Dagopvang
GGzE dreigt
te stoppen
GGzE is op zich financieel gezond. Het boekjaar 2014 werd met
een positief resultaat van vier miljoen euro afgesloten. Maar de reserves zijn hard nodig om tegen
redelijke rentepercentages bankleningen te kunnen afsluiten die nodig zijn om de organisatie overeind te houden, stelt Verbugt.
Financiering van dagbesteding is
maar een onderdeel van de problemen rond geestelijke gezondheidszorg. GGzE ·en andere instellingen moeten tegenwoordig uit veel
verschillende potjes geld krijgen.
door Amold Mandemaker
Verbugt spreekt van een 'versnipe-mail: a.mandemaker@ed.nl
...... : ........................................ . perd beeld' zonder onderlinge saEINDHOVEN - De dagbesteding menhang. "Ik moet contracten afvoor 350 thuiswonende psychiatri- sluiten met 62 instellingen en gesche patiënten in Eindhoven meenten. Ik krijg geld uit de
dreigt binnen enkele maanden op Wmo, de ziektewet, de wet langzes locaties te stoppen. Dat zegt durige zorg en de wet forensische
bes-tuursvoorzitter Joep Verbugt zorg. Het gevolg is dat niemand
van GGzE. Dat is een direct ge- het totaal overziet. Ook de minisvolg van de nieuwe financering ter van Volksgezondheid niet."
van deze vorm van zorg, die sinds Verbugt ziet een groep patiënten
dit jaar bij gemeenten ligt in het de dupe worden van politieke keukader van de nieuwe Wet Maat- ze. Hij wijst onder meer naar de
schappelijke Opvang (Wmo).
voortgaande discussie over het al
"We hebben vorig jaar al grote dan niet heffen van een eigen bijzorgen geuit over de gevolgen van drage voor jongeren onder de 18
deze overgang en die zijn bewaar- met psychiatrische aandoeninheid geworden", stelt Verbugt. gen. In de ene gemeente (HelDagopvang in Eindhoven kost mond en Peelregio) wordt die wel
acht ton per jaar. Goed besteed geheven, in Eindhoven niet Vergeld, benadrukt de GGzE-bestuur- bugt: "Het gaat hier om kwetsbader. Het voorkomt immers grote- re, zieke burgers. Je zegt toch ook
re problemen later of overlast. Ver- niet tegen iemand met diabetes:
bugt zegt dat de politie landelijk doe maar een week geen insuline,
toenemende overlast ziet van ver- dan bespaar je geld."
Verbugt doet een dringende opwarde mensen.
Vorig jaar moest GGzE al enkele roep aan gemeenten, zorgverzekelocaties voor· dagbesteding slui- raars en Rijk om minder strenge
ten . .,Dat konden we nog goed op- administratieve eisen te stellen.
vangen", zegt Verbugt. Cliënten Aan administratie is GGzE nu
konden op andere locaties wor- twintig procent van het jaarbudden geholpen. Maar nu komt de get kwijt. Verbugt: "Geld dat naar
de zorg had moeten gaan."
basiszorg in gevaar.

GGzE: gemeenten
talmen met betalen
. .
van voorzieningen
voor thuiswonende
psychiatrische
patiënten.

