Copyright 2013 Wegener NieuwsMedia BV
All Rights Reserved

Provinciale Zeeuwse Courant
9 november 2013 zaterdag
Zeeuws-Vlaanderen; Schouwen-Duiveland; Walcheren; Bevelanden Tholen

Hoe moet het straks met Jaap?
FLOOR LIGTVOET
De hervorming van langdurige zorg zal kwetsbaren hard treffen, zo is de angst.
Amersfoort - Jaap is 41 jaar. Maar zelfstandig wonen kan hij niet. Ook een betaalde baan is te hoog gegrepen.
Om geen last te hebben van waanbeelden, slikt Jaap trouw zijn medicatie tegen psychoses. Dat helpt. "Maar
het blijft een heel kwetsbare jongen", zegt zijn vader Henk. Jaap kookt nu twee middagen per week als
vrijwilliger voor andere psychiatrisch patiënten in een dagbestedingsproject. "Dat geeft structuur aan zijn
leven."
Maar sinds een aantal maanden hangen er donkere wolken boven dit kwetsbare bestaan dat met pijn en
moeite is opgebouwd. Staatssecretaris Martin van Rijn (zorg) wil de AWBZ, waaruit de dagbesteding en het
beschermd wonen van Jaap worden betaald, drastisch hervormen. Deze wet wordt in 2015 vervangen door de
wet langdurige zorg (Wlz). Psychiatrisch patiënten, zoals Jaap, vallen er dan niet meer onder.
Over het conceptwetsvoorstel, dat nog langs de Raad van State en de Tweede en Eerste Kamer moet, is bij
psychiatrisch patiënten en hun familieleden grote onrust ontstaan. Het Landelijk Platform GGz en de
vereniging Per Saldo (voor houders van een persoonsgebonden budget) noemen het 'onbegrijpelijk' dat ggzcliënten worden uitgesloten in een wet die juist de zorg regelt voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen.
Waar kunnen zij straks dan wèl aankloppen? Bij de zorgverzekeraar en de gemeente. De psychiatrische
behandeling gaat naar de Zorgverzekeringswet, de zorg waar het accent ligt op begeleiding (zoals beschermd
wonen) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning, uitgevoerd door gemeenten.
"Ik houd mijn hart vast", zegt Henk. "Gemeenten hebben geen enkele kennis als het gaat om dit soort zorg.
Zij krijgen een pot geld maar kunnen ze adequate zorg voor mijn zoon inkopen?'' Daarbij krijgen gemeenten
hiervoor een veel kleiner budget te besteden dan nu via de AWBZ is geregeld. Alles is dus onzeker geworden,
schetst hij, Jaaps beschermd wonen én zijn dagbesteding.
Ria Trinks (74) ziet haar pleegzoon met schizofrenie echt 'opknappen' in een beschermd wonen-instelling die
hem 24 uurs- zorg biedt. Maar de gemeenten nemen dit straks 'niet zomaar één op één over', zegt ze bezorgd.
“Hun uitgangspunt is zelfstandig wonen." Iets wat Melchior absoluut niet kan, vertelt ze: "In de tijd dat hij op
een flatje woonde kwam hij ieder etmaal wel zes keer bij ons. Ook 's nachts. Dan stond hij letterlijk aan ons
bed." In een wanhopige, psychotische en ook vaag suïcidale toestand, beschrijft ze. "Ik zie het niet meer
zitten, zei hij dan."
Ze had vreselijk veel medelijden met hem: "Hij was dan zo volkomen de weg kwijt, dat hij alleen maar
afgrijselijk angstig op de grond kon liggen." Dan was het afwachten tot de medicijnen, die hij eerder was
vergeten in te nemen, zouden gaan werken en hem konden kalmeren. Afgelopen week gaf Van Rijn aan
dat gemeenten in gesprek met de cliënt zullen kijken welke zorg nodig is. Dat zou eventueel ook beschermd
wonen kunnen zijn. Dit gaat het Landelijk Platform GGz echter lang niet ver genoeg. "Het biedt te veel
onzekerheden. Want het recht op zorg verdwijnt'', zegt Mirjam Drost. ,,Het is maar afwachten wat de
gemeente biedt."
Op verzoek zijn de namen van Henk en Jaap gefingeerd.
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