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Aan:  de vaste Kamercommissie voor VWS 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 
E cie.vws@tweedekamer.nl  
 
 
 
 
 

Datum:  13 mei 2022 
Kenmerk:  22-031a 
Onderwerp:  inbreng MIND & Ieder(in) voor commissiedebat Jeugdbeleid 18 mei 2022 
Contact:  Marlies Roosjen – de Feiter E marlies.defeiter@wijzijnmid.nl  
 
 

Geachte Kamerleden, 
 
Woensdag 18 mei vindt het commissiedebat Jeugdbeleid plaats. Met deze brief leveren MIND en 
Ieder(In) inbreng voor dit debat.  
 
In de Kamerbrief van 13 mei is opgenomen dat de beoogde bezuinigingen van ruim 500 miljoen euro 
voor de jeugdzorg wordt geschrapt. Althans, dat ze niet via de VNG worden uitgevoerd maar onder 
Rijksverantwoordelijkheid zullen vallen. Het onderzoeken van de mogelijkheden rondom het invoeren 
van een eigen bijdrage is echter wel genoemd. Evenals de mogelijkheid om de behandelduur te 
normeren.  
 
Dit baart MIND en Ieder(In) grote zorgen. Een eigen bijdrage voor gezinnen die op zoek zijn naar hulp 
en ondersteuning, dat kan toch niet de toekomst van Nederland zijn? In het Coalitieakkoord wordt 
gesproken over bestrijding van kansenongelijkheid, en het bevorderen van mentale gezondheid. Een 
eigen bijdrage staat hier haaks op.  
 
Kinderen en jongeren ervaren al veel drempels om hulp te vragen en te vinden bij dringende 
psychische klachten. Het heffen van een eigen bijdrage is een extra obstakel, want veel ouders kunnen 
het niet betalen. Zij zullen daarom afzien van zorg. Hierdoor krijgen juist de meest kwetsbare geen 
psychische hulp. Zo wordt de kansenongelijkheid verder versterkt. En de onbehandelde problematiek 
van deze gezinnen zal verergeren door de afwezigheid van noodzakelijke zorg.  
 
In 2012 voerde toenmalig minister Schippers een eigen bijdrage in voor ggz-behandelingen. Deze 
maatregel was discriminerend en heeft tot enorme ophef geleid. Een demonstratie op het Malieveld, 
veel publiciteit, een bodemprocedure tegen de Staat. Uiteindelijk leidde dit tot het schrappen van de 
eigen bijdrage in 2013.  
 
Uit onderzoek bleek later bovendien dat de tijdelijke invoering van de eigen bijdrage in 2012 heeft 
geleid tot zorgmijding en een toename van dwangzorg en crisiszorg. De beoogde besparing is hiermee 
te niet gedaan (bron: NOS: Hogere eigen bijdrage ggz leidde tot meer gedwongen opnames | NOS).  
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De geschiedenis lijkt zich tot onze verbazing te herhalen.  Alleen zijn nu kinderen en jongeren aan de 
beurt, die psychische hulp krijgen, of hulp in verband met een beperking. Opnieuw een 
discriminerende maatregel. Immers, waarom krijgen kinderen die tandheelkundige zorg nodig hebben 
dit vergoed, evenals een bezoek aan de huisarts of een specialist in het ziekenhuis, maar moeten 
ouders betalen voor de zorg en hulp aan kinderen met psychische problemen of een beperking? Hier 
wordt met twee maten gemeten.  
 
MIND en Ieder(in) pleiten er dan ook voor om in dit stadium geen onderzoek te doen naar het heffen 
van een mogelijke eigen bijdrage of het schrappen van behandelingen. Dit zet de deur immers al op 
een kier voor zulke maatregelen. We doen dan ook een sterke oproep aan zowel de Tweede als Eerste 
Kamer om niet in te stemmen met het voorgenomen onderzoek, en niet in te stemmen met de 
mogelijkheid van de heffing van een eigen bijdrage of het inkorten van de behandelduur. 
 
Daarnaast verwijzen we naar de gezamenlijke brief van de partijen van de zogenoemde ‘driehoek’ 
(cliënten, professionals en zorgaanbieders) van 13 mei 2022.  
 
Tot slot maken we u attent op onze petitie; ‘Stop met bezuinigen op de jeugdzorg: stop met de 
invoering van een eigen bijdrage, en stop met het inkorten van de behandelduur’. Deze petitie is 
inmiddels 12.000 keer ondertekend, onder meer door de grote partijen uit de (geestelijke) 
gezondheidszorg. 
 
 
Met vriendelijk groet, 

   
M.J. ter Avest      I. Soffer, 
Directeur / bestuurder MIND    Directeur Ieder(in) 
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