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Letter of support PG-beleidskader

Geachte heer De Jonge en de heer Blokhuis,
Als landelijke organisaties in de zorg, GGZ, gehandicaptenzorg en binnen de maatschappelijke
participatie, hebben wij regelmatig te maken met organisaties van patiënten, cliënten en naasten
(De Patiënten- en Gehandicaptenbeweging).
We vinden hun inhoudelijke bijdrage belangrijk. Om hun werk goed te kunnen doen, hebben deze
organisaties steun van de overheid nodig. In de vorm van een wettelijke positie maar ook met een
reële subsidie, zodat ze hun rol kunnen spelen in een steeds complexer en veeleisender
krachtenveld.
De PG-beweging heeft een belangrijke rol in de samenleving en het tripartite stelsel. Onze koepels
hebben de samenwerking met de patiëntenbeweging hard nodig in het verder verbeteren en
toegankelijk en betaalbaar houden van ons zorgstelsel, de GGZ en de brede maatschappelijke
deelname van volwassenen, jonge mensen en kinderen met een beperking of handicap.
De PG-beweging moet daaraan bijdragen door inbreng van het brede patiënten- en
cliëntenperspectief, in feite overal in het stelsel. Dat brede perspectief, dus vanuit een
georganiseerde achterban, maakt dat zorg, GGZ, gehandicaptenzorg en maatschappelijke
participatie beter en doelmatiger, want klantgerichter, kunnen functioneren. Ook draagt het bij aan
wetenschappelijk onderzoek en kennisontwikkeling. Patiënten- en cliëntenperspectief is onmisbaar
bij het maken van beleid.
Daarnaast heeft de PG-beweging een belangrijke rol in het versterken van de positie van de
individuele patiënt/cliënt (volwassene, jongere of kind). Door ondersteuning van de patiënt/cliënt,
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 en leefstijl.
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Die PG-beweging moet ons allen scherp houden. Zij is een belangrijke partner en een
countervailing power in het stelsel, en dit moet ze vanuit een onafhankelijke positie kunnen doen.
Patiënten/cliënten moeten via hun vertegenwoordigende organisaties mede vorm kunnen geven
aan hoe de zorg, GGZ, gehandicaptenzorg en maatschappelijke participatie is en moet worden
ingericht. Ervaringsdeskundigheid is daarbij onmisbaar en moet dus ook geleverd kunnen worden
door betrouwbare PG-organisaties.
We vinden het belangrijk dat PG-organisaties voldoende gefaciliteerd worden om hun rol en
verantwoordelijkheid in de zorg goed te kunnen vervullen. Daarom pleiten wij voor een sterkere
positie van PG-organisaties, zodat zij een gelijkwaardiger partij kunnen zijn ten opzichte van
anderen in het stelsel en daarin optimaal kunnen samenwerken.
Derhalve vragen wij u om de leden van de PG-beweging zodanig ruimhartig te faciliteren, dat zij in
staat zijn om hun positie in te kunnen nemen en de aan hen gevraagde taken adequaat kunnen
oppakken.
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