Van: Debora Korporaal
Verzonden: donderdag 9 september 2010 11:43
Aan: 'cie.vws@tweedekamer.nl'
Onderwerp: Eigen bijdrage AWBZ begeleiding
Geachte mevrouw Smeets, leden en plaatsvervangend leden van de Kamercommissie voor VWS,
Op 21 juni dit jaar is de Eigen Bijdrage bij AWBZ begeleiding en dagbesteding ingevoerd voor cliënten
die zorg in natura ontvangen. Als landelijke belangenorganisatie van alle mensen met psychische en
psychiatrische problemen, vinden we deze maatregel een ongewenste en zijn bezorgd over de effecten.
Het gaat om relatief kleine bedragen, enkele tientjes per maand. Maar voor deze mensen, die veelal op
bijstandsniveau leven is dat niet op te brengen.
Veel cliënten zien om die reden af van de begeleiding of dagbesteding (werken kunnen ze niet vanwege
hun psychische gezondheidsproblemen). Daardoor valt de structuur weg in hun leven en daardoor is het
risico op terugval in het ziekteproces groter. Enkelen geven aan zich echt geen raad te weten.
We vinden dit extra schrijnend omdat het hier om een relatief kleine groep mensen gaat met forse
psychische problemen.
1. Waarbij een relatief klein bedrag (€ 13,- per maand) wordt bezuinigd. Terwijl er een groot risico
is voor extra opnames, die erg duur zijn (€ 400,-- à € 500,- per dag). Als er van de 100 patiënten
één wordt opgenomen is de winst al weg.
2. Onbeschaafd. Dat we moeten bezuinigen, ala. Maar dat we als eerste de bezuinigingen laten
neerkomen op de aller kwetsbaarste groep, is onaanvaardbaar.
3. Bovendien is het een onbegrijpelijke prikkel dat mensen een eigen bijdrage moeten betalen voor
het doen van vrijwilligerswerk onder begeleiding.
4. Eén departement investeert miljoenen om de mensen met ggz-problemen te laten meedoen
(Sociale Zaken en Werkgelegenheid stopt miljoenen in plannen om mensen terug te leiden naar
werk). Het andere departement bespaart een paar tientjes per maand maar blokkeert daarbij de
mogelijkheden voor mensen om te participeren.
In de afgelopen jaren is de grondslag psychosociaal uit de AWBZ verdwenen en de gemeenten blijken
de overgehevelde middelen nog lang niet voor deze groepen te worden ingezet. Voor de groep ggzcliënten die nog AWBZ begeleiding krijgt, is deze zorg noodzakelijk voor het behoud van hun
zelfredzaamheid en om psychische terugval 1e voorkomen. Dat de bijdragemaatregel de eigen
verantwoordelijkheid zou stimuleren is juist voor deze ggz-cliënten een averechtse redenering.
Wij voorzien wel dat deze maatregel de door het kabinet beoogde remwerking zal krijgen, met alle
onwenselijke gevolgen van dien.
Graag brengen we bijgaande rapportage onder uw aandacht. Dit bevat de eerste 500 reacties op de
enquête die we over dit onderwerp hebben uitgezet. De afgelopen week hebben wij overleg met het
departement gehad over de genoemde aanbevelingen en suggesties. Nu is het moment gekomen om
u te vragen of u zich sterk wilt maken voor het terugdraaien of ingrijpend wijzigen van deze
bijdragemaatregel.
Ik ben graag bereid om een en ander toe te lichten.
Wanneer u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.
Met vriendelijke groet,

Debora Korporaal
Beleidsmedewerker zorg en verzekeringen LPGGz
Beleidsmedewerker Meld je zorg / LPGGz

