EIGEN BIJDRAGEN

Afnemende inkomens, toenemende kosten
Rijk en gemeenten brengen veelal een inkomensafhankelijke
eigen bijdrage in rekening voor voorzieningen als
zorg met verblijf (verpleeg- of verzorgingshuis),
thuiszorg, rolstoel of woningaanpassing.
Met ingang van 2013 is de eigen bijdrage voor
zorg met verblijf fors verhoogd.
Ook het eigen risico bij
de ziektekostenverzekering wordt jaarlijks hoger.
Sinds 2015 betalen ouderen een hogere eigen bijdrage voor
een Wmo-voorziening. Bovendien heeft Amsterdam
het aantal Wmo-voorzieningen waarvoor zij
een inkomensafhankelijke bijdrage vraagt in 2015
uitgebreid naar de woon- en vervoersvoorzieningen.
Zij vallen nu tussen wal en schip:
hun inkomen uit AOW en/of pensioen daalt,
terwijl m.n. hun huur- en zorgkosten stijgen.

Stapeling eigen bijdragen

Voor chronisch zieken en gehandicapten met een smalle beurs
kunnen de eigen bijdragen zich zo opstapelen
dat zij een belemmering vormen
voor de toegang tot noodzakelijke zorgvoorzieningen.
Dat zij van de zorg of voorziening afzien.

Onderzoek gemeente
Voor aardig wat Amsterdammers is de invoering van de eigen
bijdrage de reden geweest om hun woon- en vervoersvoorziening op te zeggen. Uit nader onderzoek van de gemeente
komt bij meer dan de helft van de ondervraagden naar voren
dat de (hoge) eigen bijdrage de doorslag gaf bij de opzegging

en dat een aantal geen alternatief weet te regelen.
Een en ander heeft de gemeente bewogen
de eigen bijdragen naar beneden bij te stellen.
Sinds juli 2016 geldt er een nieuwe regeling Tegemoetkoming
meerkosten chronisch zieken en gehandicapten.
Meer informatie
www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/regeling/
Opzeggingen Wmo-voorzieningen, mei 2016

Onderzoek Rijk
Op verzoek van de Tweede Kamer laat het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) momenteel
in 10 gemeenten onderzoek doen naar zorgmijding,
eigen bijdragen en maatwerk binnen de Wmo 2015.
Het onderzoek moet mede antwoord geven op de vraag
of burgers wegens de gevraagde eigen bijdragen
afzien van een Wmo-voorziening die ze wél nodig hebben.
Meer informatie
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer
_in_het_kort/problemen-met-eigen-wmo-bijdrage-moetenstoppen

