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Eigen bijdrage AWBZ strop voor ggz-cliënt
Maatregel leidt tot sociaal isolement en ziekteterugval
14 september 2010

De helft van de ggz-cliënten die een eigen bijdrage voor begeleiding of dagbesteding moet
betalen, komt ernstig in de (financiële) problemen. Dat is de uitkomst van een onderzoek van
het Landelijk Platform GGz (LPGGz) naar de gevolgen van de invoering van de eigen bijdrage
AWBZ. Door de invoering van de eigen bijdrage stoppen veel mensen noodgedwongen met
de begeleiding of dagbesteding. Het LPGGz vreest dat dit op korte termijn zal leiden tot
ziekteterugval met dure crisisopnames als gevolg. ‘Het is een slecht doordachte bezuinigingsmaatregel waardoor kwetsbare mensen keihard worden getroffen’, stelt Marjan ter Avest,
directeur van het LPGGz. ‘Deze draconische maatregel moet dan ook zo snel mogelijk
van tafel.’
Enquête geeft zorgelijk beeld
Om inzicht te krijgen in de gevolgen van de bezuinigingsmaatregel eigen bijdrage begeleiding en
dagbesteding in de AWBZ heeft het LPGGz recent een onderzoek gehouden onder ggz-cliënten.
‘De reacties bevestigden onze sombere verwachtingen dat mensen met ernstige psychische gezondheidsproblemen massaal gaan afzien van begeleiding of dagbesteding’, licht ter Avest toe.
'Zij kunnen de eigen bijdrage niet betalen en ondervinden daardoor veel onzekerheid en spanning.
Velen staan voor de keuze op de eerste levensbehoeften te bezuinigen, een schuld op te bouwen
of te stoppen.’
Besparing ontbeert visie
Het LPGGz vindt dat deze draconische maatregel snel van tafel moet. Ter Avest:’Het is onverkoopbaar
dat ggz-cliënten die op therapeutische basis vrijwilligerswerk doen, daarvoor een eigen bijdrage moeten
gaan betalen. Zonder begeleiding of dagbesteding verliezen deze mensen structuur en houvast in hun
dagelijks leven. Sociaal isolement en ziekteterugval liggen vervolgens op de loer. Iedere persoon die
als gevolg van deze maatregel moet worden opgenomen doet de winst van 200 eigen bijdragen teniet.
Wij betreuren het dat geldelijk gewin politiek zwaarder weegt dan het maatschappelijk en persoonlijk
welbevinden van kwetsbare mensen.’
De LPGGz gaat de politiek confronteren met de uitkomsten van het onderzoek en beraadt zich samen
met andere partijen in de ggz op acties om de maatregel ongedaan te maken. De koepel voor cliëntenen familieorganisaties stelt dat eventuele noodzakelijke bezuinigingen ook te behalen zijn door meer te
investeren in ambulante hulpverlening, e-mental health en efficiency.
De volledige uitslag van het onderzoek is te vinden op www.platformggz.nl en www.meldjezorg.nl
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