Programma studiereis Java
Indonesië met een bevolking van 260 miljoen voert sinds 2014 een zorgverzekeringsstelsel
in (BPJS). Het is een ambitieus programma om met name de arme bevolkingsgroepen aan
een basisverzekering te helpen. Vooral voor de bevolking op het platteland is dit belangrijk.
Veel arme mensen ontdekken nu het gezondheidszorgsysteem, waartoe ze voorheen geen
toegang hadden. Van de kant van de zorgaanbieders is er een diversiteit aan (particuliere)
ziekenhuizen, waarvan vooralsnog slechts een deel zich heeft aangesloten bij de BPJS.
Parallel aan de invoering van de zorgverzekering loopt er een plan om het systeem van
huisartsen in te voeren, maar niet iedereen juicht dit toe.
Indonesië bevindt zich al met al in een interessant tijdsgewricht in de ontwikkeling van de
gezondheidszorg. Wat betekent de nieuwe volksverzekering voor de verzekerden, en hoe
kijken de medische professionals hiernaar? Hoe zorgt men ervoor dat de zorg betaalbaar is,
en hoe gaat men om met fraude? Hoe zit het met marktwerking en particuliere (ideële)
initiatieven? Op deze en andere vragen zullen we ons licht laten schijnen.
De studiereis leidt ons langs diverse partijen die dit complexe proces vanuit verschillende
perspectieven belichten. We zullen de nationale en lokale overheden bezoeken om de
doelstellingen en succesfactoren van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel te zien. Daarnaast
kunnen we door het bezoeken van ziekenhuizen, de medische vakvereniging, de vakbond,
zorggebruikers,en onderwijsinstellingen meer praktijkvoorbeelden zien.
De studiereis is van 7 tot 17 mei 2018. Bezocht worden de steden Jakarta en Jogjakarta.
De kosten bedragen ongeveer €2350 (inclusief logies, maaltijden en transport, exclusief
retourticket Amsterdam-Jakarta).
Er wordt accreditatie aangevraagd. De reis is primair bedoeld voor leden van de NVAG,
VAGZ en VIA. Bij voldoende plaats zijn ook anderen welkom.
Voor inschrijving stuur vóór 17 januari een mail naar secretariaat@nvag.nl.
De inschrijving wordt definitief als €500 voorschot is betaald.
Vervolgreis Sulawesi
Voor belangstellenden wordt aansluitend
op de studiereis een vervolgreis van 5
dagen georganiseerd.
Geen gezondheidszorg hier, maar één
van de minder bekende vakantieoorden in
Indonesië. Vooralsnog wordt gedacht aan
Sulawesi. Interessant hier zijn de
traditionele Toraja huizen, de animistische
rotsgraven en de boothuizen op het meer.
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