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Inleiding:
-

Welkom!
Geweldig dat u allen vanuit het hele land bent afgereist om te demonstreren tegen
de onacceptabele bezuinigingen van dit kabinet op de ggz!
Wij verzetten ons vandaag massaal tegen dit discrimerenende, stigmatiserende en
visieloze beleid.
En dat laten we vanmiddag horen!

Met wie georganiseerd?
-

Alle ggz-belangenorganisaties hebben het front gesloten. Het Landelijk Platform GGz, de
koepel van alle clienten en naastbetrokkenen in de ggz hebben deze manifestatie
georganiseerd, maar niet alleen! We hebben dit samen gedaan met:
de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
GGz Nederland,
NIP/Nederlands Instituut voor Psychologen
NVO/Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen
NVP/ De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
LVE, Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen
NVVP/Nederlandse Vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten
Het LOC Zeggenscap in Zorg
Federatie Opvang
RIBW-alliantie
Federatie Vaktherapeuten
We hebben namelijk met elkaar afgesproken dat het vandaag vooral een manifestatie
is voor en door clienten!

Legendarische gebeurtenis
-

Realiseert u zich dat deze manifestatie een legendarische gebeurtenis is.
We schrijven vandaag met elkaar geschiedenis,
Vanuit ggz-instellingen zijn maar liefst 170 bussen naar het Malieveld gekomen!!!
We staan hier met meer dan 8000 mensen!!!
En we strijden met elkaar voor een goede, toegankelijke ggz!
Namens alle clienten en naastbetrokkenen in de ggz wil ik u bedanken voor deze
massale opkomst!

Voor wie staan we hier
-

Want we staan hier voor hen
Voor één op de vier Nederlanders die nu of in de toekomst te maken krijgen met psychische
aandoeningen;
En vooral voor de mensen op dit moment met ernstige psychische problemen te maken
hebben
Zoals wij allemaal weten, maar het kabinet blijkbaar niet: deze mensen kiezen niet voor hun
psychische problemen:
Nee.. sterker nog: velen vechten hier hun leven lang tegen!!
Voor al deze mensen is behandeling een voorwaarde om het leven weer op te pakken!

Toegankelijkheid
-

Daarom kunnen wij niet toestaan dat er voor mensen met psychische aandoeningen een
goede ggz onder druk komt te staan
Dat er een hoge financiele drempel in de zorg wordt opgeworpen
Het huidige kabinet wil in de ggz 600 miljoen bezuinigigen, waarvan de helft moet worden
opgebracht door clienten!
De Eigen Bijdrage is voor veel mensen met een ernstige psychische aandoening niet te
betalen. Velen hebben geen betaald werk, hebben een minimaal inkomen of kampen met
schulden.

-

Mensen geven bij ons aan dat ze zullen afzien van zorg
Dat ze genoodzaakt zijn om het vakantiegeld op een spaarekening te zetten om een
eventuele opname of behandeling te kunnen betalen.
Wij willen niet dat we naast Zorgmijders straks ook te maken krijgen met Zorguitgeslotenen!
De ggz moet toegankelijk blijven voor ons allemaal!

Discriminatie
-

Ieder mens heeft recht op gelijke behandeling. Dat is de basis van de Nederlandse rechtstaat.
Dit kabinet negeert deze rechten.
Door verschil te maken tussen psychische en lichamelijke aandoeningen!
Waarom betaalt iemand met hartklachten geen EB, en iemand met een depressie straks wel?
Wat is het verschil tussen deze clienten?
Het onderscheid tussen psyche en somatiek is al lang achterhaald.
Wij krijgen vanuit de patientenorganisaties De Hart en Vaatgroep en De Nederlandse
Vereniging van Kankerpatienten een adhesiebetuiging omdat ook hun achterban vaak kampt
met depressies of angststoornissen als gevolg van de ziekte.
Dit kabinet wil ons terugbrengen naar de middeleeuwen
Dit kabinet brengt het stigma op psychische aandoeningen weer terug in onze samenleving
Hier gaan we vandaag met elkaar voorliggen!! Dit mag niet gebeuren!!!!

Participatie
-

Het kabinet spreekt met twee monden: op papier praten ze over maatschappelijke
participatie, eigen regie, zelfmanagement.
Maar in werkelijkheid zet dit kabinet hier met deze bezuinigingen radicaal een streep door.
Kijk naar de stapeling van effecten op het terrein van de Wajong, WSW, AWBZ,
Persoonsgebonden Budget, WMO, waar onze achterban mee te maken krijgt.
Terwijl zorgaanbieders, professionals en clientenorganisaties zo veel vooruitgang hebben
geboekt op het terrein van herstelgerichte zorg, ambulantisering en maatschappelijke
participatie.
Worden door dit kabinet deze goede impulsen de nek omgedraaid.
En worden kwetsbare mensen buiten de maatschappij geplaatst.
Deze goede impulsen mogen niet tot stilstand komen! Vandaag zeggen we met elkaar
dat wij door willen gaan op de goede weg!
Mensen met een psychische aandoening mogen niet buiten de maatschappij komen te
staan!

Bezuinigingen met visie
-

Ook clienten- en familieorganisaties in de ggz willen een betaalbare zorg voor iedereen
Ook wij begrijpen dat er bezuinigd moet worden
Maar dan wel met zorgvuldigheid, visie en perspectief op de toekomst
Niet op deze kortzichtige, discrimerende en stimatiserende manier

Ernstige gevolgen
-

We zijn niet alleen BOOS maar we zijn vooral ook erg ongerust
Ongerust over de ernstige gevolgen
Schulden, Zorg mijden, zorguitsluiting, vereenzaming, crisissituaties, dwangopnames, geweld
op straat, toename van psychiatrische patienten in gevangenissen, Suicides
Realiseert de verantwoordelijke minister Schippers zich dit wel?
Durft zij hier met open visier de volle verantwoordelijkheid voor te dragen?

Wij kunnen dit vanmiddag aan haar vragen want om half zes komt ze hier!!!!

Vanmiddag zeggen we collectief NEE tegen
haar bezuinigingsbeleid! Ik wens u een goede,
strijdvaardige en succesvolle manifestatie toe!

