‘Flatscreen of behandeling?’
Verslag van een cliëntenpanel over de eigen bijdrage in de GGZ
In het voorjaar van 2012 organiseerde de clientenraad Riagg Rijnmond een cliëntenpanel. Via
verschillende wegen heeft de clientenraad cliënten van Riagg Rijnmond opgeroepen om hun mening
te geven, en hun verhalen te vertellen. Het panel bestond uit 12 mensen. De ondersteuner van de
clientenraad zat het panel voor en begon met een introductie:
Welkom
Het panel wordt welkom geheten. Het wordt benadrukt dat het zeer gewaardeerd wordt dat mensen
tijd vrij hebben kunnen maken. Een clientenraad heeft als taak de belangen van cliënten van de
instelling te behartigen. Om die reden is contact met de achterban onmisbaar. Op deze avond is de
clientenraad met name geïnteresseerd in een actueel thema in de GGZ: de eigen bijdrage. Her en der
in het land is hier veel onrust over. Er is bijvoorbeeld een rechtszaak aangespannen door het
Landelijk Platform GGZ; er is een tamelijk grondig onderzoek verricht door het Nivel. Wij als
clientenraad zijn uit hoofde van onze functie (het behartigen van de belangen van de client van Riagg
Rijnmond) vooral geïnteresseerd in de persoonlijke mening van de klant. Daar ligt onze kracht: wij
staan dicht bij de cliënt. Mede doordat wij zelf cliënten zijn of zijn geweest.
Motivatie
Door middel van een voorstelrondje wordt gevraagd aan de aanwezigen om kort iets over zichzelf te
vertellen (alleen wat hij / zij kwijt wil), en eventueel toe te lichten wat de motivatie is om aanwezig te
zijn.
Tijdens het voorstelrondje komt meermalen naar voren dat mensen veel baat hebben gehad bij hun
behandeling, en het om die reden ook een ander gunnen. De eigen bijdrage zou het voor anderen
moeilijker kunnen maken om van de zorg gebruik te maken. Men gunt het een ander, maar is
tegelijkertijd bezorgd.
Het is de opeenstapeling van verhogingen die het lastig kan maken voor veel mensen om ook een
eigen bijdrage te betalen. Ook directe familieleden familieleden worden genoemd als mogelijke
'drop-outs' in de GGZ terwijl ze het wel nodig hebben.
Kennis van de eigen bijdrage
Hoewel de deelnemers aan het panel wel weten wat de eigen bijdrage ongeveer inhoudt, is door de
variëteit in mogelijke situaties, de eigen bijdrage in zijn het geheel wat verwarrend. Bij enkelen heeft
de therapeut er uitgebreid over gesproken. Over de invloed van de verzekeringskeuze op de eigen
bijdrage is meer onduidelijkheid. Rotterdam heeft een eigen verzekering die de eigen bijdrage dekt
maar die is ook zodanig duurder dat het geen voordeel oplevert. Plus: als je al een schuld hebt bij een
verzekeraar kun je sowieso niet overstappen. Als je je niet wil laten behandelen (gedwongen
behandeling) betaal je geen eigen bijdrage. De eigen bijdrage is slechts op nieuw geopende DBC’s
van toepassing.
De mogelijke invloed van de eigen bijdrage
Mensen die GGZ hulp hebben vaker een laag inkomen, wordt gesteld.
De vraag wordt opgeworpen of er niet een verschil moet worden gemaakt tussen lichtere en
zwaardere problematiek? De ‘aanpassingstoornis' wordt lichtere problematiek genoemd.
Uitspraken:
 'Schizofrenie is toch ook dringender?













‘Het ligt niet zo zwart-wit’
‘Het is moeilijk voor een ander te beslissen of een bepaald probleem ernstig is of ernstig kan
worden’
‘Het is verkeerd om onderscheid te maken; je hebt een probleem en daar heb je niet om
gevraagd. De professional moet daarin de doorslag geven in plaats van de verzekeraar. 'Maar
wordt dan niet iedereen ziek verklaard? Want dan heeft de hulpverlener meer business'.
'Het kan ook een goede invloed hebben, de eigen bijdrage, misschien worden clienten dan
meer bewust van hun zorgconsumptie. Heeft bijvoorbeeld ooit iemand de declaratie naar de
zorgverzekeraar gezien?'
'Er wordt een voorbeeld gegeven van iemand die best rijk lijkt maar geen hulp wil vanwege
de eigen bijdrage. Is het niet een kwestie van prioriteiten? Het gaat tenslotte om je
gezondheid.'
Over deze laatste vraag wordt onder andere gezegd: 'Het verschil met een ander probleem
(bijvoorbeeld met een auto) is dat een auto een keuze is en je lichaam of geest vaak niet.Ziek
worden is geen keuze’.
‘Sommigen hebben zoveel pech dat het niet eerlijk is’
‘Het wordt gereduceerd tot een kostenplaatje’
‘Sommige zaken zijn geen ziekte’
‘De criminaliteit wordt ermee gestimuleerd. De kosten komen ergens anders terecht,
bijvoorbeeld bij de politie. Door psychische problemen kun je in de criminaliteit belanden?'
‘Ook armoede kan eerder tot criminaliteit leiden. Je mogelijkheden worden kleiner, en als je
jezelf niet goed in de hand hebt, is de kans groter dat je de verkeerde kant opgaat. Stress kan
bijdragen, als je niet zelf in staat bent om je stressniveau naar beneden kunt krijgen

Eigen verantwoordelijkheid
Aansluitend vind er een discussie plaats over de eigen verantwoordelijkheid. Volgens sommigen is er
wel sprake van een eigen verantwoordelijkheid in het ontstaan van psychische ziektes. 'Het wordt
wel moeilijk om de grens van de eigen verantwoordelijk te bepalen. Sport is bijvoorbeeld gezond
maar er zijn enorm veel sportblessures’. ‘Aan de ene kant denken veel mensen dat je er zelf voor
kiest, aan de andere kant is het voor veel mensen een enorm taboe om hulp te zoeken’.
Is de GGZ een luxe-produkt?
Er wordt gezegd: ‘50 jaar geleden had je geen geestelijke hulp nodig dus waarom nu wel’. Vaak is dat
het argument om het zoeken van hulp tot aanstellerij te bestempelen.
 Er ontstaat een verschil tussen mensen die het meer zelf kunnen vormgeven, zo wordt
gesteld. 'mensen die het goed hebben gaan naar een Prive kliniek’
 ‘Zijn rijke mensen ondervertegenwoordigd in de ggz?’ - ‘wel in de instellingen die wij kennen’
 Overige opmerkingen:
 ‘ Zorg is wel klassegebonden’
 ‘ psycho-analyse is voorbehouden aan de rijkeren’ Enige onbekendheid dat je ook ergens
anders dan bij de Riagg hulp vergoed krijgt.
Is er een verband tussen psychiatrie, armoede en maatschappelijk afglijden?
De meeste mensen in het panel zijn van mening dat er meer mensen van zorg zullen afzien bij een
hogere eigen bijdrage. Ook mensen die het zeer dringend nodig hebben. Vaak hebben deze mensen
al weinig geld te besteden.
De vraag komt ook naar boven, hoeveel mensen er uit de achterban op bijstandsniveau leven.
Is er sprake van discriminatie als er een eigen bijdrage komt voor de GGZ en niet voor de somatische
zorg? Voor het panel speelt het geen rol, omdat er nog veel meer gevraagd wordt van chronisch
lichamelijke problemen.

Het is wel zo dat mensen met een psychisch probleem ook vaak een lichamelijk probleem hebben,
waardoor je op verschillende punten ‘gepakt’ wordt. En: ‘waarom krijg ik de ene helft van mijn
probleem wel vergoed en het andere niet?’
‘Er zijn ook mensen die al 10 jaar in behandeling zijn, en niets opgeknapt zijn, moet je dan wel de
Riagg vergoeden?’
Alternatieven
Er wordt gevraagd naar mogelijkheden om de kosten te beperken:
 Zijn er geen mogelijkheden om een eigen bijdrage op een andere manier te heffen?
Bijvoorbeeld naar inkomen? - ‘Is geen taak voor de instelling’ ‘
 ‘ik heb een hele sociale werkgever, maar was dat niet zo dan had ik nu mijn huis kunnen
verkopen’
 ‘ je moet ergens een uitgangspunt hebben, bijvoorbeeld iedereen is verantwoordelijk voor
zijn eigen gezondheid’ ‘ investering in je eigen gezondheid’ ‘ eigen bijdrage koppelen aan het
eigen vermogen’
 Je zou bijvoorbeeld koppelen aan de belastingdienst.
 Gevolg van eigen bijdrage medicijnen: ‘ dan word ik nog meer gestraft voor een chronische
ziekte’
 ‘Kun je er niet onderuit komen?’ Wat zijn de gevolgen als de instelling gewoon niet int?’
 Een mogelijkheid om de kosten te beperken is om groepsgewijze behandeling en 1 op 1
behandeling te combineren’
 ‘De afhandelingskosten bij medicijnverstrekking drukken zwaar op de kosten’
Over het belang van goede behandeling:
 ‘Het is fijn als je serieus genomen wordt en niet als een aansteller wordt gezien. En dat er iets
aan te doen blijkt te zijn.’
 ‘Door de behandeling heeft mijn leven aan kwaliteit gewonnen, en dat gun ik iedereen’
 ‘De behandeling gaf mij troost en andere inzichten’
 ‘Ik had hele goede gesprekken die mij meer inzicht in mijn leven hebben gegeven’
 ‘Ik heb tien jaar met mijn zoon geleurd, en heb hier in korte tijd een diagnose gekregen en
een behandeling. Er wordt eindelijk naar mij geluisterd’

Conclusie rapportage ‘Eigen Bijdrage’

Inleiding:
Sinds de overstap van ziekenfonds naar marktwerking in de zorg is het ‘eigen risico’ ingevoerd. Deze
is tot op heden steeds elk jaar verhoogd. In 2010 kwam Rutte 1 aan het roer. Zij hebben een aantal
wijzigingen ingevoerd ter bezuiniging op/financiering van de GGZ, dit is de ‘eigen bijdrage’ voor lichte
behandelingen (onder 100 uur behandeling per jaar) en daar bovenop nog eens een ‘eigen bijdrage’
voor ‘zwaardere’ zorg (boven 100 uur behandeling per jaar). Het is echter onduidelijk wie wat en
hoeveel precies moet betalen. Ook door de val van kabinet Rutte 1 is er veel onduidelijkheid
ontstaan over het feit of deze regelingen in stand blijven of alsnog worden omgebogen (komen te
vervallen) door een nieuw kabinet. De regeling van de ‘Eigen Bijdrage’ is ingevoerd om de druk op de
(eerste lijn) geestelijke gezondheidzorg te verlichten. Er wordt gedacht dat veel mensen te snel
worden doorgestuurd naar eerstelijns geestelijke gezondheidszorg terwijl deze mensen ook bij
maatschappelijk werk terecht zouden kunnen omdat het over sociale problematiek gaat en niet over
psychische problemen. Dit is dus niets anders dan een bezuiniging.

Onduidelijkheden:
Er zijn veel onduidelijkheden wat betreft het verschil tussen de eigen risico en eigen bijdrage. In de
bijlage ziet u een overzicht van wanneer u deze bijdrage`s moet betalen. Er zijn drie soorten
bijdragen, namelijk: de eigen risico, eigen bijdrage eerstelijns GGZ en de tweedelijns GGZ.
De eigen risico moet iedereen betalen als hij algemene zorg nodig heeft, deze wordt geïnd door de
betreffende zorgverzekeraar. Daarnaast bestaat er een eigen risico(eerstelijns/tweedelijns), deze
worden beide geïnd door het CAK. (Voor meer informatie, zie bijlage).

Aanvullende vergoedingen:
Sommige gemeenten en zorgverzekeraars maken afspraken met elkaar over zorgverzekeringen i.c.m.
de bijzondere bijstand, zodat de kosten gedeeld kunnen worden en dus de cliënt
kortingen/vergoedingen kan geven voor het betalen van de eigen bijdrage. Echter werkt dit zelden
omdat mensen niet voldoende verzekerd zijn, de cliënt dient namelijk aanvullend verzekerd te zijn en
dit is juist het probleem wat ontstaat. Het is namelijk bekend dat veel mensen met psychische
aandoeningen/problemen een laag inkomen hebben, soms wel tot onder het bijstandsniveau.
Daarnaast kan niet iedereen overstappen van zorgverzekeraars als zij dat willen..

Uitwerking op maatschappij:
De uitwerking op de maatschappij is onduidelijk. Er wordt gevreesd dat mensen zorg gaan mijden
omdat dit op den duur te veel geld kost en mensen dit niet kunnen betalen, zeker niet nu er een
crisis heerst. De eerste voortekenen zijn inderdaad te zien. Er zijn (steeds meer) mensen die de
rekeningen niet meer kunnen betalen en dus geen geld hebben om zorg te vragen.
Omdat de zorgen over de situatie van deze mensen groter wordt proberen (geestelijke gezondheid)
zorgverleners zelf de kosten enigszins te kunnen compenseren voor de cliënt.
Toekomst van beleid:
De eigen bijdrage blijft (waarschijnlijk) overeind, ongeacht welk nieuw kabinet er gevormd wordt. Dit
om de zorg te kunnen bekostigen, daar het steeds meer duurder wordt. Het is niet duidelijk of het

bedrag van ‘eigen bijdrage’ omhoog kan gaan. Wel gaat vanaf het jaar 2013 een bedrag van 350 euro
aan eigen risico, dit is dus voor elke burger.
Eindconclusie:
De zorgkosten zijn rap gestegen voor de burger en er is nog steeds veel onduidelijkheid, vooral
betreft het innen van de zogenoemde eigen bijdrage. De mensen die gebruik maken van de GGZ
lijken onevenredig geraakt te worden omdat zij voor hun psychisch leed extra moeten betalen,
kosten die cliënten met een lichamelijke ziekte/aandoening niet hoeven te betalen. Dit blijft naar ons
inziens vreemd en niet uit te leggen aan de mensen die gebruik maken van de GGZ.

Bijlage: Overzicht zorgkosten voor GGZ cliënt.

Naam/soort kosten

Bedrag in Euro`s

Bestaansreden

Eigen Risico

2012 = 220,- / 2013 = 350,-

Drempel hoger maken om druk
van zorgkosten te halen.

100,- per DBC (Diagnose
Behandel Combinatie).

Voorkomen van te snelle
doorverwijzing/gebruikmaking
naar/van eerstelijns GGZ.

200,- DBC (Diagnose Behandel
Combinatie).

Voorkoming van te snelle
doorverwijzing/gebruikmaking
naar/van tweedelijns GGZ.

(Minimaal) 450,- per maand.

Ingevoerd om ambulante
zorgbehandeling te bevorderen
en (kosten voor) opname te
remmen.

(Zorgverzekeraar)
Eigen Bijdrage onder 100
uur/p.j. behandeling.
(CAK)
Eigen Bijdrage boven 100
uur/p.j. behandeling
(CAK)
Eigen Bijdrage voor opname in
instelling.
(CAK)

