
 

“Iedereen heeft recht op gezondheid en 

sociale bescherming!” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Verenigd doorheen Europa” 

 

 
7 april 2014: Wereldgezondheidsdag 

 



Besparingen zijn nefast voor de gezondheid! 

 
Het blind besparingsbeleid doorheen Europa vormt niet alleen een ernstige bedreiging voor de 

volksgezondheid, de patiënten en de gezondheidswerkers. Ook de ruimere mechanismen van sociale 

bescherming komen erdoor onder zware druk te staan, de financiering van de gezondheidszorg voorop.  

 
De belangrijkste gevolgen van deze besparingsmaatregelen – die de 

publieke uitgaven fors terugschroeven – zijn o.m. de toename van de 

werkloosheid (26,5 miljoen werklozen in Europa) en van de armoede 

(124,5 miljoen mensen), die op hun beurt een negatieve impact 

hebben op de gezondheid van de bevolking. Er tekent zich een 

groeiende kloof tussen het Noorden en Zuiden van Europa af, 

vergezeld van een steeds groter wordende sociale ongelijkheid. 

 
In vele landen gaan de bezuinigingen in de gezondheidszorg gepaard 

met het uitsluiten van de zorg van mensen zonder sociale 

bescherming. 

 

 

 

Sociale bescherming: een succesverhaal! 

 

Het naoorlogse beleid zorgde in de tweede helft van de vorige eeuw in Europa niet alleen voor de 

implementering van een aantal van de meest performante en toegankelijke gezondheidssystemen ter wereld. 

Het zette daarnaast in belangrijke mate in op het verbeteren van de determinanten van gezondheid: toegang 

tot huisvesting, onderwijs, werk, cultuur, uitbouw van het transportnetwerk, van de landbouw, etc. Het 

verbeteren van het welzijn van de bevolking stond hierbij centraal. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Het gezondheidspersoneel betaalt het gelach (en de crisis) 

 

Aangezien personeelskosten ongeveer 70% van de totale kosten voor 

gezondheid uitmaken, hebben meerdere landen fors geknipt in de 

salarissen van het gezondheidspersoneel (15% in Griekenland, 10% in 

Tsjechië, 5 à 10% in Ierland, 5% in Spanje). Ook het aantal 

arbeidsplaatsen in de sector is fameus teruggeschroefd. 

 
 

Vrouwen en gezondheid 

 
Vrouwen zijn tweemaal het slachtoffer van de crisis en de 

besparingsmaatregelen. Enerzijds is het concept van “arme werkende” in 

het bijzonder op hen van toepassing: ze zien zich gedwongen jobs te 

aanvaarden waarbij men vaak zelfs niet een bestaansminimum verdient. 

Anderzijds ze steeds meer onbezoldigde zorgtaken op omdat een hele 

reeks zorgprestaties niet meer toegankelijk zijn voor het armere deel van 

de bevolking. Daardoor kan een groot aantal Europese vrouwen geen 

bezoldigde arbeid meer uitoefenen. 

In Spanje worden middels het 

Koninklijk Besluit 16/2012 alle 

migranten zonder wettelijke 

verblijfsvergunning van 

gezondheidszorg uitgesloten 

(urgenties en zorgen in het 

kader van zwangerschap en 
pedriatische zorg 

uitgezonderd). 
 

In Duitsland zijn talloze publieke en not-for-profit ziekenhuizen verkocht aan de privésector. 

In Polen werd de multinational Fresenius eigenaar van de diensten voor hemodialyse. Men 

is bijgevolg verplicht zich voor deze behandeling tot de private markt te wenden. 

In Frankrijk is 60% van de niet-infectieuze en niet-urgente chirurgische ingrepen in handen 

van privébedrijven met winstoogmerk. Het is een zeer lucratieve business. De andere 

gezondheidsdiensten zien zich gedwongen de minder rendabele zorgen te verstrekken... 

De situatie voor zwangere 

vrouwen zonder sociale 

zekerheid of zonder wettige 

verblijfsdocumenten is in 

Griekenland ronduit 

dramatisch. Zij moeten de 

volledige kost van hun 

bevalling dragen. In een 

publieke kraamkliniek, kost 

een bevalling om en bij de 

600 euro, een keizersnede 

het dubbele. Omdat ze deze 

sommen niet kunnen 

betalen, ontsnappen vele 

van deze vrouwen 's nachts 

met hun pasgeborene uit 

het ziekenhuis. 



Dringende actie voor de verdediging van het recht op 

gezondheid in Europa is vereist! 
 

Gezondheid is een gemeengoed maar is vandaag het doelwit van privébedrijven die er een lucratieve 

business in zien. 

 
Omdat gezondheid een gemeengoed is, moeten we de publieke en collectieve financiering ervan 

promoten en herstellen. 

 

 

We eisen: 
 

 Een gelijke toegang tot gezondheidszorg voor iedereen, om het even waar, zonder enige vorm van 

restrictie. 

 

 De bescherming van de gezondheid en een verbetering van de zorg voor de ganse bevolking. 

 

 Democratische controlemechanismen waarin de zorggebruikers kunnen participeren. 

 

 Het opzetten van een Europees programma voor de verdediging van de gezondheid, sociale 

bescherming en sociale actie. Dat betekent een einde stellen aan de besparingsplannen die doorheen 

gans Europa geïmplementeerd worden. 

 

 Dat gezondheid en bij uitbreiding alle sociale beschermingsmaatregelen van de vrije markt logica 

gevrijwaard blijven. Gezondheid en mensenrechten moeten prevaleren boven politieke en 

economische belangen.  

 

 De onmiddellijke stopzetting van de onderhandelingen van het Trans-Atlantisch Handels- en 

Investeringsverdrag (TTIP) dat een rechtstreekse bedreiging vormt voor onze gezondheidssystemen 

gestoeld op solidariteit en sociale zekerheid. 

 

 De verbetering van de gezondheid via de garantie van de volgende basisrechten: het recht op een job 

en waardig inkomen, het recht op huisvesting, op drinkwater en energie, de gelijkwaardigheid van 

mannen en vrouwen, het recht op onderwijs en cultuur, ... 

 

 Het reële respect van de Europese regeringen, de Europese Commissie en de leden van het Europees 

Parlement voor het recht op gezondheid voor iedereen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een einde stellen aan de ongelijkheden op het vlak van gezondheid, betekent een einde 

stellen aan de armoede, werkloosheid, onzekerheid en sociale uitsluiting van de 125 

miljoen armen die nog steeds in Europa leven. 



 
Het Europees Netwerk tegen de Privatisering en Commercialisering van de Gezondheid en Sociale 

Bescherming bestrijdt de ontmanteling van gezondheidssystemen en sociale beschermingsmaatregelen en 

de gevolgen ervan voor de bevolking. Het Netwerk vertegenwoordigt verenigingen, vakbonden, politieke 

partijen en sociale netwerken en platformen. 

 
Sinds 7 februari 2014 voert het Netwerk campagne om de eisen van haar Europees manifest publiek te 

maken. Dit manifest heeft enerzijds tot doel de Europese bevolking en gezondheidswerkers te sensibiliseren 

aangaande de desastreuze gevolgen van een beleid van privatisering en commercialisering dat momenteel 

doorheen gans Europa aan de gang is. Anderzijds wenst het de kandidaten voor de Europese verkiezingen tot 

de orde te roepen om een radicale heroriëntering van het beleid ter zake te eisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw hulp is welkom! 
 

 Interpelleer uw regering of kandidaten voor de Europese verkiezingen. Eis een duidelijke 

stellingname aangaande het gezondheidsbeleid dat ze wensen te verdedigen! 

 

 7 april 2014: Wereldgezondheidsdag 

Organiseer of neem deel aan de acties voor de verdediging van het recht op gezondheid 

tijdens de week van 2 tot 8 april!  

 

 Maak gebruik van andere evenementen (zoals die op 1 mei) om onze eisen kenbaar te maken!  

 

 Help mee aan een massale verspreiding van het Manifest en de erin geformuleerde eisen!  

 

 Informeer en sensibiliseer gezondheidswerkers die de consequenties van de ontmanteling en 

privatisering van het gezondheidssysteem aan de lijve zullen ondervinden!  

 

 Promoot deze internationale campagne bij jongeren, ouderen, migranten, werkenden en 

werklozen, … De gevaren van de privatisering van de zorg raken iedereen!  

 

 Verzet je tegen het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag (TTIP) omdat het een 

reële bedreiging vormt voor onze gezondheid en sociale beschermingsmaatregelen! 

 

 Help mee het Europees Netwerk uit te breiden op het niveau van landen en organisaties 

(verenigingen, vakbonden, politieke partijen, …) die ijveren voor het recht op gezondheid en 

strijden tegen de privatisering via sociale mobilisering en actie.  

 

Meer info over het Europees Netwerk en het manifest op www.gezondheid-solidariteit.be  

of neem contact met ons op via sebastian.franco@sante-solidarite.be 

Verantw. Uitg. S Franco - Haachtsesteenweg, 53 te 1210 Brussel. Maart 2014 
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