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          6 september 2004 

Aan de Leden en hun Partners 

 
In de periode tussen 6 september 2004 en 8 november 2004 staan op één na alle bijeenkomsten 
van Rotary Sittard in het teken van  

 

"Ontwikkelingen in de zorg". 
 
Vandaag 6 september start deze cyclus met een lezing van prof. Dr. Spreeuwenberg en prof. Mr v. 
Wijmen. 
 
Tussen vandaag en 11 november worden door een aantal Rotarians, aangevuld met gasten, 
allerlei onderwerpen in het kader van “zorg” onder de loep genomen. 
Op 8 november zullen al deze onderwerpen worden geëvalueerd in een gezamenlijke sessie met 
prof. Spreeuwenberg en prof. v. Wijmen. 
Gezien het belang van deze onderwerpen, waar toch eenieder vroeg of laat mee te maken krijgt 
alsmede de grote inspanning welke met de organisatie gemoeid is, hopen wij op een zeer grote 
attendance op deze bijeenkomsten. 
Omdat wij denken dat er zeker ook belangstelling is van de zijde van de partners zijn deze, net 
zoals voor vandaag, ook voor 8 november van harte uitgenodigd. Het totale programma ziet er als 
volgt uit: 
 
6-9-2004: “Actualiteiten in de zorg”. Prof.dr.C. Spreeuwenberg en prof.dr. F.van Wijmen 
De heren Spreeuwenberg (hoogleraar Zorg voor Chronisch Zieken) en van Wijmen (hoogleraar 
Gezondheidsrecht) zijn beiden verbonden aan de Universiteit Maastricht. 
Zij zullen hun visie geven op een aantal belangrijke trends in de hedendaagse zorg en de gevolgen 
daarvan. Waar nodig voorzien van ethische en juridische gezichtspunten. 
 
13-9-2004: “Een nieuw Zorgstelsel voor Nederland”. Marc Rieter 
De vermeende zegeningen van het vrije marktmodel in de zorg. Het convenant tussen de 
apothekers en de overheid. Het einde van de fijnmazige zorg in ruil voor grootschaligheid en prijs. 
Wie maalt er nu om wat de patienten willen? En zo verder en zo meer. 
“Op maandag 13 september 2004 om 18.00 uur neem ik U mee op een rondleiding door het 
Zorgmoeras van Nederland. Blijft U vooral op de paden en dicht bij elkaar want voor Uw 
gezondheid kan ik niet instaan en zeker niet voor de kosten. Weest niettemin welkom!” 
 
20-9-2004: “Het ziekenhuis van de toekomst”. Ton Hoofwijk  
Ton Hoofwijk is uitgenodigd door Regine Vercruysse en net als Regine als chirurg werkzaam bij 
Orbis. Hij zal een presentatie verzorgen over de ins en outs van het nieuwe ziekenhuis. Waarbij 
vooral de logistiek die er achter steekt, zal worden belicht. 
 
27-9-2004: “De huisarts en tandarts in de veranderende zorgwereld”. Martin Link en Luc van 
Kempen 
Martin en Luc zullen ingaan op de veranderingen die zij in hun rol als huisarts en tandarts 
ondervinden. Bij patiënten, collega’s, overheden, zorgverzekeraars en andere betrokkenen. 
 
11-10-2004: “Zorg en architectuur”.  Bart Wauben.  
Extramuralisatie van de zorg heeft grote stedenbouwkundige en architectonische consequenties 
zoals inpassing in bestaande complexen, nieuwbouw in herstructuringsgebieden en zgn 
uitleggebieden. Noodzaak van flexibilisering van gebouwen, waardoor functie wijzigingen in de 
toekomst gemakkelijk en met minder financiële consequenties kunnen worden doorgevoerd. 
(concept drager/ inbouw). Ontwikkeling van nieuwe 24—uurs zorg concepten. 
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18-10-2004: “De impact van leefwijze en eigen verantwoordelijkheid” Anouk Daemen en Lex 
Crijns 
Anoul Daemen komt op uitnodiging van Pedro Hameleers. Zij gaat onder meer in op het belang 
van gezonde voeding en voldoende beweging in relatie tot gezondheidsbedreigende factoren als 
overgewicht, Diabetes Mellitus, hart- en vaatziekten,etc. Binnen de gezondheidszorg zal de nadruk 
meer van curatie naar preventie verschoven worden daar de huidige zorgbehoefte bijna niet meer 
financierbaar is.  
Lex gaat in op de eigen verantwoordelijkheden van de medewerker, de rol van de werkgever zal 
en de veranderingen die daarin zijn opgetreden en nog zullen optreden.   
 
25-10-2004: “Wonen, welzijn en zorg”. Marc Schats 
Marc Schats is directeur van Partners in Welzijn. Hij is uitgenodigd door Carel Seijben en zal 
ingaan op de mogelijke verbeteringen in de aansluiting tussen welzijn en zorg. Het project “Wonen, 
welzijn en zorg” is een gemeenschappelijke pilot waaraan medewerking wordt verleend door 
zorginstellingen, gemeenten en ministerie.  
 

1-11-2004: “De financiering van de gezondheidszorg”. Piet Willems en Leo van Lier 

Korte toelichting op het huidige stelsel, de historie daarvan en de toekomstige te verwachten 
wijzigingen. De kosten van de zorg. Een korte toelichting op de bedragen die gemoeid zijn met de 
gezondheidszorg. Kosten zorg als percentage BNP; kosten van de diverse onderdelen zoals 
huisartsenhulp, farmacie, ziekenhuisverpleging, specialistische hulp etc. 
 
Hoe zorgen we ervoor dat geld geen belemmering toegang tot noodzakelijke zorg. 
Of moet iedere burger op punt zelf volledig verantwoordelijk zijn? Solidariteit? Jong betaalt voor 
oud en gezond voor ziek; hoe ver moet deze solidariteit  gaan? Is er voldoende aandacht voor de 
effectiviteit en efficiency van de zorg?  
 
8-11-2004: “Evaluatie”. Allen. 
Met medewerking van de heren professoren Spreeuwenberg en van Wijmen zullen we 
terugblikken op de inhoudelijke kant van de lezingencyclus, en de belangrijkste discussiepunten 
met hen bespreken. Een evaluatie van de aanpak en organisatie volgt later. 
 
 
Alle avonden beginnen op de gebruikelijke tijd, dus om 18:00 uur, en hebben de gebruikelijke 
indeling: ontvangst/borrelen, diner, presentatie en discussie en tot slot gezellig napraten aan de 
bar. Het is niet uit te sluiten dat de presentaties en discussies wat meer tijd zullen vergen dan 
gebruikelijk, hou daar dus rekening mee.  
 
 
Wij wensen u allen een serie zeer interessante avonden toe en nodigen u uit om, middels uw 
bijdrage in de discussies, een zo groot mogelijke eigen bijdrage te leveren. De sprekers in het 
wensen we uiteraard de nodige inspiratie toe bij de voorbereidingen en een vruchtbare 
wisselwerking met de toehoorders bij hun presentaties. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De Programmacommissie (Bart, Wim en Har) 


