Reflectiedag
gezondheid, crisis en
alternatieven

georganiseerd door het Actieplatform
gezondheid en solidariteit
op vrijdag 2 maart 2012 van 9u tot 13u15
én van 14u30 tot 16u30
Conferentiezaal Espace Jacqmotte
(BTC, Hoogstraat139 te 1000 Brussel)
Simultane vertaling frans - nederlands

Het Actieplatform gezondheid en solidariteit
organiseert een reflectiedag over het thema
“gezondheid, crisis en alternatieven”.
De doelstelling van deze dag is het informeren
over de impact van de bezuinigingsmaatregelen
en de huidige crisis op de gezondheid aan de
hand van getuigenissen en vaststellingen vanuit
het terrein.
We hopen samen tot een analyse te komen van de
huidige tendenzen met een focus op de Europese
dimensie en te leren uit de ervaringen van het
Zuiden. Moeten we dezelfde fouten maken die in
het verleden elders werden gemaakt?
Het ultieme doel is het formuleren van
alternatieven op de maatregelen die vandaag
worden genomen binnen de nationale en
Europese context, rekening houdend met de
vaststellingen op zowel lokaal als nationaal en
internationaal niveau.
Een tweede stap zal zijn om een document op
te stellen waarbij het Actieplatform een duidelijk
standpunt inneemt.
Deze reflectiedag is gericht aan alle personen
werkzaam binnen de lidorganisaties van het
Actieplatform en daarbuiten, werkzaam omtrent
het thema sociale determinanten van gezondheid
met een interesse voor de impact van de crisis op
gezondheid.
Inschrijvingen :
info@gezondheid-solidariteit.be
Info bij Sarah Melsens : 0499 42 44 48

Een platform voor
gezondheid en
solidariteit
Sinds
enige
tijd
hebben
vakbonden,
mutualiteiten, allerhande verenigingen en
netwerken, ngo’s en academici, uit heel het
land, besloten hun krachten te bundelen in een
Actieplatform voor Gezondheid en Solidariteit.
Samen willen zij sterker staan tegenover een
kwakkelend gezondheids- en welzijnsbeleid, en
tegenover de belangrijkste sociaal-economische
uitdagingen die vandaag en morgen de
gezondheid van mensen en gemeenschappen
vorm geven.
In deze samenwerking werd onderschreven
dat gezondheid een recht voor iedereen is.
Ze heeft als doel zich te verzetten tegen de
commercialisering van de gezondheids- en
welzijnszorg, die leidt tot een systeem met twee
snelheden. Gezondheidsdiensten mogen enkel
een sociaal doel voor ogen hebben, gezondheid
moet dus buiten elke logica van de markt vallen.
Dit netwerk -dat tot het “Actieplatform
Gezondheid en Solidariteit” werd gedooptkomt op voor een progressief, sociaal en
egalitair gezondheids- en welzijnsbeleid, in
België, in Europa en wereldwijd, en stimuleert
alle concrete initiatieven die daartoe kunnen
bijdragen.

Programma reflectiedag “gezondheid,
crisis en alternatieven”
Voormiddag
9u00 : onthaal
9u15 – 9u30 : Inleiding door Bert de Belder (Stuurgroep
van het Actieplatform gezondheid en solidariteit, Intal)
9u30-9u45 : Parallel tussen hervorming van het
gezondheidsysteem in de ontwikelingslanden en de
'crisismaatregelen' in Europa. door Jean-Pierre Unger
(lid van het Actieplatform, Instituut voor Tropische
Geneeskunde)
9u45-10u05 : Crisismaatregelen in Europa : Spanje en
Griekenland door Hervé Bertevas (Vice-president van
Dokters van de Wereld, Spanje)
10u05-11u05 : Crisismaatregelen in België
Getuigenissen
– Vaststellingen van de Sociale Dienst van
de Socialistische Mutualiteiten – Solidaris
(toegankelijkheid van zorgen en diensten) door Ivan
Dechamps
– De stijging van de invaliditeitskosten door François
Perl (Dienst uitkeringen van het RIZIV)
– Gevolgen van de crisis, toegankelijkheid van
diensten voor kwetsbare groepen, door Cis
DEWAELE (SAW, Praktijk- en beleidsontwikkeling en
coördinatie straathoekwerk)
– De gezondheid van oudere werknemers door Karel
Van Bever (Geneeskunde voor het Volk)
11u05-11u25 : Koffiepauze
11u25-12u35 : Ronde tafel : reacties en positionering
van de vertegenwoordigers van de vakbonden,
mutualiteiten, patiëntenvereniging, medische wereld
en NGO’s
12u35-13u15 : Tussenkomst vanuit de zaal en
conclusies door Jean-Marie Léonard (Stuurgroep van
het Actieplatform gezondheid en solidariteit)
13u15-14u30 : lunch
Namiddag : 14u30-16u30
Lancering van potentiële alternatieven en de vorming
van een werkgroep die verder werkt omtrent dit
thema. Deze groep zal als doel hebben een document
op te stellen die zal voorgesteld worden in het najaar
van 2012.
Inschrijvingen : info@gezondheid-solidariteit.be
Info bij Sarah Melsens : 0499 42 44 48

