Opheffen zorgzwaartepakketten ramp voor patiënten en wijken
Dit is een origineel bericht van Federatie Opvang
In het Lenteakkoord schrappen de vijf politieke partijen drie van de zes zorgzwaartepakketten (ZZP)
voor psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten. In 2013 gaat het naar verwachting om
4800 mensen die zich nieuw aanmelden. Dit betekent dat duizenden mensen in een kwetsbare positie
geen mogelijkheid meer hebben tot opname in een beschermde woonvorm. Zij krijgen alleen nog
ambulante hulp en moeten zelfstandig gaan wonen zonder 24-uurs toezicht en bescherming.
GGZ Nederland, de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie vinden het onverantwoord om deze
maatregel op deze manier in te voeren. De drie brancheorganisaties willen het 24-uurs toezicht in een
beschermde woonvorm handhaven voor mensen met ZZP 3 en jongeren van 18 tot en met 22 jaar.
Het schrappen van ZZP 3 voor ggz cliënten vinden de branches niet alleen maatschappelijk, maar ook
economisch gezien een hele slechte zaak. Deze maatregel leidt tot meerkosten in de curatieve ggz
door meer (crisis)opname, meer kosten voor politie vanwege toename van onveiligheid in de wijken en
toename van de sociale voorzieningen zoals uitkeringen en huursubsidie door gemeenten. Op het
totaal van de AWBZ is de bezuiniging die via deze cliënten gerealiseerd wordt ook minimaal, de
kosten voor de samenleving en het leed van de cliënten zijn echter maximaal.

Duizenden mensen aangewezen op beschermde omgeving
In Nederland zijn 23.750 mensen met een zorgzwaartepakket 1, 2 of 3 vanwege een psychische
stoornis. Van hen hebben 16.000 een zodanig ernstige psychische stoornis dat zij in een beschermde
woonvorm wonen met 24-uurs begeleiding en toezicht (ZZP 3). Het gaat bijvoorbeeld om mensen die
een behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis of verslavingskliniek hebben gehad en daarna zijn
aangewezen op een beschermde omgeving die hen helpt verder te herstellen.

Treft ook jongeren
Van het totaal van 23.750 mensen met een ZZP GGZ 1-3 maakt ook een groep jonge mensen deel
uit. Het betreft jongeren van 18-22 jaar die in de jeugdzorg of een jeugd-ggz kliniek verbleven en na
het bereiken van hun 18e verjaardag niet zelfstandig kunnen wonen. Voor een deel betreft het ook
zwerfjongeren met een psychische stoornis en slachtoffers van loverboys.

Ernstig probleem voor nieuwe cliënten
Voor nieuwe cliënten zal in 2013 niet de mogelijkheid bestaan om in een beschermde woonomgeving
te werken aan zelfredzaamheid, weerbaarheid en op termijn begeleid zelfstandig wonen. De drie
branches zien het voor deze groep somber in. Deze mensen zullen zich niet staande kunnen houden
in de maatschappij en door (her)opnames in de curatieve ggz een leven hebben dat gedomineerd
wordt door hun psychische stoornis in plaats van te werken aan herstel en participatie in de
maatschappij. Deze mensen zullen bij de gemeente een bijstandsuitkering moeten aanvragen en op
de wachtlijst komen voor een woning. Jongeren van 18-22 jaar hebben geen recht op een
bijstandsuitkering en huursubsidie. Als jongeren niet een familie hebben die hen kan opnemen en
begeleiden, zijn zij aangewezen op nacht- en crisisopvang of de straat.
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- GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheids- en
verslavingszorg.
- De Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor de maatschappelijke opvang, beschermd &
begeleid wonen en de vrouwenopvang
- De RIBW Alliantie is het landelijke samenwerkingsverband van de 23 organisaties in de
maatschappelijke geestelijke gezondheidszorg

