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GOED VOOR 
ELKAAR

BELANGRIJKE STAP 
VERDER!

We hebben het toch zo goed voor 

elkaar? Elke keer weer ontdek ik dat 

onze gezondheidszorg een kaas met 

wel heel veel gaten is. Nee, ik heb 

het nu niet over fysiotherapie die voor mensen met reuma zo 

belangrijk is, ik word nu geconfronteerd met de gaten in de 

kaas van de zorg in ziekenhuizen. Mijn moeder, al een tijd 

ziek, maar steeds nog goed te pas, belandde hals over kop 

in het ziekenhuis. Onderzoek wees uit dat ze een acuut zout-

tekort had. Al na een paar dagen kregen we het sein veilig in 

de zin dat we haar konden ophalen. We kregen nog bericht 

hoe laat we mochten komen. Na een ochtend wachten bel-

den we zelf maar. O foutje, mijn moeder zat al uren klaar, 

alleen was men vergeten ons daarvan op de hoogte te stel-

len. Er daar zat ze dan, in een stoel suf voor zich uit starend. 

Hoezo naar huis? In een tasje zaten de deels nieuwe medicij-

nen met bijbehorende gebruiksaanwijzingen. We slikten onze 

zorgen weg en besloten dat onze eerste prioriteit was mijn 

moeder thuis te krijgen. Daar keek ik nog eens goed in het 

zakje met medicijnen. Ik had beter moeten weten, ik had dat 

natuurlijk in het ziekenhuis moeten doen. Het kostte veel ener-

gie en belminuten voor ik erachter was, wat nu de bedoeling 

was. En voordat ik met zekerheid wist dat er een aantal medi-

cijnen ontbrak. 

Geef ik nu de schuld aan het verplegend personeel? Nee. Ik 

geef de schuld aan de al jaren durende bezuinigingen waar-

door medewerkers in de zorg te efficiënt met hun uren om 

moeten gaan, waardoor de menselijke maat ontbreekt. Een 

treffend voorbeeld is de Wet maatschappelijke ondersteuning 

van 2015. Vanaf die tijd is het regelen van nogal wat zorg 

de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Anders dan de 

overkoepelende overheid kunnen die de totale behoefte aan 

die zorg niet zien, en als ze vinden dat er zorg nodig is, 

ontbreekt vaak het geld.

Hebben we het met elkaar niet goed geregeld?

ANITA SANDERS, VOORZITTER REUMACTIEF 

COLUMNS

Het Burgerinitiatief Erken Fibromyalgie werd donderdag 25 

februari in de commissie voor de Verzoekschriften en 

Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer besproken en 

ontvankelijk verklaard. Dat is een hele stap vooruit! 

Weten jullie het nog? Op 29 oktober leverde ik 56.762 

handtekeningen in. Zes jaar deed ik erover om al die 

handtekeningen op de juiste manier te verzamelen. In 2014 

moest ik opnieuw beginnen omdat ik niet wist dat het bij een 

burgerinitiatief verplicht is ook de geboortedata en 

adresgegevens van mensen te verzamelen. De ruim 12.000 

handtekeningen die ik al had, waren niet geldig. Nu had ik 

aan alle voorwaarden voldaan. Het Burgerinitiatief Erken 

Fibromyalgie wordt overgedragen aan de commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport die gaat besluiten hoe het 

verder gaat. Dat kan bijvoorbeeld door het burgerinitiatief aan 

te melden voor een plenair debat. 

Er worden niet zoveel burgerinitiatieven in behandeling 

genomen. In de periode van 2006 tot en met 2020 heeft maar 

een klein aantal burgerinitiatieven daadwerkelijk tot een 

plenair Kamerdebat geleid. Voorbeelden zijn debatten over 

voltooid leven en een parlementair onderzoek naar invoering 

van de euro. De dag dat ik de handtekeningen mocht 

overhandigen (29 oktober), zijn er nog twee andere 

burgerinitiatieven ingediend: één werd ook ontvankelijk 

verklaard, de andere niet omdat er geen adresgegevens en 

geboortedata van mensen werden aangeleverd.

We zijn er door en daarmee is er hoop voor de meer dan 

340.000 mensen in Nederland die fibromyalgie hebben. Het 

werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. Wat zou het 

fijn zijn als niet langer laatdunkend wordt gezegd dat 

fibromyalgie tussen je oren zit. Als we recht hebben op meer 

onderzoek naar de oorzaak van deze aandoening. Als we 

een eerlijke behandeling, van specialisten én van instanties als 

gemeenten, die de Wet maatschappelijke ondersteuning 

uitvoeren, en het UWV. 

De ambtelijke staf van de commissie Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport van de Tweede Kamer zal mij op de hoogte houden. 

En natuurlijk laat ik jullie weten hoe het verder gaat!
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