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Kijk naar het Zorgdebat van Brabant op zaterdag 17 
december 
  

  

Omroep Brabant maakt dit najaar een aantal programma’s over de grote 

maatschappelijke thema’s die ons allemaal bezighouden. In de volgende 

uitzending gaat het over ouderenzorg. Deskundigen, mensen die in de zorg 

werken en betrokkenen praten in het ‘Zorgdebat van Brabant’ over wat we 

samen kunnen en moeten doen om het de komende jaren te redden. Tessel 

Linders en Arjo Kraak presenteren het ‘Zorgdebat van Brabant’ op zaterdag 17 

december om 16.00, 19.00, 22.00 uur. 

 

In het Zorgdebat van Brabant staat de ouderenzorg centraal. Nu al loopt de zorg 

vast, en het aantal mensen dat zorg nodig heeft zal de komende jaren alleen maar 

toenemen. Over acht jaar is 1 op de 4 mensen 65 jaar of ouder. Hoe gaan we deze 

mensen de zorg bieden die nodig is? Wat kunnen zij zelf doen om langer voor 

zichzelf te zorgen? Er komt geen geld bij vanuit Den Haag, en er is een enorm 

personeelstekort. Worden we gedwongen tot harde keuzes? Deskundigen, mensen 

die in de zorg werken en betrokkenen praten erover in het ‘Zorgdebat van Brabant’.  

Het programma wordt gepresenteerd door Arjo Kraak en Tessel Linders. Te gast zijn 

onder andere gezondheidseconoom Marcel Canoy, huisarts Lenneke Fleerakkers, 

Joep de Groot van CZ, Karin Vink van Thebe (thuiszorg), Chantal Beks van De 

Wever (verpleeghuis), Leo Bisschops van KBO-Brabant, Masi Mohammadi van de 

TU/e en Eveline de Bont van het Elkerliek Ziekenhuis.  

 

Wil jij de tv-opname bijwonen? Het vindt plaats op 12 december om 19.30 uur in de 

Technische Universiteit Eindhoven. Meld je aan via debat@omroepbrabant.nl. 

Het ‘Zorgdebat van Brabant’ wordt op zaterdag 17 december om 16.00, 19.00 en 

22.00 uur uitgezonden. Omroep Brabant is op tv te vinden bij Ziggo op kanaal 30 

(buiten Brabant op kanaal 712) en KPN kanaal 507.Online kijk je (terug) 

via omroepbrabant.nl/zorgdebat. 

 

 

 
                                           


