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´Snijden in PGB´s is kortzichtig´
Minister Schippers gaat het recht op een Persoons Gebonden Budget (PGB)
drastisch inperken. In het zwartste scenario moet deze ingreep ertoe leiden dat
nog slechts 10% van de aanvragers een PGB krijgt om zelf zorg in te kopen.
Het Landelijk Platform GGz is van mening dat de minister hiermee het kind met
het badwater weggooit.
PGB aan succes ten onder
Iedereen is het er over eens dat de cliënt centraal moet staan. De invoering van het PGB enkele jaren
geleden is daarvan het mooiste voorbeeld. Cliënten en gezinnen met kinderen met ggz-problematiek
kregen dankzij het PGB meer regie en keuzemogelijkheden bij het zoeken en vinden van noodzakelijke
zorg. Maar het PGB dreigt aan zijn eigen succes ten onder te gaan. De keuze om drastisch in het PGB
te snijden is kiezen voor kortetermijnbeleid en het snel binnen te halen geld.
PGB houdt zorg flexibel
Veel kinderen hebben meerdere aandoeningen waarvoor helemaal geen zorg in natura beschikbaar is.
Met een PGB slagen gezinnen erin om flexibel én zelfstandig zorg en ondersteuning op maat te krijgen.
Zo kunnen kinderen met een complexe zorgvraag dankzij de combinatie PGB-mantelzorg thuis blijven
wonen. Beter en goedkoper dan opname in een dure zorginstelling.
PGB is goedkoop
PGB-zorg is goedkope zorg. PGB-houders krijgen relatief minder geld voor het inkopen van zorg
en houden bovendien vaak nog geld over. Een deel van de mensen heeft voor het PGB gekozen
omdat de voor hen noodzakelijke zorg niet door de reguliere zorgaanbieders wordt geleverd. Als
het PGB wordt geschrapt, is er voor deze mensen geen alternatief.
Regeerakkoord onderuit
De plannen voor het PGB in het regeerakkoord waren veelbelovend. Eindelijk zou het recht op een
PGB wettelijk verankerd worden. Maar valt er straks nog wel iets te verankeren als het PGB zo wordt
uitgekleed? Het LPGGz roept bewindslieden en kamerleden op om wijsheid te betrachten bij de
besluitvorming en het PGB overeind te houden.
Voor een toekomstbestendige gezondheidszorg is het stimuleren en faciliteren van eigen regie
bij burgers een voorwaarde. Het Persoons Gebonden Budget en Persoons Volgend Budget zijn
daarvoor middelen bij uitstek.
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