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Geachte Kamerleden,
De samenwerkende organisaties van patiënten, mensen met een beperking of chronische ziekte,
psychische kwetsbaarheid en hun naasten, ook wel PG -beweging genoemd, spelen een belangrijke rol
in het zorgstelsel. Overal in de zorg en op veel levensdomeinen leveren wij inbreng van het brede
patiënten/clientenperspectief, dit vanuit een georganiseerde achterban. Zo maken wij de zorg, GGZ en
maatschappelijke participatie beter en doelmatiger, want beter aansluitend bij de gebruikers.
Maar die rol in het tripartite stelsel staat onder druk. We kunnen met de huidige financiering ons
belangrijke werk niet blijven doen. Willen wij onze rol goed kunnen blijven spelen dan is een
aanzienlijke verhoging nodig van het PG-beleidskader tot zestig miljoen euro op jaarbasis. Dit kan wat
ons betreft het beste nu in het Regeerakkoord worden geregeld.
Ons werk gaat verder dan de directe inbreng in het stelsel. We spelen een rol in het versterken van de
positie van de individuele patiënt/client. Door ondersteuning van de patiënt/client, door in te zetten op
samen beslissen en eigen regie, door informatie en lotgenotencontact. Met aandacht voor mensen met
lage gezondheidsvaardigheden. Die rol is ook nodig binnen de thema’s van de komende jaren:
preventie, leefstijl, inclusie en het verwezenlijken van de ambities van het VN verdrag Handicap.
Die taken worden steeds belangrijker, ook voor de PG-beweging.
Daarom pleiten wij voor een sterkere formele positie van PG-organisaties, zodat wij een gelijkwaardiger
partij kunnen zijn ten opzichte van anderen in het stelsel en daarin optimaal kunnen samenwerken. En
nu vooral voor een ruimhartig subsidiekader voor de komende jaren.
Dat vragen wij u niet alleen, maar mede namens een vijfentwintigtal landelijke organisaties uit de zorg
en het sociaal domein. Zij tekenden eerder een “letter of support”, van vergelijkbare strekking als deze
brief, en bijgevoegd.
Met vriendelijke groet, en bij voorbaat dank,
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