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Voorwoord 
 
Kameraden, 
 
Voor je ligt de derde congreskrant voor het Voorjaarscongres in Amsterdam. Deze congreskrant bevat de tekst van 
de wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement, beslispunten, moties en resoluties die op dit Congres zijn 
aangenomen, alsmede de uitslagen van de verkiezingen van de beroepscommissie, het presidium en het landelijk 
bestuur. 
 
Graag wil ik de afdeling Amsterdam en in het bijzonder Junus, Milanne, Simcha, Bart, Imane, Laura bedanken 
voor het organiseren van dit Congres. Ook Robert verdient een pluim. 
 
Met deze congreskrant is voorzien in de notulen van het Congres op 1 en 2 juni 2013. De tekst is vastgesteld door 
het presidium in haar vergadering van DATUM. 
 
Met rode groet, 
 
Elmar Smid 
Vicevoorzitter/secretaris 
Jonge Socialisten in de PvdA  
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Verkiezingen 

Landelijk Bestuur 
Voorzitter 
Toon Geenen is met 58 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 9 blanco stemmen herkozen als voorzitter van de 
Jonge Socialisten in de PvdA. Toon ontving eveneens één hartje, één “voor als het vriest in Madagaskar”, driemaal 
“tijd voor een nieuw vest”, één smiley en één “kus bobbejaan”. 
 
Vicevoorzitter/secretaris 
Elmar Smid is met 61 stemmen voor, 1 stem tegen en 11 blanco stemmen verkozen tot vicevoorzitter/secretaris. 
Daarnaast kreeg Elmar “liefde uit Groningen”, “veel liefde uit Brabant”, één smiley en “verliefde paashazen”. 
 
Penningmeester & Afdelingen 
Bo Schijven is verkozen voor de functie penningmeester & afdelingen met 65 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 
6 blanco stemmen. Naast de stemmen ontving Bo drie hartjes, één smiley, één “wauw”, en tien keer een “muts”. 
 
Bestuurslid Politiek & Communicatie 
Lucas Roorda is met 63 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 9 blanco stemmen herkozen als bestuurslid Politiek & 
Communicatie. Lucas kreeg daarnaast één “kop dicht”, maar ook twee hartjes. 
 
Bestuurslid Politiek & Scholing 
Bart van Bruggen is met 48 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 13 blanco stemmen verkozen tot bestuurslid 
Politiek & Scholing. Voor Bart waren drie vlaaien, twee hartjes, één likje en ook één kusje weggelegd. 
 
Internationaal Secretaris 
Robert Steenbergen is met 69 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 2 blanco stemmen verkozen tot internationaal 
secretaris. Robert kreeg ook één huwelijksaanzoek, één penis, één dikke knuffel, één “condoomhoofd”, één kusje, 
tien “rubberen Ronnies”, één hartje, één “de beste 1000”, en één “volgend congres in Londen 
 
Bestuurslid Leden 
Victor Strengers is met 62 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 5 blanco stemmen herkozen als bestuurslid Leden. 
Daarbij kreeg hij één sigaar, één smiley en één hartje. 
 
 

Presidium 
Voor het presidium waren twee vacatures. Er zijn in totaal 7 blanco stemmen uitgebracht. Pim Paulusma is met 49 
stemmen voor herkozen als lid van het presidium. Met 41 stemmen voor is Lester von Meijenfeldt verkozen tot lid 
van het presidium. Met 28 stemmen voor is Rosa Kindt plaatsvervangend presidiumlid. 
 

Beroepscommissie 
Jelle Menges is met 57 stemmen voor en 7 blanco stemmen verkozen tot lid van de beroepscommissie. Met 48 
stemmen voor en 16 blanco stemmen is Giselle Schellekens ook verkozen tot lid van de beroepscommissie. 
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Huishoudelijk Reglement 

HR 1. Naamsverandering ECOSY 
 
Indiener: Landelijk bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 1:1  Middelen 
Huidige tekst: 
Lid 1 Tot de middelen van de JS om haar doel te bereiken behoren: 
d. lidmaatschap van IUSY en ECOSY. 
Voorgestelde tekst: 
Tot de middelen van de JS om haar doel te bereiken behoren: 
d. lidmaatschap van IUSY en YES. 
 
Indiener: Landelijk bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 6:4 Congresbenoemingen: Functies 
Huidige tekst: 
Lid 1 Het congres kiest, op voordracht, voor een termijn van twee jaar, tijdens het Najaarscongres: 
a. IUSY/ECOSY vertegenwoordiger; 
Voorgestelde tekst: 
Lid 1 Het congres kiest, op voordracht, voor een termijn van twee jaar, tijdens het Najaarscongres: 
a. IUSY/YES vertegenwoordiger; 
 
Indiener: Landelijk bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 11:8 Cadeaus 
Huidige tekst: 
Lid 2 Richtprijs voor een cadeau bij aftreden is E 30 voor: landelijk bestuursleden, hoofdredacteur LAVA, 
IUSY/ECOSY vertegenwoordiger 
Voorgestelde tekst: 
Lid 2 Richtprijs voor een cadeau bij aftreden is E 30 voor: landelijk bestuursleden, hoofdredacteur LAVA, 
IUSY/YES vertegenwoordiger. 
 

HR 2. Vaststelling en wijziging afdelingsnaam 
Indiener: Landelijk bestuur  
Toevoegen nieuw artikellid 
Artikel 9:2 Geografische indeling 
Voorgestelde tekst: 
Lid 5 Het Landelijk Bestuur stelt de naam van een afdeling vast, gehoord de betrokken afdelingen. De naam van 
een afdeling mag niet conflicteren met de naam van een andere afdeling.  
 

HR 3. Activiteiten organiseren  
Indiener: Afdeling Maastricht 
Toevoegen nieuw artikellid 
Artikel 9:4 
Voorgestelde tekst: 
Lid 5 Afdelingen dienen minimaal zes activiteiten per jaar te organiseren. Als ze hier niet in slagen, krijgen ze de 
eerste maal een waarschuwing. Slagen ze hier twee opeenvolgende jaren niet in, dan is het aan het Landelijk 
Bestuur om de leden van die afdeling toe te wijzen aan andere afdelingen.  
 

AHR 3.1 Rol landelijk bestuur 
Indiener: Peter de Lange 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 9:3 
Voorgestelde tekst: 
Lid 5 Op schriftelijk verzoek van ten minste vijf leden van de afdeling of het landelijk bestuur, is een 
afdelingsbestuur verplicht tot het bijeenroepen van een ALV op een termijn van niet langer dan zes weken na 
indiening van het verzoek. Indien het afdelingsbestuur geen gehoor geeft aan het verzoek binnen twee weken, 
kan het landelijk bestuur de ALV organiseren. 
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Artikel 9:4 
Voorgestelde tekst: 
Lid 4 Het landelijk bestuur kan een afdeling opheffen met voorafgaande instemming van het Congres. Het 
banksaldo van een opgeheven afdeling valt toe aan de vereniging. Ook de ALV van een afdeling kan besluiten de 
afdeling op te heffen, waarbij het landelijk bestuur zorgt voor de afwikkeling. 

AHR 3.2  Samenwerking met andere PJO’s 
Indiener: Afdeling Brabant 
Verworpen 
 

HR 4. Afdelingsafdracht  
Indiener: Landelijk bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 11:7 Afdelingsafdracht 
Huidige tekst: 
Lid 1 Een afdeling ontvangt per jaar E 15 per lid. Hierbij geldt een maximum van E 1.500 per afdeling. 
Voorgestelde tekst: 
Lid 1 Een afdeling ontvangt per jaar E 15 per lid voor de eerste 100 leden. Voor ieder nieuw geworven lid vanaf 
honderd leden ontvangt de afdeling daarnaast eenmalig E 5. 
 
Indiener: Landelijk bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 11:7 Afdelingsafdracht 
Huidige tekst: 
Lid 4 Een afdeling kan een reserve hebben van maximaal 75% van de jaarlijkse afdracht. 
Voorgestelde tekst: 
Lid 4 Een afdeling kan een reserve hebben van maximaal 75% van de jaarlijkse afdracht. Indien een afdeling een 
grotere reserve heeft, zal het meerdere in mindering worden gebracht op de afdelingsafdracht. 
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Beslispunten 

B 1. Vaststellen functieprofielen 
Indiener: Afdeling Utrecht 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- de schetsen van de functieprofielen in de huidige situatie op advies van het zittende LB door het presidium 
worden vastgesteld; 
- haar leden wel inspraak, maar geen beslissingsbevoegdheid hebben over de vormgeving van deze 
functieprofielen,  
 
Overwegende dat: 
- de leden het hart van onze vereniging zijn; 
- het landelijk bestuur ten dienste staat van haar leden;  
- al haar leden tijd moeten krijgen een mening te vormen over de nieuwe indeling van het bestuur, 
  
Besluit dat: 
- het zittende LB in samenwerking met het presidium de nieuwe functieprofielen in stemming moeten brengen 
door middel van een online enquête / referendum aan de leden; 
- de schetsen van de functieprofielen in de tweede congreskrant van het najaarscongres moeten worden 
gepubliceerd ter inzage voor de leden, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 

AB 1.1  Online referendum 
Indiener: Manuela van Gent en Zara de Jongh 
Aangenomen. 

 

AB 1.2  Minimaal 50% vrouw 
Indiener: Peter de Lange 
Ingetrokken. 

 

B 2. Onderzoek landelijk bestuur 
Indiener: Peter de Lange 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
  
Besluit dat: 
- het landelijk bestuur in kaart brengt welke afdelingen in 2012/2013 minder dan 6 activiteiten hebben 
georganiseerd; 
- het landelijk bestuur probeert deze nieuw leven in te blazen; 
- het landelijk bestuur op het Najaarscongres hiervan de resultaten of een voorstel tot opheffing presenteert, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Resoluties 

R 1. Zorg 
Indiener: Werkgroep Zorg 
Inleiding 
Wie sociaaldemocratie zegt, zegt bijna automatisch ook verzorgingsstaat. Die verzorgingsstaat bestaat, naast een 
fatsoenlijk sociaal vangnet, voor een belangrijk deel uit een goed functionerend zorgstelsel. Wat dat betreft 
mogen we ons gelukkig prijzen; Nederland staat al jaren bekend als een land met één van de beste zorgstelsels ter 
wereld. Dat we überhaupt in staat zijn iedere Nederlander een basisniveau van zorg te bieden is een 
verworvenheid op zich, geen vanzelfsprekendheid, maar dat we dat niveau hoog én relatief betaalbaar kunnen 
houden is een absolute luxe.  
 
Het is echter ook geen geheim dat dit stelsel onder druk staat, met name als het gaat om de betaalbaarheid ervan. 
Hoewel het niveau van de geboden zorg in Nederland consequent hoog blijft, is de prijs die we daarvoor betalen 
steeds hoger. Dit heeft voor een niet onbelangrijk deel te maken met de vergrijzing: het grootste deel van de 
zorgkosten die mensen in hun leven maken, worden gemaakt in de laatste levensfase. Daarnaast is de 
hoeveelheid werkenden die meebetalen aan die zorgkosten relatief steeds kleiner. Naast deze meer structurele 
veranderingen spelen op het gebied van zorg nog allemaal specifieke problemen: de beschikbaarheid van 
medicijnen voor zeldzame ziektes, de beloning van medisch specialisten, de structuur van de AWBZ en GGZ, 
enzovoorts. 
 
Willen we een weg vinden door dit landschap aan problemen en uitdagingen, dan zullen er keuzes gemaakt 
moeten worden – politieke keuzes. Om te beginnen de keuze welke onderwerpen wel en niet bovenaan de 
politieke agenda moeten. Deze resolutie probeert niet een heel nieuw zorgstelsel te ontwerpen, aangezien die 
discussie momenteel al binnen een veel breder platform wordt gevoerd. Wat hij wel doet, is het aankaarten van 
een aantal specifieke problemen waar het zorgstelsel op dit moment direct tegenaan loopt. Dit zijn politieke 
problemen, geen managementproblemen, en daar zit dan ook de tweede laag van keuzes: de vraag wiens 
perspectief je centraal stelt in die politieke problemen. Anders dan veel stelseldiscussies, probeert deze resolutie 
niet per se vanuit het perspectief van een overheid te kijken die alles moet betalen, maar vanuit het perspectief 
van de maatschappij: over welke dilemma's in de zorg willen wij zelf nog de regie houden? Vanuit dat perspectief 
zijn vijf subonderwerpen gekozen. Die vormen geenszins een compleet beeld van de uitdagingen binnen de zorg 
op dit moment, maar bevatten wel een paar belangrijke vragen waarop de Jonge Socialisten een antwoord 
zouden moeten hebben. 
 
Hoewel die thema's onderling soms weinig met elkaar te maken hebben, kennen ze wel een paar gezamenlijke 
uitgangspunten die door de resolutie heen terug komen. Wat de Jonge Socialisten betreft is zorg een probleem 
van ons als maatschappij, niet iets tussen alleen de overheid, de zorgbestuurders en de verzekeraars. Dat 
betekent dat transparantie en maatschappelijke grip op zorgproblematiek de belangrijkste voorwaarden zijn voor 
een goed functionerend stelsel. Daar komt nog een idee bij dat sociaaldemocraten vaak vies in de oren klinkt: 
zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid. In een wereld waarin de patiënt steeds meer geïnformeerd en 
mondiger wordt, past geen paternalistisch stelsel waarin de regie buiten de handen van de patiënt zelf ligt. De 
keerzijde daarvan is dat patiënten zelf ook op sommige keuzes mogen worden aangesproken; de bomen groeien 
ten slotte niet tot in de hemel, noch groeien er rollators aan diezelfde bomen. 
 
Met deze leidraad is een resolutie geschreven die antwoord moet geven op een aantal dringende vragen op het 
gebied van zorg, en een inzicht moet bieden in de manier waarop volgens de Jonge Socialisten zorg vormgegeven 
wordt in een sociaaldemocratische samenleving anno 2013. 
 
1. Farmaceutische Industrie 
 
1.1 Inleiding  
De farmaceutische industrie heeft als ontwikkelaar en producent van geneesmiddelen een essentiële rol in de 
gezondheidszorg. Ondanks de  vele kritische geluiden op deze tak van industrie, zijn zij er de afgelopen decennia 
in geslaagd om effectieve geneesmiddelen op de markt te brengen, met een verbetering van de volksgezondheid 
als gevolg. Echter, de succesverhalen nemen niet weg dat er fundamentele weeffouten zitten in de manier waarop 
de farmaceutische industrie georganiseerd is.  
 
Farmaceutische bedrijven zijn ontsproten uit een commercieel belang. Ondanks dit commerciële karakter, 
dienen zij ook een maatschappelijk belang. Geneesmiddelen zijn namelijk onmisbaar zijn in het 
behandelarsenaal van artsen, en artsen dienen te zorgen voor een goede gezondheidszorg. Echter, in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld ziekenhuizen, ontbeert het bij farmaceutische bedrijven aan het afleggen van maatschappelijke 
of politieke verantwoording. Alhoewel de farmaceutisch industrie een bepaalde mate van maatschappelijke 
verantwoording onderkennen, blijft er een discrepantie bestaan tussen het maatschappelijk belang van 
medicijnontwikkeling en het commercieel belang dat de farmaceutische industrie dient. De invloed van dit 
commerciële karakter is wijdverspreid. Zo blijkt dat door de industrie gefinancierd klinisch-wetenschappelijk 
onderzoek vaker een positieve uitkomst heeft, dan als dat niet het geval is. Ook blijken zij een onbescheiden 
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vinger in de pap te hebben als het gaat om het opstellen van medische richtlijnen voor artsen.  
 
De Jonge Socialisten zijn van mening dat het onwenselijk is dat een sector die een maatschappelijk belang dient, 
louter commercieel gedreven wordt. Door strengere regelgeving rondom klinische wetenschappelijk onderzoek, 
meer transparantie, en gerichtere investeringen in onderzoek en ontwikkeling kunnen we de farmaceutische 
industrie laten draaien ten dienst van de volksgezondheid. Alle voorgestelde hervormingen moeten idealiter op 
Europees niveau te worden ingevoerd.  
 
1.2 Regelgeving klinisch-wetenschappelijk onderzoek 
De directe invloed van de farmaceutische industrie op klinisch wetenschappelijk onderzoek is onwenselijk. 
Financiering vanuit de farmaceutische industrie is echter noodzakelijk om de kostbare ontwikkeling en toetsing 
van geneesmiddelen te garanderen. Direct financiering van wetenschappelijk onderzoek door de industrie heeft 
echter te vaak geleid tot onzuivere praktijken. Daarom streeft de JS naar een indirecte financiering door de 
industrie via een onafhankelijke instantie. Deze instantie is het financieel schakelpunt voor onderzoekers, 
financiers en industrie. Ten eerste zal de onafhankelijke instantie klinisch wetenschappelijk onderzoek toetsen op 
zuiverheid van opzet, onwenselijke belangenverstrengeling, patiëntveiligheid en een verantwoorde afronding. 
Hierdoor wordt het commercieel belang losgekoppeld van het onderzoek. Ten tweede kunnen 
onderzoeksgroepen via dezelfde instantie financiering van de farmaceutische industrie zoeken als zij menen een 
relevant onderzoeksvoorstel te hebben. Zo zouden ook particuliere financiers zoals patiëntenverenigingen of 
filantropen in onderzoek kunnen investeren.  
 
1.3 Openheid van zaken 
De openheid van informatie, of eigenlijk het gebrek daaraan, is een groot probleem in de medisch-
wetenschappelijke wereld. Behandelaars maken hun beslissingen over behandelingen op basis van beschikbare 
informatie. Het is daarom essentieel dat alles wat bekend is over een bepaalde behandeling toegankelijk wordt 
gemaakt voor de medische wereld. 
  
Om dit te bewerkstelligen pleit de JS voor een openbare (online) database om dergelijke informatie te 
verzamelen. Zowel het vooraf vastgelegde onderzoeksprotocol als de uiteindelijke resultaten dienen openbaar te 
zijn. Het achterhouden van onderzoeksresultaten of het zonder legitieme verantwoording afwijken van het 
onderzoeksprotocol zou strafbaar moeten zijn.  
 
1.4 Onderzoek en ontwikkeling 
Op dit moment loont het voor bedrijven niet altijd om te investeren in onderzoek naar de bepaalde ziektes, zoals 
zeer zeldzame ziektes. Farmaceutische bedrijven in Europa dienen daarom een extra belasting betalen waarmee 
de overheid fundamenteel onderzoek kan financieren. De hoogte van deze belasting wordt afhankelijk van de 
omzet van de bedrijven. 
 
Daarnaast dienen farmaceutische bedrijven met een omzet van meer dan vijfhonderd miljoen euro per jaar 
dienen minimaal 25% van de omzet terug te investeren in onderzoek en ontwikkeling of patiëntenzorg. Op deze 
manier wordt het geld dat aan patiënten verdiend wordt terug geïnvesteerd in de zorg.  
 
1.5 Belangenverstrengeling  
De medisch-ethische commissie van het ziekenhuis houdt zich nu voornamelijk bezig met het toetsen van de 
veiligheid van de patiënten en het nut van het onderzoek. Zij zouden echter ook inzicht moeten vergaren in de 
belangen van artsen enonderzoekers in de uitkomst van een onderzoek. Als bijvoorbeeld blijkt dat een arts 
directe banden heeft met relevante farmaceuten omdat dit bedrijf het te onderzoeken geneesmiddel produceert, 
dient het onderzoeksvoorstel afgewezen te worden. Belangenverstrengeling in medisch-wetenschappelijk 
onderzoek is immers ook onethisch.  
 
1.6 Innovatie  
Innovatie door kleinschalige farmaceutische bedrijven moet worden bevorderd. Dit creëert werkgelegenheid en 
stimuleert de kenniseconomie. Steun is meer dan alleen financiële steun. Juist kleine (beginnende) 
farmaceutische bedrijven hebben baat bij hands-on steun, bijvoorbeeld met betrekking tot professionalisatie van 
onderzoek en bedrijfsvorming. De stimuleringsgelden vanuit het topsectorenbeleid van de overheid kunnen 
hierbij van dienst zijn.  
 
Marketing 
1.7 De marketing van medicijnen bestaat nu veel te veel bij de gratie van commerciële marketingtechnieken die 
medici moeten verleiden tot de aankoop en het voorschrijven van bepaalde medicijnen. Die marketing strookt 
niet noodzakelijkerwijs met de kwaliteit van de medicijnen, of de behoefte die er vanuit patiënten voor bestaat, 
maar kost de zorg wel bijzonder veel geld. Om hier een einde aan te maken dient de overheid een veel grotere rol 
op zich te nemen bij de inkoop van medicijnen, naar voorbeeld van het Nieuw-Zeelandse model. Een 
overheidsgereguleerde instantie bekijkt op periodieke basis welke medicijnen voor een bepaalde aandoening aan 
de kwaliteitseisen voldoen, met inbegrip van de openheid van onderzoek zoals beschreven onder 1.3 tot 1.5.  Deze 
instantie onderhandelt over een vaste lage prijs voor dit medicijn, dat vervolgens onder licentie geproduceerd 
kan worden in Nederland voor een vaste periode. 
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2. Het levenseinde 
 
2.1 Behandelingen in de laatste levensfase 
In de laatste levensfase moet de arts bij zijn patiënten nagaan of de prioriteit van behandeling ligt in het 
verbeteren van de levenskwaliteit of levensverlenging. Zo blijkt in de kankerzorg dat als artsen op tijd een 
gesprek beginnen over de wensen rondom het levenseinde, de patiënten minder vaak kiezen voor ingrijpende 
(vaak kostbare) behandelingen. Een eenduidige richtlijn vanuit de beroepsvereniging kan van dienst zijn om 
gelijke behandeling van patiënten te bewerkstelligen. De JS is van mening dat de wens van de patiënt in alle 
gevallen leidend is bij het bepalen van het medische beleid.  
 
Het feit dat artsen en ziekenhuizen per verrichting betaald krijgen werkt overbehandeling in de laatste levensfase 
in de hand. Als uit een consult tussen patiënt en arts de weloverwogen beslissing komt om palliatief, of helemaal 
niet te behandelen dient hier ook een vergoeding tegenover te staan. De zorgvraag van de patiënt is in dit geval 
immers beantwoord.  
 
2.2 Maatschappelijk bewustwording  
De JS vindt dat er meer maatschappelijke bewustwording moet worden gecreëerd rondom dilemma’s bij het 
levenseinde. Onduidelijkheden rondom de wensen van de patiënt in de laatste levensfase, zowel bij behandelaars 
als naasten, kunnen leiden tot onnodig of zelf onwenselijk medisch handelen. Het bespreekbaar maken van het 
levenseinde, niet alleen in de spreekkamer, maar ook aan de keukentafel kan deze bewustwording stimuleren. 
Zowel patiënten- als beroepsverenigingen van behandelaars zouden hier een actieve rol in moeten spelen.  
 
2.3 Kaders van de euthanasiewetgeving  
De kaders van de huidige euthanasiewetgeving moeten zo ruim mogelijk worden geïnterpreteerd. 
Onduidelijkheden over deze kaders dienen zo snel mogelijk door het ministerie, in samenspraak met de medische 
wereld, te worden opgehelderd omdat deze kunnen leiden tot het inboeten op het recht van zelfbeschikking. Het 
ophelderen van deze onduidelijkheden zijn met name van belang voor (beginnend) dementerende patiënten. Zo 
is de JS van mening dat een bij herhaling bevestigde wilsverklaring bij het wilsonbekwaam raken van de patiënt, 
bijvoorbeeld bij dementie, de mondelinge bevestiging van de doodswens vervangt. De overige voorwaarden voor 
de zorgvuldigheidsprocedure blijven uiteraard van kracht. Een arts mag echter weigeren om euthanasie te 
plegen, maar moet dan wel verplicht doorverwijzen naar andere arts.  
 
Het recht op zelfbeschikking beperkt zich volgens de JS niet tot mensen die “uitzichtloos lijden”. Ook ouderen óf 
volwassenen die het leven als voltooid ervaren of om andere redenen uit het leven willen stappen zouden in 
aanmerking mogen komen voor euthanasie. Voordat mensen hiervoor in aanmerking komen moet intensief 
worden onderzocht wat de reden is dat iemand uit het leven wil stappen. Euthanasie is in volgens de JS in deze 
context een laatste middel, waar een lang traject aan vooraf gaat om te kijken of iemand zo geholpen kan worden 
dat hij of zij alsnog afziet van euthanasie. Voor ouderen geldt dat zij alleen in aanmerking komen voor deze 
regeling wanneer zij onder behandeling zijn van een geriater of een specialist ouderengeneeskunde, omdat deze 
specialisten goed zicht hebben op de situatie van de patiënt en bekend zijn met complexe problematiek van 
ouderen. Voor niet-bejaarde volwassenen geldt dit alleen na een serie consulten met een psychiater waarin de 
toerekeningsvatbaarheid van de patiënt is vastgesteld, en is onderzocht of er echt geen mogelijkheid is om van 
euthanasie af te zien. 
 
2.4 Niet-reanimeren verklaring  
Een reanimatie is een ingrijpende medische handeling die in veel gevallen, als de reanimatie al succesvol is, tot 
ernstige blijvende schade kan leiden. Het is daarom onwenselijk dat het in acute situaties vaak onbekend is of het 
slachtoffer in kwestie gereanimeerd wenst te worden.   
 
Op dit moment kunnen mensen alleen een niet-reanimeren verklaring regelen via de Vereniging voor een 
Vrijwillig Levenseinde. Echter, iedereen zou een niet-reanimeren verklaring moeten kunnen regelen via de eigen 
(huis)arts. De arts kan de patiënt goed informeren over de individuele geschatte overlevingskansen bij 
reanimatie. Ook kan de verklaring van de patiënt direct worden geregistreerd in het dossier. Er zou een aparte 
verklaring kunnen worden geregistreerd voor situaties binnen of buiten een ziekenhuis of zorginstelling.  
 
3. Gezondheidsverschillen & preventie  
 
3.1 Inleiding  
Nog altijd bestaan er stelselmatige gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen op basis van 
sociaaleconomische status. Opgroeien in lagere sociaaleconomische klasse predisponeert voor een slechtere 
leefstijl en slechtere gezondheid. Dit heeft tot gevolg dat de kansen om in goede gezondheid je leven te leiden 
ongelijk verdeeld zijn.  
 
In een rijk en ontwikkeld land als Nederland zijn dergelijke verschillen onaanvaardbaar. Het terugdringen van 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen moet een prioriteit worden van overheidsbeleid. De laatste jaren is er 
steeds meer aandacht ontstaan voor preventie in de gezondheidszorg. Deze trend moet de politiek vasthouden 
omdat voor effectief preventiebeleid continuïteit en intensieve monitoring van essentieel belang is.  
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3.2 Preventie in de buurt  
Sociaaleconomische gezondheidsverschillen moeten volgens de JS bestreden worden door de focus te leggen op 
buurten waar veel gezondheidsproblematiek heerst. Het gaat dan met name om achterstandswijken, waar sociale 
factoren en omgevingsfactoren vaak een negatief effect hebben op de gezondheid. Deze gerichte preventie is 
vereist, omdat de huidige voorlichtingscampagnes voornamelijk effect hebben op de midden- en hogere 
sociaaleconomische bevolkingsgroepen, die al gezonder zijn dan de lagere sociaaleconomische bevolkingsgroep.  
Hoewel preventie veel gezondheidsproblemen kan voorkomen, is de JS van mening dat primaire preventie in 
principe geen hoofdtaak is van de arts. Dit type preventie dient zich namelijk te richten op mensen die ongezond 
leven, maar daar (nog) geen klachten van ondervinden waardoor zij niet geneigd zijn om medische hulp te 
zoeken. De JS pleit er dan ook voor om wijken waar veel gezondheidsproblemen heersen een lokale 
Gezondheidscoach aan te stellen die verantwoordelijk is voor primaire preventie op het gebied van leefstijl, en 
organisatie of coördinatie van activiteiten die daarmee samenhangen. Zo kan de gezondheidscoach zelf 
activiteiten als een straatspeeldag of een kookcursus organiseren, maar ook bestaande initiatieven in de wijk 
faciliteren en ondersteunen. Idealiter werkt de gezondheidscoach samen met andere betrokkenen in de buurt 
zoals scholen, kerken en sportverenigingen. Hierdoor krijgt de gezondheidscoach tevens een coördinerende rol 
binnen de gemeenschap als het gaat om leefstijlpreventie en –interventie. Daarnaast kan de gezondheidscoach 
een schakel zijn tussen burger en instanties of hulpverleners, om zo integrale samenwerking te bewerkstelligen. 
Mocht verwijzing naar instantie of hulpverlener leiden tot leefstijlinterventie, dan kan intensieve samenwerking 
met de gezondheidscoach zorgen voor effectievere begeleiding.  
 
3.3 Overgewicht bij kinderen: de rol van scholen 
Overgewicht bij kinderen is een multifactorieel probleem wat niet alleen vraagt om interventie bij het kind en de 
ouders, maar ook om betrokkenheid vanuit de gemeenschap. De JS vindt dat scholen , maar ook naschoolse 
opvang en sportverenigingen, actief een gezonde leefstijl dienen te promoten en te bevorderen. De eerder 
genoemde gezondheidscoach kan in wijken waar overgewicht onder kinderen veel voorkomt het beleid lokaal 
afstemmen.  
 
De JS vindt dat het bevorderen van een gezonde leefstijl begint bij bewustwording van het probleem en kennis 
over gezond leven, zowel bij de kinderen als bij de ouders. Bij signalering van een ongezonde leefstijl, eventueel 
lijdend tot overgewicht, dient de leerkracht de ouders hier op aan te spreken. Basisscholen hebben de taak om 
kinderen kennis bij te brengen over gezond eten. Naast voorlichting in de klas gebeurt dit idealiter op praktische 
wijze, bijvoorbeeld door het bijhouden van een schooltuintje, eventueel met financiële steun van de gemeente of 
particulieren.  
 
Het aanbieden van een gezonde schoolmaaltijd, bijvoorbeeld een schoolontbijt of fruit in de klas, moeten 
bevorderd worden. De overheid verplicht scholen regelgeving op te stellen om ervoor te zorgen dat kinderen 
tijdens de pauze geen ongezonde tussendoortjes eten. 
 
Het aanbod van ongezonde snacks en lunchen op middelbare scholen onwenselijk. De JS is van mening dat 
producten die veel suiker, zout of verzadigde vetten bevatten geweerd moeten worden uit middelbare scholen. 
Het sluiten van een convenant met cateraars kan hierbij helpen. Als de school zich in een buurt bevindt met veel 
winkels en horeca, moeten scholen proberen afspraken te maken over de verkoop van ongezond voedsel en 
drankjes tijdens de schoolpauze.  
 
Bij het stimuleren van een gezonde leefstijl hoort ook het faciliteren van sport. Zolang iemand leerplichtig is, is 
hij of zij ook gymplichtig. Middelbare scholen moeten streven naar minimaal 4 uur gymnastiek per week.  
Educatie over gezond eten moet doorgaan op de middelbare school. Via vakken als verzorging moet voorlichting 
worden gegeven over gezonde voeding. Een te grote variatie aan invulling van deze lessen tussen verschillende 
scholen dient zoveel mogelijk voorkomen te worden door bepaalde evidence-based modules (zoals Healthy 
Eating Plate) verplicht onderdeel te laten zijn van het curriculum.  
 
Op alle middelbare scholen moet een algeheel rookverbod gelden, ook op de schoolpleinen.  
 
3.4 Premiedifferentiatie  
De in dit hoofdstuk genoemde maatregelen vertegenwoordigen voornamelijk de zachte kant van preventie, maar 
de JS vindt ook dat er ruimte moet zijn voor hardere consequenties bij een consequent ongezonde levensstijl. 
Zoals een brandverzekering hoger of lager wordt naar mate van brandveiligheid van het huis, mag ook de 
zorgpremie de risicocategorie van de verzekerde reflecteren; voor zover dit een keuze van de verzekerde betreft. 
Dit betekent dat de JS open staat voor de mogelijkheid om, binnen bepaalde grenzen, premies te differentiëren 
op basis van levensstijl. Hierbij valt primair te denken aan roken, overmatig alcoholgebruik en ongezonde diëten. 
De verzekerde moet echter wel de mogelijkheid krijgen om tegenover die verhoogde premie manieren te vinden 
op de levensstijl aan te passen. Mochten dergelijke therapieën met succes gevolgd worden, dan kan de premie 
weer navenant omlaag. 
 
3.5 Échte bewuste keuze  
Directe financiële prikkels zijn effectief bewezen om mensen aan te sporen om gezondere leefstijlkeuzes te 
maken. De JS pleit er dan ook voor om ongezonde producten duurder te maken, en dit geld te gebruiken om 
bepaalde dure gezonde producten goedkoper te maken. Dit kan door een BTW verhoging respectievelijk –
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verlaging op de betreffende producten. Een instantie als het Voedingscentrum bepaalt welke producten onder 
deze regeling vallen.  
 
De consument moet daarbij in één oogopslag kunnen zien hoe gezond een product is. De JS pleit ervoor om elk 
product in de supermarkt te voorzien van een duidelijk ‘energielabel’ waardoor meteen duidelijk wordt welke 
ongezonde bestanddelen het product bevat en in welke hoeveelheid.  
 
3.6 Etnische verschillen in gezondheid 
De laatste jaren wordt in toenemende mate duidelijk dat er grote gezondheidsverschillen bestaan tussen 
verschillende etnische groepen in Nederland. Bewustwording rondom deze verschillen bij de risicogroepen, maar 
ook bij behandelaars, is van levensbelang. Het inzichtelijk maken van deze verschillen door hier gericht 
onderzoek naar te doen is een voorwaarde om het medisch handelen te kunnen afstemmen. Bovendien kan 
kennis over het meer voorkomen van bepaalde ziektes bij etnische minderheden gebruikt worden om cultureel 
specifieke preventie- en screeningprogramma’s op te zetten.  
 
4. Jeugdzorg 
 
4.1 Stelselwijziging in de jeugdzorg  
Een goed functionerend jeugdzorgstelsel is van essentieel belang. De opvoeding van kinderen is primair een taak 
van de ouders of verzorgers, maar daar waar de ontwikkeling van het kind in gevaar komt moet de overheid 
ingrijpen. Belangrijk daarbij is dat het belang van het kind altijd voorop staat. 
 
Versnippering in de Jeugdzorg, zowel in de financiering als in de hulpverlening, is een onwenselijke situatie. De 
Jonge Socialisten onderschrijven daarom het belang van de geplande hervormingen en de daarmee gepaard 
gaande decentralisatie van jeugdzorgtaken naar de gemeente. De gemeente staat dichter bij de burgers en is dus 
de aangewezen bestuurslaag om jeugdzorg te coördineren. Andere aspecten van de stelselwijziging die de JS 
onderschrijft zijn de aanpak één gezin-één plan- één regisseur, en de nadruk op de sociale veerkracht van het 
gezin en de omgeving. De decentralisatie naar de gemeente biedt de kans om jeugdzorg dichtbij de burgers te 
organiseren, bijvoorbeeld via de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze centra huisvesten idealiter niet alleen 
jeugdzorgfaciliteiten, maar ook andere eerstelijns instanties die met jeugd te maken hebben zoals het 
consultatiebureau en de GGD. Zo ontstaat er één centrum voor de zorg van geboorte tot de volwassen leeftijd. 
 
Er zijn gegronde zorgen ontstaan over de vraag of gemeenten de nieuwe taken binnen de Jeugdzorg wel 
aankunnen. De JS pleit er dan ook voor om, voor de transitie, per gemeente te onderzoeken of zij een adequaat 
plan met betrekking tot de nieuwe taken hebben opgesteld. Mocht dat niet het geval zijn, dan komt de gemeente 
onder toezicht het rijk te staan totdat zij blijk geeft zelf in staat te zijn de taken uit te voeren. Kleine gemeentes 
moeten de mogelijkheid krijgen om samen te werken, om zo expertise en financiële risico’s te delen.  
 
4.2 Scholen 
Scholen nemen een belangrijke rol in als het gaat om het signaleren van problemen bij kinderen. Intensief 
contact tussen jeugdzorg en scholen is van groot belang om bij signalering van problemen snel en adequaat over 
te gaan tot interventie. Andersom is het voor leerkrachten van belang om altijd op de hoogte te zijn van de 
problematiek die speelt binnen de gezinnen op de scholen.  
 
Leraren zijn veelal goed op de hoogte welke kinderen in de klas bekend zijn bij jeugdzorg, maar missen training 
om vroegtijdig problemen te kunnen signaleren. Het integreren van herkenning van problemen en kennis van het 
jeugdzorgstelsel in de lerarenopleiding kan de kans op te late signalering verkleinen.  
 
4.3 Jeugd GGZ 
De overheveling van specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) van de Zorgverzekeringswet naar de 
gemeenten houdt in dat kinderen het recht op GGZ verliezen. Kinderen worden afhankelijk van het 
gemeentebeleid als het gaat om het ontvangen van deze zorg. De gemeentes zijn namelijk verantwoordelijk voor 
het inkopen van deze zorg, terwijl het in veel gevallen mankeert aan expertise op dit gebied. Dit brengt onnodige 
risico’s met zich mee, en zal bovendien tot gevolg hebben dat de kwaliteit van Jeugd-GGZ aanbod per gemeente 
verschilt. De JS pleit er dan ook voor de om de Jeugd-GGZ in de Zorgverzekeringswet te laten.  
 
5. AWBZ 
 
5.1 Inleiding  
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) heeft sinds zijn invoering geleid tot hoogwaardige zorg voor 
ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Het stelsel staat echter onder druk. De kostenstijgingen in de 
AWBZ staan niet in verhouding met de vergrijzing van de samenleving.  
 
Het hervormen van de AWBZ is daarom onvermijdelijk. Lichte zorg- en welzijnstaken worden overgeheveld naar 
de gemeente, en de strikt medische zorg komt onder de Zorgverzekeringswet te vallen. 
 
5.2 Voorwaarden voor decentralisatie  
Veel zorg- en welzijnstaken uit de AWBZ worden de komende jaren aan de gemeente overgedragen. De WMO, 
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning, wordt daarmee uitgebreid. De JS vindt dat er kritisch moet worden 
gekeken of de gemeenten wel de expertise in huis hebben om deze nieuwe taken op zich te nemen. Bovendien 
zullen kleine gemeenten moeten samenwerken om zowel expertise als financiële risico’s te delen.  
 
5.3 Samenredzaamheid  
Bij het uitvoeren van nieuwe zorg- en welzijnstaken door de gemeente past een nieuwe vorm van beleid. Meer 
dan voorheen worden burgers verantwoordelijk gehouden voor hun welzijn en dat van hun medemens. Wanneer 
een burger een hulpvraag heeft wordt er eerst gekeken naar wat er zelf of met behulp van de sociale omgeving 
geregeld kan worden. De sociale veerkracht van de gemeenschap wordt zodoende op de proef gesteld. De JS vindt 
dit een positieve ontwikkeling omdat er in de huidige wijze van hulpverlenen te snel voorbij wordt gegaan aan de 
krachten van de burger en de gemeenschap. Het organiseren van samenredzaamheid onder de burger kan 
bovendien leiden tot meer solidariteit en gemeenschapszin.  
 
5.4 Complexe regelgeving en bureaucratie  
Overheveling van welzijnstaken naar de gemeente maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden. Bij de 
uitvoering van deze nieuwe taken is het van belang dat de burger centraal staat, en niet de protocollen en 
procedures. Welzijnswerkers dienen waar mogelijk zoveel mogelijk vrijheid te krijgen in het vormgeven van de 
geleverde zorg, zelfs als dit controle en inspectie bemoeilijkt.  
 
Een overvloed aan bureaucratie en overheadkosten in de welzijnssector is onwenselijk. Ook de complexe 
regelgeving bij het gemeenteloket is niet in het belang van de burger. De JS is dan ook voor ontschotting van 
departementale geldstromen, omdat dat de complexiteit van financieringsvraagstukken doet verminderen, wat 
de burger ten goede komt. Zouden coördinatiekosten binnen welzijnsketens zo laag mogelijk gehouden moeten 
worden ten behoeve van de burgers. De JS stellen daarom voor dat het aantal controleurs en toezichthouders 
beperkt gehouden moet worden, zodat de opbrengsten van lastenvermindering ten goede komen aan de kwaliteit 
en doelmatigheid van de dienstverlening.  
 
5.5 Extramuralisatie van zorg 
Een ander component van de hervormingen van de AWBZ is het feit dat mensen langer thuis moeten wonen, 
voordat zij aanspraak kunnen maken op een plek in een verzorgings- en verpleeghuis. Deze schifting wordt 
gemaakt op basis van het zorgzwaartepakket (ZZP) van de. Echter, er wordt in dit geval te veel wordt gekeken 
naar de aandoening de persoon, en te weinig naar de kracht van zijn of haar netwerk. De JS is dan ook van 
mening dat extramuralisatie van zorg aan mensen louter op basis van de ZZP indicatie onwenselijk is. Een one-
size-fits-all benadering van extramuralisatie is kortzichtig en gaat voorbij aan het belang van andere factoren, 
zoals de zorg die kan worden geleverd vanuit de omgeving.  
 
De JS is tevens van mening dat op de lange termijn gestreefd moet naar het integreren van de sociale veerkracht 
van burger in de indicatiestelling. In dit nieuwe systeem moet minder uitgegaan worden van de aandoening, en 
meer van de hulpbehoefte en de mogelijkheden om die vanuit de eigen sociale omgeving van de te beantwoorden.  
Bij het toetsen van kwaliteit van geleverde zorg zijn de uitkomstmaten belangrijker dan de middelen. We hebben 
als maatschappij hele duidelijke ideeën over de levensstandaarden die bij kwetsbare groepen gewaarborgd 
moeten worden. De JS pleit ervoor om vanuit de overheid eisen te stellen aan de uitkomstmaten van geleverde 
zorg, maar de burger en de zorgsector zoveel mogelijk vrijheid te gunnen in de invulling van de zorg.  
 
5.6 Ouderenzorg aan huis 
De extramuralisatie van zorg mag niet tot gevolg hebben dat de ouderenzorg deprofessionaliseert. Niet alleen de 
welzijnszorg, maar ook de medische zorg moet in lokaal verband georganiseerd worden. De aangekondigde 
investeringen in de wijkverpleegkundige maken zorg aan huis mogelijk en zijn dus een positieve ontwikkeling. De 
JS is verder van mening dat in zoveel mogelijk gemeenten moet worden gestreefd naar multidisciplinaire 
wijkteams waarin alle zorgverleners uit de eerste lijn samenwerken om integrale ouderenzorg te kunnen bieden. 
Ook de specialist ouderengeneeskunde, die al voorzichtig zijn intrede doet in de eerste lijn, wordt een vaste 
kracht in deze wijkteams. 
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Moties, zorg  

M 1. (Semi-)permanente fillers 
Indiener: Werkgroep Zorg 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- (semi)-permanente fillers in de cosmetische zorg staan geregistreerd als geneeskundig hulpmiddel; 
- het gebruik hiervan stijgt en daarmee het aantal gerelateerde infecties en hiermee de kosten in de 
gezondheidszorg, 
 
Overwegende dat: 
- fabrikanten van deze fillers nu geen follow-up hoeven te doen;  
- patiënten slecht worden voorgelicht; 
- het onduidelijk is om hoeveel infecties het gaat en er dus geen goede behandelingsprocedure bestaat; 
- cosmetische zorg niet tot de basisverzekering behoort en zorgverzekeringen dus geen registratie kunnen eisen; 
- registratie in de orthopedische sector nu ook gebeurt met het orthopedisch protheseregister, 
 
Besluit van mening te zijn dat:  
- (semi)-permanente fillers moeten worden behandeld als geneesmiddelen; 
- fabrikanten de middelen moeten volgen en de negatieve effecten registreren; 
- dit zou moeten leiden tot een betere behandelingsprocedure en betere voorlichting, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

M 2. Kwaliteit/kwantiteit van het leven 
Indiener: Afdeling Utrecht 
Ingetrokken. 
 

M 3. Gezond voedsel 
Indiener: Afdeling Utrecht 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Concluderende dat: 
- obesitas onder bevolkingsgroepen in achterstandswijken bovengemiddeld vaak voorkomt; 
- een goede levensstijl al vaak op de basisschool wordt aangeleerd; 
- informatie over gezond voedsel bijdraagt aan bewustzijn over een gezonde levensstijl, 
 
Overwegende dat: 
- gezond voedsel voor bewoners van achterstandswijken vaak een luxe is vanwege de hoge prijs; 
- er meerdere modellen zijn over hoe leerstof over gezond voedsel kan worden verwerkt in het lespakket; 
- het eten van fruit een vervanger kan worden voor het eten ongezonde snacks; 
- een gezonde levensstijl niet zomaar uit de lucht komt vallen, maar dat daar moeite en geld voor nodig is, 
 
Besluit dat: 
- de JS de regering oproept tot het investeren van geld en energie in het informeren van kinderen over een 
gezonde voedselkeuze op basisscholen; 
- dit moet worden gedaan door minimaal tweemaal per week fruit uit te delen; 
- tegelijkertijd degelijke informatie over gezond voedsel verstrekt moet worden, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

M 4. Decentralisatie Jeugdzorg 
Indiener: Afdeling Den Haag-Leiden 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- de decentralisatie op zich goed is; 
- deze decentralisatie van de jeugdzorg lastig is voor kleine gemeenten, 
 
Overwegende dat: 
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- gemeenten meer taken krijgen door de decentralisatie; 
- door samenwerking van gemeenten expertise makkelijker kan worden uitgewisseld, 
 
Besluit dat: 
- er extra geld en/of middelen vrijgemaakt moeten worden voor de decentralisatie;  
- er nagedacht moet worden of kleine gemeenten samen kunnen werken, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

M 5. Jongerenhuizen 
Indiener: Afdeling Utrecht 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- het budget voor de jeugdzorg sinds het aantreden van het nieuwe kabinet fors is afgenomen; 
- er een groot tekort is aan pleegouders, 
- het wenselijk is wanneer er meer jongerenhuizen opgericht worden, 
 
Overwegende dat: 
- jongeren in een zo stabiel mogelijke thuissituatie moeten opgroeien, 
  
Besluit dat: 
- het landelijk bestuur aandacht moet vragen voor het oprichten van jongerenhuizen voor jongeren die niet in 
hun eigen gezin kunnen wonen, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

M 6. Betaling na genezing 
Indiener: Afdeling Den Haag-Leiden 
Afgewezen. 
 

M 7. Doorzichtige zorgkosten 
Indiener: Afdeling Den Haag-Leiden 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- de kosten van de zorg stijgen; 
- de zorggebruiker zich niet genoeg bewust is van deze zorgkosten, 
 
Overwegende dat: 
- de efficiëntie van de zorg vergroot kan worden door transparantie, 
 
Besluit dat: 
- ziekenhuizen en zorgcentra hun kosten per type behandeling openbaar en transparant moeten maken, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

M 8. Ziekenhuizen terug naar de patiënt 
Indiener: Afdeling Den Haag-Leiden 
Afgewezen.  
 

M 9. Doorgroeimogelijkheden verpleegkundigen 
Indiener: Afdeling Den Haag-Leiden 
Ingetrokken. 
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M 10. Mantelzorg 
Indiener: Afdeling Den Haag-Leiden en Max Bosboom 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- de waardering van mantelzorgers niet groot genoeg is; 
- het aantal mantelzorgers niet volledig in kaart is gebracht, 
 
Overwegende dat: 
- mantelzorgers belangrijk zijn voor de toekomst van de zorg; 
- mantelzorgers ontlast moeten worden, 
 
Besluit dat: 
- de waardering voor mantelzorgers vergroot moet worden; 
- om dit te bevorderen registratie van mantelzorgers aangemoedigd moet worden; 
- er meer middelen beschikbaar moeten komen voor respijtzorg; 
- een campagne opgezet moet worden om dit onder de aandacht van mantelzorgers te brengen en de waardering 
voor mantelzorgers te vergroten, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

M 11. Transgenders 
Indiener: Afdeling Maastricht 
Ingetrokken. 
 

M 12. Jansen-Steur 
Indiener: Afdeling Maastricht 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- er steeds meer mensen grensoverschrijdende zorg consumeren en verlenen; 
- Jansen-Steur een beroepsverbod in Nederland opgelegd heeft gekregen, maar probleemloos in Duitsland aan de 
slag kon, 
 
Overwegende dat: 
- landsgrenzen minder belangrijk zijn; 
- het in het kader van de volksgezondheid van belang is dat zorgautoriteiten met elkaar communiceren zodat de 
consument in Europa niet geconfronteerd wordt met een arts die in een ander land van zijn beroep is uitgesloten, 
 
Besluit van mening te zijn dat: 
- zorgautoriteiten één Europese registratiesysteem van uitspraken van de strafrechtelijke en de tuchtrechtelijke 
instanties hanteren en beschikbaar maken voor de consument en de dienstverleners,   
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

M 13. Anticonceptie in het basispakket 
Indiener: Afdeling Maastricht 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- de pil uit het basispakket is gehaald; 
- de condooms er nooit ingezeten hebben, 
 
Overwegende dat: 
- de overheid gezond seksueel gedrag zou moeten faciliteren; 
- verhoogde maatschappelijke kosten door ongewenste zwangerschap en geslachtsziektes voorkomen moeten 
worden; 
- zorgverzekeraars enorme winsten hebben gemaakt en het daardoor mogelijk is anticonceptie (en met name de 
pil en condooms) ruimhartig te financieren, 
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Besluit van mening te zijn dat: 
- alle vormen van geregistreerde anticonceptie en condooms in het basispakket thuishoren, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

M 14. Afvalverwerking in de zorg 
Indiener: Werkgroep Zorg 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
  
Constaterende dat: 
- in ziekenhuizen voornamelijk disposables worden gebruikt; 
- disposables in plastic verpakkingen zitten die verwerkt worden als plastic die in contact komen met patiënten, 
  
Overwegende dat: 
- er bezuinigd moet worden in de gezondheidszorg; 
- het recyclen van verpakkingsplastic goedkoper is dan de nu gebruikte methode; 
- de CO2 uitstoot in Nederland verminderd moet worden, 
  
Besluit van mening te zijn dat: 
- ziekenhuizen plastic verpakkingsmateriaal moeten gaan recyclen, zodat er bezuinigd wordt en ziekenhuizen 
duurzamer worden, 
  
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

M 15. Dyslexie 
Indiener: Afdeling Utrecht 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- er steeds meer dyslexie-indicaties zijn; 
- onderwijsinstellingen verplicht zijn alle studenten met een dyslexie-indicatie hulpmiddelen aan te bieden; 
- de ernst van de functiebeperking niet gedifferentieerd wordt, 
 
Overwegende dat: 
- hulpmiddelen geen voordeel mogen geven ten opzichte van studenten zonder functiebeperking; 
- hulpmiddelen louter op basis van behoefte moeten worden aangeboden, 
  
Besluit dat: 
- de JS van mening is dat er differentiatie van dyslexie-indicaties en bijbehorende hulpmiddelen moet komen, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

M 16. Ethiek in de zorg 
Indiener: Afdeling Groningen 
Ingetrokken. 
 

M 17. Bescherming van het ongeboren kind van geestelijk beperkte ouders 
Indiener: Afdeling Utrecht 
Ingetrokken. 
 

M 18. Orgaandonatie 
Indiener: Afdeling Groningen 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
  
Constaterende dat:  
- er te weinig orgaandonoren zijn; 
- niet elke Nederlandse burger een keuze maakt over orgaandonatie; 
- er mensen zijn die wel orgaandonor willen zijn, maar zich niet als zodanig registreren, 
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Overwegende dat:  
- door geen keuze te maken familieleden plotseling voor de moeilijke keuze over orgaandonatie kunnen komen te 
staan; 
- dat het emotioneel zwaar is om in die omstandigheden een keuze te maken; 
- door emoties en hectiek op het moment van overlijden, familieleden en naasten niet de tijd en rust hebben om 
goed over de keuze na te kunnen denken; 
- een keuze verplichten meer orgaandonoren oplevert en moeilijkheden voor de familie beperkt; 
- bij deze manier van werven van orgaandonoren de autonomie over de keuze van orgaandonatie beter 
gewaarborgd blijft dan bij andere opties om meer orgaandonoren te verwerven, 
 
Besluit dat: 
- de keuze om orgaandonor te zijn bij aanvraag of verlenging van paspoort of ID-kaart aan de aanvrager 
voorgelegd wordt, waarbij de optie om nog niet te kiezen open blijft, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Moties, overige onderwerpen  

M 19. Nachtnet naar het oosten 
Indiener: Luuk Hüttig 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat:  
- het onmogelijk is om met de trein thuis te komen in Enschede of Nijmegen als je vlucht naar Schiphol vertraagd 
of gewijzigd is en je daardoor bijvoorbeeld om 03:00 landt in plaats van om 15:30, 
 
Overwegende dat: 
- bereikbaarheid van het oosten van Nederland met de trein in de nacht er toe kan bijdragen dat reizigers minder 
geld kwijt zijn en het gemak kennen dat ze ook 's nachts met de trein naar huis kunnen; 
- het extra rust/gemak geeft als je de volgende dag moet werken, 
 
Besluit dat:  
- de JS ervoor zal pleiten dat er zo spoedig mogelijk een nachtnet komt waar heel Nederland op is aangesloten, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

M 20. Koningshuis 
Indiener: Ruben van der Linde 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
  
Constaterende dat: 
- Nederland een monarchie is; 
- de Jonge Socialisten een op egalitaire beginselen gestoelde sociaaldemocratische vereniging is; 
- de Jonge Socialisten momenteel voor het bestaan van een monarchie zijn, 
  
Overwegende dat: 
- er een gebrek aan democratische controle op het staatshoofd is; 
- er een gebrek is aan financiële controle en inzicht in de huishouding van het koninklijk huis; 
- leden van het koninklijk huis meer verdienen dan de Balkenendenorm; 
- leden van het koninklijk huis een oneerlijke uitzonderingspositie hebben ten opzichte van andere burgers als 
het gaat om het betalen van belastingen en aansprakelijkheid; 
- het concept van een koninklijke familie als onderdeel van de staat achterhaald is; 
- het principe van een monarchie per definitie onverenigbaar is met het gelijksheidsdenken dat voortkomt uit het 
begrip democratie dat de JS en PvdA aanhangen, 
  
Besluit dat: 
- de JS tegen een monarchie is; 
- een andere invulling van het staatsbestel wenselijk is; 
- het koningshuis als staatsrechtelijk apparaat dient te worden afgeschaft; 
- zij het Landelijk Bestuur opdraagt een motie hieromtrent in te dienen op het eerst volgende PvdA congres, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Actuele moties  

AM1. Excuses Jan Pronk 
Indiener: Manuela van Gent 
Afgewezen. 
 


