Pe##e van dokters, verpleegkundigen, en andere zorgwerkers in Nederland.

Wij willen een zorgstelsel gebaseerd op het voorkómen van
ziekte en zonder marktwerking
Geachte mijnheer RuAe, geachte leden van de 2e Kamer,
We leven in een #jd met grote volksziekten. Hart- en vaatziekte, suikerziekte en
roken eisen jaarlijks de kostbare levens van enkele #enduizenden landgenoten1
En door de huidige Covid-19 pandemie zijn er op dit moment al ongeveer
drieduizend mensen overleden. Dit alles gebeurt, ondanks ons harde werk in de
zorg en ondanks het feit dat wij jaarlijks #entallen miljarden aan belas#nggeld
aan de zorg besteden en daarmee bij de duurste landen in de wereld horen.2
De Covid-19 pandemie laat ons zien waar het aan schort in onze zorg: niet aan
ons harde werk, niet aan de ﬁnanciële oﬀers van onze bevolking, maar aan het
feit dat:
1. onze zorg gebaseerd is op het genezen van ziekten en niet op het voorkómen
ervan en
2. de marktwerking dominant is en vaak verhindert dat er op het juiste moment
de juiste maatregelen voor de volksgezondheid genomen kunnen worden, ook
al is de goede wil aanwezig.3
Bijvoorbeeld:

1 hAps://www.volksgezondheidenzorg.info/ranglijst/ranglijst-doodsoorzaken-op-basis-van-sterSe hAps://

www.rivm.nl/bibliotheek/digitaaldepot/FactsheetDiabetes.pdf
hoeveel-mensen-overlijden-er-door-alcohol-tabak-en-drugs/

hAps://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/

2 hAps://www.oecd.org/health/health-systems/Health-at-a-Glance-2019-Chartset.pdf

hAps://www.who.int/blueprint/about/en/ en Inves#co: hAps://www.plaXorm-inves#co.nl/ar#kel/
nederlandse-vaccinproduc#e-werd-gepriva#seerd-tegen-beter-weten-in-geannoteerd-verhaal/
#annota#on-30325-21
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- Volgens deskundigen had er bij het uitbreken van Covid-19 al een
an#viraal middel en een vaccin kunnen zijn4. Omdat het niet direct
winstgevend zou zijn is de ontwikkeling inder#jd gestopt.
- Bij de uitbraak van Covid-19 weigerde fabrikant Roche in eerste instan#e
het recept van de testvloeistof te delen. Dit leverde vertraging in de
testmogelijkheden op.
- Toen het hard nodig was, was er een groot mondkapjestekort en hebben
velen van ons onnodige risico’s gelopen. Reden van het tekort:
uitbesteding aan lage lonenlanden vanwege de winst.
- Doodsoorzaak no 1 bij jongeren was roken blijkt uit onderzoek
gepubliceerd in 2017 5 . Roken is geen vrije keus.6 Toch mag de
tabaksindustrie doorgaan via verslavende toevoegingen ons werk teniet
te doen.
- Ziekte van hart- en bloedvaten en suikerziekte samen waren en blijven de
belangrijkste doodsoorzaken in Nederland . Doordat veel delen van de
voedingsindustrie (onnodige zout en suikertoevoegingen) hun afspraken
nauwelijks nakomen 7door het ontbreken van wetgeving, blijS het voor
ons dweilen met de kraan open.

Wij, dokters, verpleegkundigen en andere zorgwerkers van Nederland, vragen u
met klem:
• Baseer ons zorgstelsel en haar opleidingen veel meer dan nu op het
voorkómen van ziekte
Prof. Eric Snijder LUMC in WNL 4 april 2020: hAps://wnl.tv/2020/04/04/we-hadden-nu-al-virusremmerstegen-corona-kunnen-hebben/ Prof. Ben van der Zeijst 2003 in Inves#co hAps://www.plaXorm-inves#co.nl/
ar#kel/nederlandse-vaccinproduc#e-werd-gepriva#seerd-tegen-beter-weten-in-geannoteerd-verhaal/
#annota#on-30325-21 ; NBC-News 5 maart 2020: hAps://www.nbcnews.com/health/health-care/scien#stswere-close-coronavirus-vaccine-years-ago-then-money-dried-n1150091 : Texas Childerns Hospital
2011-2016: hAps://www.texaschildrens.org/departments/vaccine-development/disease-targets/middle-eastrespiratory-syndrome-coronavirus-mers-cov
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5hAps://www.ntvg.nl/ar#kelen/doodsoorzaak-nr-1-bij-jonge-nederlanders-de-sigaret
6 hAps://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/02/waarom-rokers-wel-willen-stoppen-maar-er-niet-in-slagen-a1594252

hAps://www.trimbos.nl/docs/a264fcf9-a3e5-44c2-9ba6-e73cebd5d2ae.pdf
hAps://www.consumentenbond.nl/nieuws/2018/te-kleine-stappen-in-zout--en-suikervermindering
hAps://www.rivm.nl/nieuws/akkoord-leidt-tot-kleine-verbetering-van-inname-zout-en-suiker
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• Stop met de marktwerking in de zorg

We beseﬀen dat dit een omvangrijke opera#e is en vragen U daarom, om
meteen met de voorbereidingen hiervoor te beginnen.
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U kunt deze pe++e ondertekenen op de website:
preven+eenstopmarktwerking.pe++es.nl en onder het
plaatje “Onze zorg, preven+e als basis, geen marktwerking
meer”
Bronnen
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