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Ggz-cliënten woest: ‘Schippers schandalig bezig’
Landelijke manifestatie op stapel
Cliënten- en familieorganisaties in de ggz, verenigd in het Landelijk Platform
GGz, bereiden een grootschalige landelijke actie voor om het harteloze
bezuinigingsbeleid van minister Schippers aan de schandpaal te nagelen.
Het beleid van minister Schippers wordt door het LPGGz als onmenselijk en
discriminerend betiteld. Vooral de eigen bijdrage in de ggz is onacceptabel.
Daarmee wordt een stigmatiserend onderscheid gemaakt tussen de ggz en
de somatiek. Een protestmanifestatie op 29 juni in Den Haag zal uiting geven
aan het grote ongenoegen van ggz-cliënten en naastbetrokkenen door het
onrecht dat hen wordt aangedaan.
Discriminerend
Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling. Dat recht wordt door minister Schippers met voeten
getreden. Zij maakt onderscheid tussen mensen met psychische aandoeningen en mensen met
lichamelijke klachten. Waarom moet iemand met schizofrenie ongelofelijk veel meer betalen dan
iemand met Parkinson? Wat is het verschil? Er is alleen maar een overeenkomst: ze hebben allebei
recht op betaalbare zorg.
Grote gevolgen
Als ggz-cliënten door de hoge eigen bijdrage zorg gaan mijden, zijn de gevolgen onafwendbaar. Ze
hebben dan geen toegang meer tot medicatie of andere vormen van hulp. Mensen kunnen op straat
terechtkomen terwijl ze juist hulp en opvang hard nodig hebben. Mensen met een psychose kunnen
anderen en/of zichzelf schade toebrengen als ze niet geholpen worden. En hoe zit het met mensen die
gedwongen moeten worden opgenomen? Krijgen zij met terugwerkende kracht de rekening gepresenteerd?
Acties
Wij willen gelijkheid en rechtvaardigheid: betaalbare zorg voor iedereen. En daarom gaan we actie voeren.
Het Landelijk Platform GGz bereidt een grote landelijke manifestatie voor op een nader te bepalen locatie
in Den Haag op 29 juni. We werken hierbij nauw samen met GGZ Nederland, de NVvP en andere
veldpartijen.
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