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Persbericht 
 

Europese Actiedag tegen vermarkting, commercialisering en privatisering van 
gezondheidszorgen tijdens Wereldgezondheidsdag (7 april) 

 
 
Politieke leiders moeten een halt toeroepen aan de stijgende tij van commercialisering in 
gezondheidszorgdiensten in Europa, zegt een netwerk van vakbondsleden, burgercollectieven, 
Ngo’s en sociale bewegingen in een serie acties die gepland zijn in verschillende Europese 
steden gedurende deze Wereldgezondheidsdag (donderdag 7 april 2016). 
 
Een strijdkreet zal worden gehoord bij activisten in Madrid, Barcelona, Zaragoza, Parijs, Lille, 
Brussel, Milaan en meer. Hun boodschap is simpel: Investeer in kwaliteitsvolle gezondheidszorg 
voor iedereen en stop gezondheidsbehandelingen als koopwaar. 
 
In Brussel, een serie acties zal het licht werpen op de verwoestende gevolgen voor burgers en 
werknemers van de stijgende commercialisering van gezondheidszorgen door overheden over 
het hele continent. Na een persconferentie en een bijeenkomst ’s morgens, zullen deelnemers 
uitgenodigd worden om naast de Schumanrotonde een behandeling te krijgen in een van de 
twee tijdelijke ziekenhuizen: een voor zij die het zich kunnen veroorloven te betalen voor de 
behandeling en een voor alle anderen. Het ongelijke systeem dat gecreëerd word door 
commercialisering zal hierdoor in de verf gezet worden. 
 
De recente handelsonderhandelingen over overeenkomsten zoals TTIP, TISA en CETA zou 
gezondheidszorg nog toegankelijker kunnen maken voor competitie en zou een grotere rol 
kunnen toeschrijven aan commerciële privé-dienstverleners, financiële investeerders en 
verzekeringsmaatschappijen. 
 
Jan Willem Goudriaan, Algemeen Secretaris van EPSU, zei: “In een periode van snelle 
vergrijzing van de bevolking, stijgende “comorbidity” en dementie hebben gezondheidsdiensten 
en sociale zorgdiensten nood aan een essentiële injectie van investeringen om aan de 
complexe noden te voldoen. Ze worden daarentegen tot het uiterste gedreven door 
bezuinigingen, uitbesteding en vermarktingbeleid van overheden doorheen Europa. Deze 
overheden doen dat met gevaar op verminderde kwaliteit van zorg, verslechterende 
werkcondities en een ongelijk gezondheidssysteem waarin minder risicovolle en betalende 
patiënten er als eerste worden uitgeplukt door commerciële dienstverleners en snellere en 
betere zorg krijgen.” 
 
“Het streven naar winstmarges mag nooit de taak om voor patiënten te zorgen overtroeven; 
onze gezondheid en ons welzijn zijn geen koopwaar dat verkocht kan worden aan de laagste 
bieder. Tijdens de Wereldgezondheidsdag 2016 roepen we overheden op om deze gevaarlijke 
trend om te draaien en gezondheidszorg de steunt en investering te geven dat het zo wanhopig 
nodig heeft.” 
 
Sebastian Franco, coördinator van ‘the European Network Against the Commercialisation 
of Health’, voegde hieraan toe: “Door deze actie te houden tijdens de Wereldgezondheidsdag 
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versterken we onze strijd tegen de commercialisatie van gezondheid die over heel Europa aan 
het gebeuren is. 
 
“In elk land zien we dezelfde bedreiging onder ogen: de grenzeloze honger van grote 
ondernemingen die de gezondheidssector zien als een kans om veel geld te verdienen. Spijtig 
genoeg wordt op deze ondernemingen druk uitgeoefend door verscheidene overheden en 
Europese instellingen die decennialang een Europese gezondheidsmarkt gebouwd hebben 
waarin competitie en competitiviteit belangrijker worden dan toegang tot gezondheidszorgen 
voor iedereen.” 
 
“Patiënten en zorgverleners zullen zich verenigen en gecoördineerde actie ondernemen omdat 
dit een invloed heeft op ons allen. We zullen dit elk jaar op 7 april doen omdat de 
commercialisatietrend spijtig genoeg nog geen teken geeft van snel te stoppen.” 
 
Chiara Bodini, coördinator van ‘the People’s Health Movement in Europe’, zei: “De 
economische crisis – en de bezuinigingsmaatregelen die dit moeten aankaarten– doen de nood 
aan sociale zorgen en gezondheidszorgen stijgen bij de bevolking. Armoede, ongelijkheid, 
werkonzekerheid, etc. zijn allemaal determinanten van gezondheid, en wanneer deze toenemen 
verwachten we een toename in ziekte, met name bij de meer kwetsbare bevolkingsgroepen. Dit 
is een periode waarin investeringen in gezondheid en sociale diensten zouden moeten 
toenemen in plaats van afnemen zoals studies hebben aangetoond. Volgens deze studies is de 
reactie van overheden op de crisis een sleuteldeterminant voor de gezondheid van de 
bevolking. 
Sociale bewegingen zoals de PHM zeggen dat de stemmen van de mensen moeten aanhoort 
worden wanneer ze eisen dat hun recht op een gezond en veilig leven prioriteit is en niet de 
economische belangstelling van enkelen. 
 
Opmerking voor redacteur: 

 De Europese actie is naar voren gebracht door een team van 4 activistennetwerken: 
European Public Service Union (EPSU), European Network Against Privatisation and 
Commercialisation of Health and Social Protection, People's Health Movement in Europe 
en Alter Summit 
 

 De ziekenhuisactie in Brussel wordt ondersteund door organisaties zoals: Plate-forme 
d’action Santé & Solidarité,  CSC en FGTB, CNE-CSCSP en Setca-CGSP-CG,  Mutualité 
Chrétienne, Solidaris, Fédération des maisons médicales, CNCD-11.11.11 (en de 
campagne “Protection Sociale”), CBCS, FOS,  Médecine pour le people,  M3M, Femmes et 
Santé,  Trade and Health Network, Memisa,  LUSS and Médecins du Monde. 

 
Contacts: 

 Ruby Waterworth: + 32 2 250 10 89, rwaterworth@epsu.org  

 Sebastian Franco: +32 488 15 02 16, sebastian.franco@sante-solidarite.be  
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