Aan de informateurs
H.G.J. Kamp en drs. W.J. Bos
Postbus 20008
2500 EA Den Haag

Datum: 20 september 2012

Geachte heer Kamp en geachte heer Bos,
Vlak voor de zomer sloten patiënten-, beroeps- en brancheorganisaties in de ggz het bestuurlijk akkoord
‘Toekomst ggz 2013-2014’ met de minister van VWS. Alle partijen in de ggz en verslavingszorg nemen
hiermee hun verantwoordelijkheid voor de verbetering van kwaliteit en doelmatigheid in de ggz.
Uitgangspunten zijn het behoud en herstel van het maatschappelijk functioneren van mensen met een
psychische aandoening. Dit kan door het organiseren van zorg rondom de patiënt, een zwaar accent te
leggen op ambulante zorg in combinatie met e-health en sturen op een verschuiving van specialistische
zorg naar de zogenaamde basis-ggz.
De eenzijdige eigen bijdrage voor de tweedelijns ggz, die door het laatste kabinet is ingevoerd, is volgens
de meeste politieke partijen discriminerend en stigmatiserend. De eigen bijdrage veroorzaakt rechtsongelijkheid tussen patiënten met een psychische aandoening en patiënten met een somatische aandoening
en maakt voor veel ggz-patiënten de zorg onbetaalbaar. Tijdens het ggz-Verkiezingsdebat van 30 augustus
jl. spraken de PvdA en de VVD zich al uit tegen de ggz-specifieke eigen bijdrage.
Het Landelijk Platform GGz doet een laatste oproep voor afschaffing van de eigen bijdrage in het nieuwe
regeerakkoord. Daarnaast is het van belang om generieke maatregelen rond eigen betalingen in de zorg
inkomensafhankelijk te maken. Op 15 oktober a.s. vindt de openbare zitting plaats van de Bodemprocedure
die het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, de NVvP en het NVP tegen de staat hebben
aangespannen over het discriminerende karakter van de eigen bijdrage.
Bijgaand bieden wij u ons 11-punten plan aan. We verzoeken u vriendelijk om zorgvuldig te kijken naar deze
11 punten voor verbetering van toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit van zorg. En participatie van ggzcliënten aan de maatschappij. We doen een dringende oproep om te kiezen voor toekomstbestendige
oplossingen.
We wensen u veel succes!
Met vriendelijke groet,

Marjan ter Avest
Directeur Landelijk Platform GGz

