandel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

Landelijk Platform  

CDA Senioren 
 

 

 

Dagelijks bestuur  

 

Voorz.  Reginald Visser  

Vice Voorz.  Jan Beumer  

Secr. Arie Slob 

Penn.mr.  Jaap van der Spek  

 

 

 

Algemeen Bestuur  

 

Groningen   Bernard van Geuns  

Friesland  vacature  

Drenthe  Hans de Vries  

 Albert van Goor  

Overijssel  Diny Laarman-Hemstede  

 Theo Morskate  

Flevoland  Klaas van der Knaap 

 Jan Ovinge 

Gelderland  Hilde Haverkamp-Rombaut  

 Ria  Aartsen-den Harder  

Utrecht  Henk Klein Kranenburg 

N. Holland  Aagje Zeeman  

 Arthur Brand  

Z. Holland Monique Vogelaar (ESU) 

 Peter Pex 

Zeeland  Sien de Mol- Marcusse  

 Piet Clarisse  

N Brabant  Theo Kloet  

 Pieter Springer 

Limburg  Theo Krebber  

 Paul  Winkes  

Gr. Steden  Kees  van der Meer  

 Jouke Bosma  

 

per 1  april 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CDA SENIOREN GELDERLAND 
 

 
     

Senioren Gelderland bezoeken Tweede Kamer 
                                

Wij zijn in gesprek geweest met de CDA Tweede Kamer leden, Lenny Geluk 
en Evert Jan Slootweg en spraken over de Wet Langdurige Zorg.  
We hebben voorbeelden aangedragen van hoe het in de praktijk niet zo mooi 
werkt, als het in theorie lijkt.                                                                                                                                  
We bespraken de nog steeds lastige toegang tot de zorg vanwege de 
verschillende ingangen, zorgverzekeraars, gemeenten en het nog niet altijd 
goed op elkaar afgestemd zijn daarvan.  
Verder spraken we over niet gecontracteerde zorg, waar mensen met een 
PGB het lastig mee hebben. Met Evert Jan Slootweg is de afspraak gemaakt 
elkaar in het Gelderse wat vaker te ontmoeten  en hem van informatie te 
voorzien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CDA SENIOREN OVERIJSSEL NAAR BRUSSEL 
 

Nog in deze regeerperiode kunnen we een bezoek brengen aan het 
Europees Parlement in Brussel. 
 Top gastvrouw in Brussel is mogelijk Annie Schreijer-
 Pierik, die een groep van ongeveer 50 Overijsselse  
 CDA-Senioren zal ontvangen op donderdag 22  
 november. Ze zal ons laten kennismaken met de  
 werkwijze van het parlement en de rol die zij daarin  
 vervult. 
 Op 23 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Europees 
 Parlement en uiteraard hopen we dat de uitslag voor  
 het CDA dan gunstig uitpakt. Of Annie er dan weer bij 
zal zijn, na een spectaculaire voorkeursstemmenactie, zoals in 2015 moeten 
we afwachten. Brexit- en Trump-perikelen lijken de Nederlander te 
overtuigen van het belang van een goede Europese Samenwerking, waarbij 
de landen zelf blijven doen wat ze goed kunnen en samenwerken, waar dat 
in een mondiale samenleving steeds meer noodzakelijk is. 

  

   
 
Postbus    30453  
2500 GL,  Den Haag 
e-mail : senioren@cda.nl 
website   : http://www.cda.nl/senioren 
facebook: www.facebook.com/seniorencda 
twitter     : https:/twitter.com/CDASenioren 
 
Cordaad wordt u toegezonden na aanmelding op onze website 

mailto:senioren@cda.nl
http://www.cda.nl/senioren
http://www.facebook.com/seniorencda


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


