Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem

Datum
Ons kenmerk
Contactpersoon
Doorkiesnummer
E-mail
Kopie aan
Onderwerp

26 september 2017
2017/12
S.K. Augustin
023-511 5273
augustsk@haarlem.nl
Mevr. A. van der Kraan
Ziektekostenregeling minima

Geacht college,

De Participatieraad is blij met het voornemen van het college om voor mensen met
een laag inkomen en hoge zorgkosten een integrale ziektekostenregeling te willen
invoeren binnen de gemeente Haarlem. Dat hier de nodige tijdsdruk op is om het
voor de doelgroep mogelijk te maken nog in 2018 gebruik te maken van deze
regeling stellen we zeer op prijs en we willen daar ook graag aan meewerken.
De voorliggende regeling vinden wij getuigen van inzicht en zorg voor de
betreffende doelgroep. Wij hebben wat dat betreft slechts twee opmerkingen.
1.
Wij ondersteunen het belang van deze regeling met name die 100% het
eigen risico dekt, omdat een grote groep Haarlemmers nu zorg mijdend gedrag
vertoont met alle gezondheidsrisico’s die dat met zich mee brengt en ook de hoge
kosten doordat te laat wordt behandeld. Wellicht bekruipt u de gedachte dat met
deze regeling het gevaar bestaat dat er ongelimiteerd gebruik gemaakt zal worden
van de gezondheidszorg en dat de kosten daarmee zullen stijgen. Wij willen onze
ogen niet sluiten voor deze mogelijkheid waarbij sommigen burgers op een
ondoelmatige manier gebruik zullen maken van deze regeling. Echter is het de
vraag of dat niet opweegt tegen de hoge kosten doordat patiënten door de huisarts
voorgeschreven medicijnen niet ophalen bij de apotheek of dat patiënten niet
verschijnen op gemaakte afspraken bij de specialistische hulp. Daarnaast zoals al
opgemerkt geeft te laat ingrijpen bij sommige ziektes hoge kosten achteraf die bij
vroeger behandelen voorkomen hadden kunnen worden.
2.
Zandvoort heeft gekozen voor de “gemeentepolis (wij hopen nog op een
andere naam) en handhaving van de regeling tegemoetkoming eigen risico en eigen
bijdrage WMO. Haarlem kiest voor een overgangsjaar in 2018 en afschaffing van
de tegemoetkomingsregeling in 2019. Wij vragen ons af of het voorbeeld van
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Zandvoort voor Haarlem ook werkbaarder zou zijn. Niet alleen omdat de
ambtenaren na 2018 met twee verschillende regelingen te maken krijgen. Maar ook
omdat het belangrijk kan zijn voor burgers die geen gebruik maken van de
gemeente polis, omdat zij relatief lage zorgkosten hebben en een goedkopere
zorgverzekering kunnen afsluiten, in de wetenschap dat als er toch onverwacht hoge
kosten worden gemaakt er een vangnet is in de vorm van de tegemoetkoming eigen
risico en eigen bijdrage WMO. Wel kunnen we ons voorstellen dat e.e.a. jaarlijks
wordt geëvalueerd en bijgestuurd.
Ten slotte wijzen wij u op het grote belang van goede communicatie met de burger
over deze nieuwe regeling. Het is normaal gesproken al een enorme opgave om de
doelgroep te bereiken, maar nu gaat het om een gecompliceerde zaak en een heel
korte termijn dat vraagt in de communicatie topwerk!

Met vriendelijke groet,

Ruth Nelemaat,
Voorzitter Participatieraad Haarlem

