
Reactie op het Gezondheidsbeleid door de Cliëntenraad  

3 oktober 2019 

 

 

Uit het verslag van de Cliëntenraadsvergadering van 22 augustus, Agendapunt 5  

5. Gezondheidsbeleid, toelichting Linda Wismeijer en Marijke Menting, 10:15 – 11:00 uur 

a. Ter informatie 

Aan de hand van de PowerpointPresentatie geven Marijke en Linda toelichting op het 

gezondheidsbeleid. Er wordt gevraagd aan de CR om mee te denken en wordt uitgenodigd voor de 

Kick-off in oktober.  

b. Brainstormen 

Door bezuinigingen in ‘zorgland’ de afgelopen periode, zoals bijvoorbeeld in de ouderenzorg en de 

jeugdhulp, zijn volgens de CR problemen ontstaan en moeten nu weer gerepareerd worden. 

Punten die door de CR worden meegegeven is om duidelijk aan te geven dat het gezondheidsbeleid niet 

alleen op preventie is gericht, maar ook op de huidige problematiek. 

Heb aandacht voor verwarde personen en de toegang voor tandheelkunde voor minima in het stuk. 

Het lijkt nu een bewustwordingscampagne. Er gaat zo veel geld naar derden en zou volgens de CR naar 

de mensen moeten gaan waar het om gaat.  

Er is geld nodig om plannen te kunnen realiseren. Breng dit onder de aandacht bij de personen die 

hierover gaan. 

 

 

Een schriftelijke reactie van een individueel lid 

Mijn situatie is dat ik chronisch ziek ben en hoge ziektekosten heb.  

Om één en ander op te vangen heb ik de meest uitgebreide zorgverzekering via de gemeente. Wat ik 

tegenkom is dat op mijn leeftijd de ziektekosten hoger worden, naarmate mijn leeftijd vordert.  

  

De bijzondere bijstand voor ziektekosten die buiten de zorgverzekering vielen is weggevallen, 

bijvoorbeeld tandartskosten. 

Zo was er 10 jaar geleden een vangnet via de bijzondere bijstand en was er de regeling chronisch ziek 

vanuit de gemeente waarbij jaarlijks circa •• 318,- werd gegeven. 

  

Het ontbreken van een vangnet geeft mij veel stress en zorgen, en zorgt voor geldnood. Ik zou graag zien 

dat er weer een vangnet komt voor noodzakelijke ziektekosten, zoals tandartskosten, medicijnen en 

behandelingen. 

 


