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1. ‘Eigen bijdrage is discriminerend
en stigmatiserend’
Achtergrond

Dit geldt vooral voor mensen met een

De overheid wil met de eigen bijdrage ggz

laag inkomen, een groep die in de ggz

de kostenstijgingen in de ggz beheersen.

oververtegenwoordigd is.

Door de invoering van deze eigen bijdrage wordt onderscheid gemaakt tussen
mensen met psychische of psychiatrische
aandoeningen en mensen met lichamelijke aandoeningen. Mensen met psychische problemen worden daarmee in een
uitzonderingspositie geplaatst en moeten
extra betalen voor hun zorg.
De eigen bijdrage kan ook een drempel
vormen om toegang te vinden tot
noodzakelijke zorg. Mensen zullen
mogelijk afzien van zorg omdat zij de
eigen bijdrage niet kunnen betalen.

Vragen aan politici
• Vindt u de eigen bijdrage ggz
•
•
•
•

discriminerend en stigmatiserend?
Is een inkomensafhankelijke eigen
bijdrage voor de gehele zorg een
alternatief?
Hoe voorkomt u dat mensen gaan
afzien van noodzakelijke zorg?
Waar liggen volgens u de oorzaken van
de kostenstijgingen in de ggz?
En is een eigen bijdrage dan een
passende oplossing?

2. ‘Nieuwe jeugdwet betekent een onaanvaardbare inperking van het recht op zorg’
Achtergrond

De meeste politieke partijen willen de
jeugd-ggz, samen met de overige jeugd-

Vragen aan politici
• Is het verstandig alle jeugd-ggz naar

gemeenten te brengen of moet er een

zorg, overhevelen naar gemeenten. Dit

uitzondering komen voor delen van de

moet leiden tot meer samenhang in de

jeugd-ggz?

zorg en ondersteuning voor jeugdigen. De
gemeenten zullen in de uitvoering van de
jeugdzorg en jeugd-ggz grote beleidsvrijheid krijgen. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor het recht op zorg, de
keuzevrijheid, de kwaliteit van zorg en het
toezicht daarop. Mogelijk ontstaan ook
grote verschillen tussen gemeenten.

•
•
•

Blijven het recht op zorg en de
keuzevrijheid overeind als de jeugd-ggz
straks naar gemeenten gaat?
Komt er een landelijk kwaliteitskader en
landelijk toezicht voor de jeugdzorg?
Is samenwerking binnen de jeugdzorg
niet het grootste probleem? En is een
stelselwijziging daarvoor wel een goede
oplossing?

3. ‘Ambulantisering betekent eerst investeren,
pas later besparen’
Er is een breed draagvlak voor verschuiving van intramurale zorg naar ambulante zorg. Meer mensen zouden beter
hulp kunnen krijgen in hun eigen sociale
omgeving. Bedden afbouwen en ambulantiseren is echter ook een risicovolle
ontwikkeling. Als mensen in de thuissituatie onvoldoende hulp krijgen, dreigen
vereenzaming en verloedering. Zijn
nieuwe zorgarrangementen beschikbaar?
Is de lokale samenleving er klaar voor
om mensen met ernstige psychiatrische

Vragen aan politici
• Zijn gemeenten wel klaar voor

ambulantisering? Moet niet eerst de

•
•
•

problemen op te vangen? Is er voldoende

zorg in de wijk op orde zijn?
Bent u bereid extra te investeren in
ambulante zorg en integratie? Zo ja,
hoe?
Wat doet u om samenwerking tussen
gemeenten, zorgverzekeraars en
cliëntenorganisaties te bevorderen?
Krijgen mantelzorgers straks extra
ondersteuning als meer cliënten
zelfstandig gaan wonen?

steun voor familie? Zijn er voldoende
mogelijkheden voor huisvesting, dagbesteding, arbeid?

4. ‘Arbeidsparticipatie is een belangrijke factor
om stigma te bestrijden’
Werk is belangrijk voor het herstel en
de eigenwaarde van mensen met een
psychische aandoening.
Werk helpt ook om (weer) aansluiting te
vinden in de samenleving. Ruim 60% van
de mensen met psychische aandoeningen wil graag werken; slechts 17% heeft
betaald werk. Een van de belangrijkste
oorzaken is het stigma op psychische
aandoeningen.

Wij vragen aan politici o.a.
• Wat gaat uw partij doen tegen
•
•
•

stigmatisering?

Gaat u het werkgevers makkelijker
maken om mensen met psychische
problemen aan te nemen?
Hoe wilt u zorgen voor voldoende
ondersteuning bij het verkrijgen of het
behouden van betaald werk?
Hoe staat u tegenover bezuinigingen
op sociale werkvoorzieningen en
alternatieve werkplekken?

Programma
13.00

Ontvangst met koffie,
thee en iets lekkers

13.30	Welkomstwoord door dagvoorzitter
Jacobine Geel
13.40

Stelling 1 over: Eigen bijdrage ggz

14.05

Stelling 2 over: Jeugd-ggz

14.30

Stelling 3 over: Ambulantisering

14.55

Stelling 4 over: Arbeidsparticipatie

15.20

Jury en publiek kiezen debatwinnaar

15.30

Borrel

