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Ouderbijdrage

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS,

Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) uiten hun zorg over de gevolgen van het instellen van
eigen bijdrage voor kinderen en jongeren met ggz-problematiek die gebruik maken van intramurale zorg of
dagbehandeling of opvang.
Eerder hebben wij, voorafgaande aan de bespreking van het besluit Jeugdwet, in uw commissie aandacht
gevraagd voor deze onwenselijke situatie (brief d.d. 9 juli 2014 – zie bijlage). Met het vaststellen van het
Besluit Jeugdwet en de ter beschikking stelling van de factsheet “Ouderbijdrage in de Jeugdwet” willen wij u
opnieuw wijzen op de onwenselijkheid eigen bijdragen te heffen voor de behandeling aan kinderen die als
gevolg van een psychische aandoening behandeling in een klinische setting nodig hebben.
Ongelijke behandeling
Wij vinden het principieel onjuist dat jeugdigen met een psychiatrische stoornis anders behandeld worden
dan jeugdigen met een somatische aandoening en als gevolg van dat feit geconfronteerd worden met eigen
bijdragen die kunnen oplopen tot meer dan € 1.500,- per jaar. Kinderen die somatische zorg ontvangen in
het kader van de Zorgverzekeringswet zijn geen eigen bijdrage verschuldigd.
Een ander argument tegen een eigen bijdrage voor dag/nachtplaatsing in een ggz-instelling is dat het op
gespannen voet staat met de plicht die voor Nederland voortvloeit uit artikel 24 van het
Kinderrechtenverdrag. Dat artikel verplicht Nederland om te waarborgen dat geen enkele kind de toegang tot
voorzieningen in de gezondheidszorg wordt onthouden.
Negatieve gevolgen eigen bijdragen op effectiviteit van zorg
De voorgenomen eigen bijdragen leiden tot grote onrust bij de ouders van de kinderen die het betreft. De
eigen bijdrage komt bovendien bovenop de extra kosten die ouders moeten maken in het kader van de
behandeling, zoals de kosten voor vervoer van en naar de behandellocatie (die kosten worden op dit
moment (deels) vergoed via de ziektekostenverzekering) en tijd die zij vrijmaken om deel te nemen aan de
behandeling (vrij nemen van werk of andere verplichtingen).
Het heffen van een eigen bijdrage mag geen factor zijn in de afwegingen rondom de inzet van een bepaalde
behandeling. De keuze voor een bepaald type behandeling moet worden gemaakt op basis van noodzaak,
kennis en effectiviteit. Financiële afwegingen mogen daarbij geen rol van betekenis spelen. Wij verwachten
echter dat het inkomenseffect van het heffen van een eigen bijdrage wel degelijk invloed zal gaan hebben op
die keuze.

Eigen bijdrage bij continuïteit van zorg
Jeugdigen waarvan de behandeling al is aangevangen voor 1 januari 2015 hebben recht op continuïteit van
zorg bij dezelfde aanbieder indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Wij gaan er vanuit dat voor deze kinderen in
ieder geval geen eigen bijdrage verschuldigd is nu daarover in het overgangsrecht geen bepaling is
opgenomen.
Conclusie
Kamerlid Ypma (PvdA) heeft op 20 november vragen gesteld over de ouderbijdrage. Wij verzoeken u om in
navolging hiervan bij de Staatssecretaris aan te dringen de ouderbijdrage niet van kracht te laten zijn voor
zover het binnen de Jeugdwet de curatieve ggz betreft.
Vanzelfsprekend zijn wij beschikbaar voor toelichting. Wij hopen dat u onze opmerkingen meeneemt in uw
vragen aan de staatssecretaris.
Mede Namens GGZ Nederland, NIP en NVvP

Hoogachtend,

Marjan ter Avest
Directeur Landelijk Platform GGz

Bijlage: brief verzonden d.d. 9 juli 2014
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