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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
Visies op zorg / Jo Caris en Theo Poiesz. - Amsterdam : UitgeverÐ SWP, [2020]. - 423 pagina's : illustraties ;
24 cm.
De gezondheidszorg is een complex geheel. Het is moeilijk te zeggen waar de grens ligt met bijvoorbeeld de
domeinen van welzijn, voeding, familie- en gezinsbezigheden en maatschappelijk werk. Tal van personen en
instanties spelen een rol en hebben invloed: professionele hulpverleners, zorgverzekeraars, zorginstellingen,
overheden, producenten van genees- en hulpmiddelen, bestuurders, politici en de cliënten natuurlijk. Er is
veel te doen (geweest) over het zorgstelsel en over marktwerking. Overigens is lang niet altijd duidelijk welke
markt dan wordt bedoeld, wie de marktpartijen zijn en in hoeverre zo'n markt wordt gereguleerd door
regelgeving. In dit boek wordt het allemaal uitgelegd, toegelicht en uitgebeeld - vaak met grafische
voorstellingen. Er valt veel uit te leren over hoe de zorg is georganiseerd en (soms niet) werkt. Het is niet in
de eerste plaats een boek voor hulpverleners of cliënten, maar eerder voor bestuurders, managers,
financiers en verzekeraars. Lastige kost, maar wel leerzaam.
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