Iederin
Iedereen doet mee

Brief aan Kamer: Zie af van eigen bijdragen jeugdhulp en verbeter de hulp voor jongeren met een beperking
https://iederin.nl/brief-aan-kamer-geen-eigen-bijdragen-jeugdhulp-wel-betere-hulp-voor-jongeren-met-een-beperking/

BRIEF AAN KAMER: ZIE AF VAN EIGEN BIJDRAGEN JEUGDHULP
EN VERBETER DE HULP VOOR JONGEREN MET EEN BEPERKING
Posted on 17 mei 2022 by Margreet

Category: Jeugd
Tags: Eigen bijdrage, Jeugdhulp, Jongeren, Langdurige zorg, Politiek, Zorgkosten

Page: 1

Iederin
Iedereen doet mee

Brief aan Kamer: Zie af van eigen bijdragen jeugdhulp en verbeter de hulp voor jongeren met een beperking
https://iederin.nl/brief-aan-kamer-geen-eigen-bijdragen-jeugdhulp-wel-betere-hulp-voor-jongeren-met-een-beperking/

Jeugd met een beperking beter in beeld
Voor concrete verbetering in de levens van kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders
is meer urgentie nodig, laat Ieder(in) weten aan de Tweede Kamer en het kabinet. ‘Het baart ons
zorgen dat binnen de hervorming van het jeugdhulpstelsel deze groep zich in de marge bevindt. Het
niet bieden van tijdige en passende hulp voor de groep kinderen met een levenslange, levensbrede,
oftewel onomkeerbare, beperking leidt tot enorme ontwrichting.’
De ondersteuning aan deze gezinnen vanuit de Jeugdwet moet veel beter geregeld worden. En als
dat niet snel genoeg lukt, zou er een aparte regeling moeten komen voor de hulp en ondersteuning
aan jeugd met een beperking.
De voorgenomen hervorming van jeugdhulp is niet zomaar geregeld. Ook op korte termijn kunnen al
verbeteringen worden bereikt, zoals met langere indicaties voor kinderen met een levenslange
beperking en betere ondersteuning van ouders, waarbij de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de
gezinnen voorop staat.

Zie af van eigen bijdragen jeugdhulp
Wat de ouders en de kinderen zeker niet helpt, is de mogelijke invoering van een eigen bijdrage
voor hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdwet. Hoe en wanneer die bijdrage zou worden
ingevoerd, is nog niet bekend. Wel heeft de staatssecretaris deze bezuinigingsmaatregel vorige
week als mogelijkheid aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.
De invoering van een eigen bijdrage wordt door een brede coalitie van zorgaanbieders,
professionals en cliëntorganisaties, waaronder Ieder(in) en MIND, gezien als achteruitgang en dus
onacceptabel. Eigen bijdragen verhogen de drempel om hulp te krijgen en te houden. De toegang
tot noodzakelijke zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun gezinnen wordt door de
invoering van eigen bijdragen ernstig belemmerd.
Daarnaast betekent het een extra financiële last boven op de stapeling van zorgkosten waarmee
jeugd met een beperking of chronische ziekte en hun gezinnen nu al te maken hebben. Voor
gezinnen in onze achterban, met een familielid met een onomkeerbare beperking, is het onmogelijk
deze extra kosten te ontlopen. Invoering van een eigen bijdrage voor de noodzakelijke zorg en
ondersteuning is dus een straf voor gezinnen met een kind met een onomkeerbare beperking.
Ieder(in) verzoekt de Tweede Kamer om de staatssecretaris te vragen af te zien van de invoering van
een eigen bijdrage voor jeugdhulp.
De brief aan de Tweede Kamer is hieronder te downloaden.
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