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Geachte leden van de Tweede Kamer,

Volgende week spreekt u over Governance in de zorgsector en Patiënten- en cliëntenrechten.
Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND vragen uw aandacht voor de positie en
financiering van patiënten-, cliënten-, naasten- en gehandicaptenorganisaties (de PG-beweging).

Beleidskader voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties loopt in 2022 af
De PG-beweging vertegenwoordigt miljoenen mensen met een beperking, chronische aandoening
of psychische kwetsbaarheid. Zij is onmisbaar voor de inbreng van het patiënten -en
cliëntenperspectief bij politiek en bestuur, in wetenschappelijk onderzoek en in kwaliteitstrajecten
in de zorg en maatschappelijke ondersteuning.1 Vanuit deze collectieve ervaringskennis wordt
belangrijk, aanvullend en vernieuwend perspectief geboden. En daarmee inzichten die kunnen
bijdragen aan doelmatig en duurzaam beleid en het tegenhouden of bijsturen van onrechtvaardige
ervaren of inefficiënte maatregelen. Die inzet is in de afgelopen jaren fors toegenomen en zal
blijven toenemen.
Nederland staat voor een enorme opdracht om zorg, ondersteuning en participatie van mensen
met een ziekte, beperking of psychische kwetsbaarheid komende jaren doelmatig en betaalbaar te
houden. Een stevige borging van de positie en de stem van cliënten, patiënten en naasten, is een
noodzakelijke voorwaarde voor het volbrengen van die missie. Met de financiële middelen uit het
huidige beleidskader kunnen PG-organisaties (landelijk, regionaal en lokaal) hun rollen en taken
nauwelijks vervullen. En maar met grote moeite voldoen aan de enorme vraag naar
ervaringsdeskundigheid of ervaringskennis. Eerdere bezuinigingen en het ontbreken van indexering
maakten dat het beschikbare budget de afgelopen jaren effectief steeds lager werd.
De PG-beweging wordt door het ministerie van VWS gefinancierd vanuit het PG-beleidskader.
Het huidige kader loopt tot eind 2022. VWS werkt nu aan een nieuw beleidskader voor 2023-2026.
In gesprekken met VWS hebben we benadrukt dat het belangrijk is dat dit nieuwe beleidskader
recht gaat doen aan de toegenomen hoeveelheid taken van de PG-beweging. En tevens ruimte zal
bieden aan nieuwe activiteiten, zoals federatieve samenwerkingsverbanden en een regionale
infrastructuur.
Door de kabinetswissel is het nieuwe beleidskader helaas nog niet vastgesteld. Daarmee ontbreekt
een helder perspectief en duidelijkheid over de financieringsruimte per 2023. We pleiten daarom
voor snelle vaststelling van het nieuwe beleidskader. Of wanneer dat niet mogelijk blijkt, voor een
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overbruggingskader voor 2023 wat, ook financieel, ruimte biedt voor de toegenomen taken van de
PG-beweging. Het huidige subsidiekader kent namelijk geen indexering, de subsidiebedragen zijn
de afgelopen jaren in absolute zin gelijk gebleven.
>Wilt u de minister vragen snel een besluit te nemen over het nieuwe PG-beleidskader
en daarmee helderheid, perspectief en meer financiële armslag te bieden aan de PGbeweging?
>Wilt u de minister vragen om, als snelle vaststelling van het nieuwe PG-beleidskader
niet mogelijk blijkt, een overbruggingskader voor 2023 te realiseren wat, ook
financieel, meer ruimte biedt voor de toegenomen taken van de PG-beweging?

Verstevig de positie van patiënten- en cliëntenorganisaties
De toegenomen inzet van de PG-beweging vraagt om een groter budget dan de afgelopen jaren
het geval was. De financiële middelen, die grotendeels worden verkregen uit het huidige PGbeleidskader van het ministerie van VWS, zijn simpelweg ontoereikend. Wij hebben berekend dat
er, om het nieuwe kader in te kunnen vullen, ongeveer 60 miljoen euro per jaar nodig is, in plaats
van de 21 miljoen van nu. Op het geheel van de kosten van de volksgezondheid in Nederland is dit
een bescheiden bedrag.
Indien vaststelling van het nieuwe PG-beleidskader wordt uitgesteld, dan is ter overbrugging
tenminste 8 miljoen euro extra, bovenop de reguliere 21 miljoen, nodig om problemen binnen de
PG-beweging te voorkomen.
>Wilt u de minister vragen om de bijbehorende financiering die nodig is voor
uitvoering van het nieuwe PG-beleidskader reëel te vast te stellen, oftewel fors te
verhogen, zodat de PG-beweging in staat is deze taak volwaardig te vervullen?
>Wilt u de minister vragen om, mocht er sprake zijn van een overbruggingsjaar, in
2023 meer financiële middelen voor de PG-beweging beschikbaar te stellen?
We vragen u de punten uit deze brief naar voren te brengen in de Kamer. Heeft u vragen naar
aanleiding van deze brief dan zijn we graag beschikbaar.
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