WIJ ZIJN

VERBIJSTERD!
We zijn verbijsterd en boos over de manier waarop bezuinigd gaat
worden in de ggz en verslavingszorg. Het kabinet laat de ggz-sector
en ggz-cliënten opdraaien voor 35% van de bezuinigingen in de zorg,
terwijl de ggz slechts 10% van het hele zorgbudget krijgt!
Dat vinden wij onrechtvaardig, disproportioneel en harteloos.
Daarom komen we in actie.

GELIJKE RECHTEN
Ieder mens heeft recht op een gelijke behandeling. Toch
maakt het kabinet onterecht onderscheid tussen mensen met
PSYCHISCHE aandoeningen en mensen met LICHAMELIJKE
klachten. Waarom moet iemand met schizofrenie straks
ongelofelijk veel meer betalen dan iemand met de ziekte
van Parkinson? En waarom kan iemand met een manischdepressieve stoornis straks door de hoge eigen bijdrage geen
zorg meer krijgen en een persoon met multiple sclerose wel?

Naar goede ggz
kunnen we fluiten!
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www.platformggz.nl

Naast de hoge eigen bijdragen voor psychische aandoeningen
gaat er 7% van de ggz-budgetten af en wordt de aanspraak op
eerstelijns psychologische hulp gehalveerd! Dit houdt in dat
er wachtlijsten komen voor mensen die vaak acuut zorg nodig
hebben.
Veel ggz-cliënten hebben structureel een inkomen dat 30%
lager ligt dan gemiddeld. Voor hen is het extra moeilijk om
betaald werk te vinden, te houden en rond te komen. Als zij
de eigen bijdrage moeten betalen is de kans groot dat ze zorg
mijden. Denk aan mensen met een psychose die zichzelf
en anderen schade kunnen toebrengen als ze niet op tijd
geholpen worden. Dit mag niet gebeuren!

De ggz-zorg wordt door deze draconische maatregelen
onbetaalbaar en onbereikbaar voor hen die het hard nodig
hebben. Ggz is géén ‘luxe-zorg’ maar noodzakelijk voor een
gezonde samenleving.
Dat er bezuinigd moet worden weten we. Maar niet op deze
onmenselijke en onrechtvaardige manier. De ggz-sector
heeft prima alternatieven ontwikkeld waarmee de zorg op
betaalbare wijze verbeterd kan worden. De maatregelen van
het kabinet doen ook niets aan de bestaande knelpunten.
Sterker nog, ze belemmeren juist de innovatie in de ggz.
Het zijn korte termijn bezuinigingen zonder visie. Géén
duurzame bezuinigingen.

Echte zorg is rechtvaardig, echte zorg
blijft rechtvaardig.

Bezuinigingen ok,
but not this way!

ACTIE

TEKEN DE PETITIE!

Wij willen vooral gelijkheid en rechtvaardigheid.
En daarom voeren wij actie.
Zeg ook NEE tegen onrechtvaardige
bezuinigingen in de ggz en verslavingszorg.

Inleveren kan bij één van de
actieboxen of inleverpunten.
Of ga naar www.platformggz.nl
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zorgorganisaties voor mensen
met langdurige ggz-problematiek

