Miljoenennota; stapeling zorgkosten voor ggz-patiënten
De rijksbegroting 2013 laat zoals verwacht weinig nieuwe verrassingen zien. De maatregelen
uit het Lenteakkoord zijn in de begrotingen verwerkt. De nadruk ligt op beheersing van de uitgaven
en lastenstijgingen voor burgers en te weinig op de noodzakelijke vernieuwing en samenhang.
Er is met de blik van een boekhouder naar zorg en participatie gekeken.
Uit de Miljoenennota blijkt dat de eigen bijdrage voor de ggz gehandhaafd blijft. Alleen de
allerlaagste inkomensgroepen worden ontzien, maar het discriminerende karakter van de eigen
bijdrage voor mensen die gebruik maken van de ggz blijft bestaan. In 2015 zal bovendien een
eigen bijdrage worden gevraagd aan ouders van kinderen die de deskundige hulp van de ggz
nodig hebben. Dit is een zeer zorgwekkende ontwikkeling, omdat hiermee de toegang tot zorg
aan kinderen wordt ontzegd voor ouders die dit niet kunnen betalen.
Samenhangend beleid nodig
Het Landelijk Platform GGz daagt de nog te vormen regering uit om samenhangend beleid te
ontwikkelen, om eerlijke kansen te bieden voor mensen met een beperking zodat ze mee kunnen
doen aan de samenleving. Investeer in betere toegankelijkheid en biedt perspectief bij het vinden
van een baan voor mensen met een ggz-aandoening. Voer een inkomensafhankelijke bijdrage in,
zodat de lasten gelijk verdeeld worden over de inkomens.
Het Landelijk Platform GGz vindt belangrijke punten uit het Bestuurlijk Akkoord terug in de
Miljoenennota. Het vormgeven van nieuwe ontwikkelingen zoals de organisatie van de zorg
rondom de patiënt, ambulantisering en e-health kunnen doorgaan. Wel is het zorgwekkend dat
grote patiëntengroepen al per 2013 niet meer in aanmerking komen voor intramurale zorg.
Voor jonge patiënten en patiënten met een middelzware zorgzwaarte (zzp3) komt deze maatregel
zeker te vroeg, omdat er nog niet voldaan is aan de noodzakelijke randvoorwaarden van huisvesting,
inkomensvoorziening en een sluitende zorgketen. Dit zal tot persoonlijke drama’s leiden en tot extra
spanningen in de sociale omgeving.
Stapeling zorgkosten en te ingewikkelde regelingen
De premie voor het basispakket stijgt met 100 euro. Het eigen risico gaat omhoog van 220 naar
350 euro per jaar. Cliënten in medische instellingen moeten 7,50 euro liggeld per dag gaan betalen.
De eigen bijdrage tweedelijns ggz blijft 200 euro per jaar. Waar aan de ene kant alleen de allerlaagste
inkomens (tot 110% van het minimumloon) worden ontzien, worden aan de andere kant weer
lastenverzwarende maatregelen ingevoerd. Hierdoor blijft het voor lage inkomensgroepen een
probleem om ook echt van de zorg gebruik te kunnen maken als dat hard nodig is.

Het Landelijk Platform GGz pleit voor een eenduidig gemaximeerd systeem en geen combinatie
van losse eigen betalingen en een verplicht eigen risico. Daarnaast pleit zij voor een gezamenlijk
inkomensafhankelijk plafond voor het hele zorgdomein, dus voor alle wettelijke eigen betalingen
voor de Zvw, de AWBZ en de WMO.
Uit onderzoek van het Meldpunt Meld je zorg van het Landelijk Platform GGz bleek begin dit jaar
al dat de mensen de eigen risico’s, bijdragen en compensatieregelingen te ingewikkeld vinden.
Uit de Miljoenennota blijkt helaas dat het nu nog ingewikkelder gaat worden. Het Landelijk Platform
GGz pleit voor duidelijkheid voor de cliënt.
Jeugd
In de beleidsagenda jeugd staat onder andere de stelselwijziging jeugdzorg centraal. Het plan is om
ook de jeugd-ggz, nu gefinancierd vanuit de Zvw, over te hevelen naar gemeenten. Er is 3 miljoen
per jaar beschikbaar voor de in- en uitvoeringskosten van deze decentralisatie vanaf 2013. In het kader
van het versterken van de cliëntenpositie van nieuwe jeugd doelgroepen in het gemeentelijk domein,
pleiten wij er voor om minimaal 15% van dit budget te oormerken voor de ondersteuning van
cliëntenorganisaties in het transitieproces. Binnen de subsidies van € 6,9 miljoen in 2013 voor preventief
en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid, zoals kennisontwikkeling en participatie, vragen wij aandacht voor
de aansluiting bij ggz-ontwikkelingen op betreffende terreinen.
In de budgettaire gevolgen van het jeugdbeleid staat vanaf 2015 een post ‘ontvangsten’ van
€ 63 miljoen per jaar opgenomen, komende uit ouderbijdrage jeugdzorg. Het introduceren van een
eigen bijdrage werpt voor ouders en jeugdigen een nieuwe drempel op voor jeugdhulp (waaronder
ook de jeugd-ggz, als de concept Jeugdwet doorgang vindt) met het risico dat ouders afzien van zorg.
Het Landelijk Platform GGz pleit af te zien van het heffen van een eigen bijdrage voor zorg voor
een zo kwetsbare groep als jeugdigen.
Ratificatie VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking
Het Landelijk Platform GGz is verheugd te lezen dat Nederland nu ook aan de slag zal gaan met de
voorbereiding op de ratificatie van het VN-verdrag CRPD. Spoed is vereist. Nederland is immers een
van de laatste landen in de Europese Unie die het VN-verdrag (dat in 2006 is aangenomen door de VN)
nog niet heeft geratificeerd en bevindt zich dus in de achterhoede op het gebied van mensenrechten.
De CRPD is het antwoord van de internationale gemeenschap op jarenlange discriminatie, uitsluiting
en ontmenselijking van mensen met beperkingen of (chronische) ziekten van psychische, lichamelijke
of verstandelijke aard. Het verdrag legt vast dat de grootste minderheidsgroep van de wereld dezelfde
rechten en kansen heeft als ieder ander.
Arbeidsparticipatie – integrale aanpak hard nodig
Een van de maatregelen is dat het ministerie van SZW tot 2014 in het programma ‘Impuls Vakmanschap’
investeert, dat gemeenten stimuleert zich verder te professionaliseren op het gebied van re-integratie en
de effectiviteit van re-integratieprojecten te verhogen. Mensen met een arbeidsbeperking willen graag
werken en zullen zeker baat hebben bij een meer professioneel werkende gemeente. Ook bij werkgevers
zullen drempels weggenomen moeten worden. De grootste drempel is het stigma, dat zeker als het gaat
om mensen met psychische problemen, nog heel erg groot is. Voor het Landelijk Platform GGz is het
daarom belangrijk om binnen het programma ‘Impuls Vakmanschap’ ook aandacht te vragen stigmatisering
en middelen in te zetten om deze barrière te slechten. Daarnaast moet er in de wetgeving voldoende recht
komen op ondersteuning in de vorm van jobcoaching voor werknemers met psychische aandoeningen en
prikkels voor werkgevers om actief mensen aan te nemen. Hierbij kan worden gedacht aan het breed
inzetten van de no-riskpolis en financiële voordelen als mensen met een psychische kwetsbaarheid
worden aangenomen.

Het ministerie van SZW streeft naar een kleinere overheid, ze ziet het verkrijgen van werk in de eerste
plaats als een verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Een van de maatregelen die worden genomen,
is het digitaliseren van zoveel mogelijk klantencontacten. Met het leggen van de verantwoordelijk bij de
mensen zelf, zullen mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid het niet redden. Alleen met
een goede persoonlijke begeleiding zal het deze groep lukken om een baan te vinden die bij hen past.
Het Landelijk Platform GGz dringt erop aan dat bij het UWV voldoende mogelijkheden blijven voor
persoonlijk contact, om de begeleiding naar werk zo efficiënt en doeltreffend te laten verlopen.
Tot slot blijven wij pleiten voor een integrale aanpak, die participatie vanuit de WMO en arbeidsreïntegratie vanuit UWV en gemeente overstijgt.
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