Vragen over de Begroting VWS 2012

De punten die bij LPGGz vragen opriepen bij lezing van de begrotingsvragen hebben betrekking op art.
42 Gezondheidszorg.
De totale opbrengst van de zgn. ‘pakketmaatregelen’ (zoals omschreven op pag. 78) wordt geraamd op
€ 255 miljoen structureel. € 146 mln. hiervan slaat neer bij de inkomsten Zvw in de vorm van eigen
bijdragen tweedelijns Ggz (behandeling en verblijf) (pag. 138). De vragen zijn:

1) a. Kan de minister een raming geven van het aantal cliënten dat afziet van behandeling doordat zij de
eigen bijdrage niet kunnen betalen ( het aantal zorgmijders)?
b. .Kan de minister aangeven hoeveel tweedelijns ggz behandelingen voortijdig worden afgebroken
voor de diagnosegroepen schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen en depressieve
stoornissen en aan middelen geboden stoornissen (bijv. alcohol) en welke besparing dit meebrengt
voor de tweedelijnsggz in de komende vier jaren?
c. Wat zijn de geschatte meerkosten in de komende vier jaren die ontstaat in de zorguitgaven doordat
meer zorgmijders terecht komen in crisiszorg, gedwongen opname, suïcidebehandeling en doordat
groter inzet van politie is vereist?
d. Op welke wijze monitort de minister bovenstaande ontwikkelingen?
2) a. Kan de minister aangeven voor welke groepen verzekerden de eigen bijdrage verblijf van € 145,per maand is bedoeld? Is deze bijv. ook bedoeld voor verzekerden die nu zijn aangewezen op de
zak- en kleedgeldregeling?
b. Wat is de geschatte opbrengst voor deze ‘nieuwe’ eigen bijdrage voor verblijf van € 145,- per
maand, ,verminderd met de kosten van inning door het CAK?

3) Op welke wijze monitort de minister de mogelijke toename van schuldenproblematiek?

4) a. Wat is de geraamde opbrengst van de verhoging van de eigen bijdrage voor de psychologische
zorg in de eerste lijn van € 10,- naar € 20,- in de komende vier jaren?
b. Kan de minister aangeven hoeveel op de uitgaven van de psychologische zorg in de eerste lijn
naar verwachting zal worden bespaard door het omlaag brengen van het maximaal aantal te
vergoeden zittingen in het basispakket van 8 naar 5 zittingen?
c. Verwacht de minister dat de druk op de tweede lijn zal toenemen omdat de problemen van de
cliënten niet afdoende zijn behandeld met 5 zittingen in de eerste lijn? En zo ja, wat zijn de geraamde
meerkosten van het toenemend aantal behandelingen in de tweede lijn voor die cliënten in de
komende vier jaren?
d. Op welke wijze monitort de minister dit?
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