
Je moet de zorg krijgen die je nodig 
hebt. Zo simpel is het. Maar er staat 
een boete van € 385,- op ziek zijn: 
het eigen risico. De zorg is veel te 
bureaucratisch en aan de marketing 
van zorgverzekeraars worden mil-
jarden verspild. De kwaliteit gaat 
omlaag, de kosten omhoog. 
Dat moet anders. Wij zeggen: schaf 
de zorgverzekeraars af en zet één 
Nationaal ZorgFonds op. Zonder 
onnodige bureaucratie en geldver-
slindende concurrentie. En zonder 
eigen risico. 
 
In Nederland zijn al meer dan 
178.000 mensen vriend van het Na-
tionaal ZorgFonds. Ook in Zutphen 
zijn er al bijna 1000 mensen die 
zich hebben aangesloten. We spra-
ken met Henny Bronkhorst uit Zutp-
hen over het NZF.  

Henny, vertel eens wie je bent en 
hoe je in aanraking bent geko-
men met het Nationaal Zorg-
Fonds.  
Mijn naam is Henny Bronkhorst en 
ik ben 65 jaar oud. Sinds een jaar 
woon ik in Zutphen, na 45 jaar in 
Rijswijk en Den Haag te hebben ge-
woond. Ik heb altijd gezegd: "Ik wil 
vertrekken uit het westen als ik zou 
stoppen met werken". Nu is dat ge-
beurd en ben ik blij dat ik richting 
Zutphen ben gegaan. 
 
Ik ben met het Nationaal ZorgFonds 
in aanraking gekomen via de bro-

chure die op de leestafel lag bij de 
Lunette. Ik heb de site nationaal-
zorgfonds.nl opgezocht en heb mij 
meteen aangesloten bij de bewe-
ging door mijn contactgegevens 
achter te laten. Ook heb ik een 
aantal brochures meegenomen om 
deze aan vrienden en bekenden te 
geven. 

Je bent bij een huiskamerbijeen-
komst over het Nationaal Zorg-
Fonds geweest, hoe was dat? 
Begin september was er iemand 
aan de deur die vroeg of ik het Na-
tionaal ZorgFonds kende en of ik 
hier meer over wilde weten. Ik kon 
naar een huiskamerbijeenkomst 
komen die een paar dagen later 
werd georganiseerd. Dat heb ik 
ook gedaan en vond het een prima 
avond.  
Samen met de mensen die er wa-
ren hebben we ideeën uitgewisseld 
om het Nationaal ZorgFonds nog 
breder onder de aandacht te bren-
gen. Juist omdat je met een huis-
kamerbijeenkomst met een kleine 
groep mensen bent, bereik je men-
sen die niet graag op de voorgrond 
treden en op deze manier toch een 
steentje bij kunnen dragen. Ik zou 
dus zeggen hier gewoon mee 
doorgaan! 
 
Je bent ook nog naar een ‘Super 
inpak zaterdag’ in Amersfoort 
geweest. Een dag met vrijwilli-
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Zorgen om de zorg 
Een interview met Henny Bronkhorst 

gers die iets willen doen voor het 
Nationaal ZorgFonds, hoe was 
dat? 
De Super inpak zaterdag vond ik 
heel gezellig, maar ook vermoei-
end. Wat ik vooral leuk vond was 
dat iedereen zo zijn best deed om 
deze dag en het Nationaal Zorg-
Fonds tot een groot succes te ma-
ken. Als er nog eens zo'n zaterdag 
zou komen ga ik met plezier weer 
mee. 
 
Wil je verder nog wat zeggen 
over het Nationaal ZorgFonds? 
Het Nationaal ZorgFonds is heel 
belangrijk. Vooral voor de mensen 
die niet veel verdienen en hoge 
zorgkosten hebben. Als je nu al 
hoort dat de maandelijkse premie 
weer 10% omhoog gaat, dan wordt 
het Zorgfonds alleen maar belang-
rijker. Nog even en de helft van Ne-
derland kan zijn Zorgverzekering 
niet meer betalen en maken ze 
geen gebruik meer van specialisten 
of medicijnen. Ik vind het fijn dat er 
al meer 178.000 mensen de petitie 
hebben ondertekend. 



Het Nationaal Zorgfonds zonder 
eigen risico en mét voor iedereen 
eenzelfde basispakket met tand-
artszorg, fysiotherapie en geestelij-
ke gezondheidszorg, is voor velen 
zo zoetjes aan een bekend begrip 
geworden. Radio, TV en kranten 
besteden er ruimschoots aandacht 
aan en in de Tweede Kamer werd 
er ook over gesproken.  
 
Met het geld dat bespaard wordt 
als de huidige zorgverzekeraars 
geen miljarden meer kunnen uitge-
ven aan dure reclamespots en ad-
vertenties, bonussen en bureau-

De kleurrijke kraam van het Natio-
naal Zorgfonds op de Markt in Zutp-
hen trok zaterdag 24 september 
weer vele nieuwsgierige en belang-
stellende bezoekers.  
 
Kinderen konden zich uitleven in 
een variant van het kegelspel, 
waarmee ze met een bal zoveel 
mogelijk zorgverzekeraars konden 
omgooien.  

 
Een heerlijke nazomerzon en over-
volle terrassen zorgden voor een 
ontspannen sfeertje. 

 
 
Correspondentieadres:  Dreiumme 18  
7232 CR Warnsveld -Tel. 06 4493 9487 

 
 
 

De SP-afdeling Zutphen-Warnsveld-Lochem 
heeft een eigen hulpdienst die u met raad en 
daad bijstaat bij allerlei vragen en diensten.  
De hulpdienst is er voor leden en niet-leden. 

Bel voor hulp naar 06 1741 6289 
 
 

 

 
 

De Tomatenkrant wordt gemaakt door een team 
onder redactie van Ed Belt. De artikelen in 
deze uitgave zijn geschreven door Annemarie 
Kersten, Ellis Müller en Nils Müller. De krant 
wordt verspreid in Zutphen, Warnsveld en  
Lochem.  
 

Kijk voor meer nieuws op www.zutphen.sp.nl  
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Wie gooit de meeste verzekeraars om?  
SP in actie voor het Nationaal Zorgfonds op de markt in Zutphen 

SP: Herzie de reclamebelasting voor kleine bedrijven 

SP– Hulpdienst 

Al enige tijd knokt de SP samen 
met zo’n 40 kleine ondernemers 
voor een herziening van de recla-
mebelasting voor kleine bedrijven 
om de Zutphense bedrijventerrei-
nen.  
Op dit moment moeten kleine on-
dernemers evenveel betalen als 
bijvoorbeeld de MacDonalds: een 
bedrag van € 875,-. Voor sommige 
ondernemers is dat bijna een 
maandsalaris. Oneerlijk, volgens 
de SP, want juist deze kleine on-
dernemers zorgen voor werkgele-
genheid en ze vertrekken niet zo-
maar uit onze stad. Daarom moe-
ten we hen koesteren. 
 
Een beweging van ondernemers 
en socialisten. Hoe ziet dat er uit?  
De eerste bijeenkomst was bij Mil-
ler Kustom Upholstery. Onderne-
mers bespreken de problemen 
met elkaar en besluiten een mani-
fest op te stellen. Naar aanleiding 
daarvan stelt de SP in de gemeen-
teraad voor om de reclamebelas- 

ting te herzien. 
 
Vervolgens hangen de onderne-
mers als ludieke actie ‘geen recla-
me’ meer op. Letterlijk.  

Dat leidde tot diverse berichten in 
de krant. Op 26 september werd 
het voorstel in het forum vooraf-
gaand aan de vergadering van de 
gemeenteraad besproken. Tiental-
len ondernemers waren daarbij 
aanwezig, sommigen spraken ook 
in. Zie hier een videoverslag van 
de het debat: https://goo.gl/5iPEbl.  
 
Het debat heeft succes: op 9 no-
vember word de reclamebelasting 
voor het eerst geëvalueerd door de 

cratische regels willen de initiatief-
nemers komen tot één Nationaal 
Zorgfonds zónder de € 385.- aan 
eigen risico (een boete op ziek zijn, 
noemen we dat).  
 
Velen zetten als steunbetuiging 
graag hun naam en contactgege-
vens op het formulier, zodat zij op 
de hoogte kunnen worden gehou-
den van de nieuwste ontwikkelin-
gen en van de hoeveelheid mensen 
die in de rest van het land even-
eens Vriend werden van het Natio-
naal Zorgfonds. Ten tijde van de 
Markt stond de teller op 160.000.  

ondernemers zelf.  
SP raadslid Nils Müller: “Dat is een 
succes, maar het is tegelijk ook nog 
maar het begin. Het is afwachten wat 
er na 9 november gaat gebeuren. 
Maar wij gaan hoe dan ook door, 
want we hebben inmiddels gezien 
dat het zin heeft om een beweging 
op te bouwen.” 


