U bent hartelijk welkom op de open bijeenkomsten in de nieuwe Mentrum kliniek,
1-ste Const. Huygensstraat 38, te bereiken met:
tramlijn 1, halte 1-ste Const. Huvgensstraat, tramlijn 3 en 12, halte Overtoom
en Bus 170, halte Concertgebouw, overstappen op lijn 3 of lijn 12.
16/09/2014
Carl Jacobs, van de Consumentenbond: De verschillen tussen de zorgverzekeraars, met name
wat betreft de zorg ten behoeve van onze doelgroep op een rij.
“Soms kan zelfs een aanvullende verzekering meer opleveren dan het kost”.
21/10/2014
Roos Buntjer, projectleider WMO bij de gemeente Amsterdam: Stand van zaken rond de
transitie van de AWBZ naar de WMO. Wat kunnen we er van verwachten?
18/11/2014
Yvonne Steemers en Suzanne Klein Schiphorst, adviseurs “Aandacht voor Iedereen”:
De huidige stand van zaken rond de invoering van de WMO en andere maatregelen van het Rijk.
16/12/2014
Wilco Tuinebrijer, psychiater bij de GGD:
De verandering van de crisisdienst in een afdeling “Vangnet”. Wat zijn de mogelijkheden en
beperkingen om daarmee zo goed mogelijk zorg en hulp te bieden in Amsterdam .
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Financiële bijdragen voor hoge zorgkosten aan chronisch zieken en gehandicapten en
Eigen bijdragen in de WMO-voorzieningen
Mirjam Dessing
Financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.
Per 1 januari 2014 zijn twee financiële bijdragen, die mensen met veel zorgkosten tot nu toe ontvingen,
afgeschaft: de ‘compensatie eigen risico’ (CER) en de ‘tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’
(Wtcg). Per 1 januari 2015 vervalt ook de Atcg (Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten). De Atcg is een specifiek Amsterdamse aanvulling.
De CER was bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de
zorgverzekering moesten betalen. De CER werd aan iedereen met hoge zorgkosten betaald, ongeacht
inkomen en vermogen. De CER wordt niet meer uitbetaald.
De Wtcg was een tegemoetkoming in de kosten voor chronisch zieken en gehandicapten. De Wtcg bestond
uit twee delen: a. een algemene tegemoetkoming voor mensen met een inkomen tot E 24,500 (all.st.) en E
35.000 (gezinnen) en b. een korting op de eigen bijdrage AWBZ/WMO van 33% voor thuiswonende
patiënten. Dit ongeacht inkomen en vermogen. De Wtcg nog over 2013, wordt dit jaar voor de laatste keer
uitbetaald.
De Atcg is een tegemoetkoming voor mensen met een inkomen onder de armoedegrens waarvoor de GGD
een positief advies moet geven. Op 1 januari 2015 vervalt de mogelijkheid om categorale bijstand te vragen
voor hoge zorgkosten en gaat op in de Wet werk en bijstand Wwb.
De bestaande landelijke en Amsterdamse regelingen gaan over in de Regeling tegemoetkoming meerkosten
voor de financiële ondersteuning van chronisch zieke Amsterdammers en Amsterdammers met een
beperking. De gemeente krijgt extra geld om burgers op maat te ondersteunen via WMO en bijzondere
bijstand.
Wat is de gemeente Amsterdam van plan?
De gemeente Amsterdam wil thuiswonende Amsterdammers met een chronische ziekte of een beperking
met een inkomen tot maximaal 120% van het Wettelijk Minimum, die onvermijdbare meerkosten hebben als
gevolg van hun ziekte compenseren. Directe, niet elders vergoede kosten, worden gecompenseerd door een
collectieve aanvullende zorgverzekering. Indirecte meerkosten worden vergoed via een aparte regeling: de
regeling tegemoetkoming meerkosten.
* Tegemoetkoming in de kosten wordt deels geregeld in de eigen bijdrage voor de kosten van de WMO (zie
onder Eigen bijdrage)
* Een tegemoetkoming in de niet meer vergoede directe meerkosten in de zorg zoals bv pedicure worden
voor Amsterdammers met een inkomen tot 120% WSM ondergebracht in een collectieve aanvullende
verzekering.
* Een tegemoetkoming indirecte meerkosten zoals bv. extra stookkosten, uitgaven voor kleding,
vervoerskosten, maaltijdvoorziening, als gevolg van chronische ziekte of handicap, die niet elders vergoed
worden voor zieken met een inkomen tot 120% WSM.
In de regeling tegemoetkoming meerkosten wordt opgenomen:
* Vergoeding voor kant-en-klaar maaltijden (in plaats van eigen bijdrage maaltijdvoorziening)
* Vergoeding vervoerskosten
* Compensatie van de CER
* Nieuwe eigen bijdrage regeling (wordt nog bepaald)
Niet meer gecompenseerd wordt:
* Dieetkosten ( in het vervolg evt. via Bijzondere Bijstand)
* Kosten van (tele) communicatie
* Kosten van pedicure (komt in collectieve aanvullende verzekering)
* Kosten van wettelijke eigen bijdrages( mogelijk via WMO en zorgverzekering vergoed)

Budget van de gemeente Amsterdam
Een deel van het budget van de Wtcg en CER voor
2015 komt naar de gemeenten. Op dit moment verwacht Amsterdam voor 2015 een bedrag van E 8,6
miljoen. Amsterdam reserveert ook E 5 miljoen armoedegeld. In 2014 krijgen de gemeenten geld ter
compensatie van de CER. Amsterdam ontvangt E 1,8 miljoen (en dit wordt alleen uitgekeerd aan de mensen
met lage inkomens)
Regeling aftrek zorgkosten blijft
De landelijke fiscale regeling (via het belastingformulier) voor
de aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten blijft bestaan, maar wel in aangepaste vorm. Deze
regeling wordt uitgevoerd door de belastingdienst. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op
www.belastingdienst.nl onder ‘aftrek ziektekosten’
Plan van Amsterdam t.a.v. de eigen bijdrage in de kosten van de WMO-voorzieningen
* Voor basisvoorzieningen ( voorzieningen op gebiedsniveau, voor alle Amsterdammers toegankelijk)
kunnen instellingen een bijdrage vragen
* Voor algemene voorziening ambulante ondersteuning zoals de Wijkvoorziening, de dagbesteding met
laagintensieve begeleiding, en Samen Doen teams wordt geen eigen bijdrage opgelegd.
* Voor maatwerkvoorziening wordt een inkomens- / vermogensafhankelijke bijdrage gevraagd, die ook
afhankelijk is van de prijs die de gemeente voor de voorziening betaalt. Dit gaat over hulp bij het
huishouden, de woon- en vervoersvoorzieningen, de dagbesteding met hoogintensieve begeleiding,
gespecialiseerde ambulante begeleiding en kortdurend verblijf.
Er wordt geen bijdrage gevraagd voor : rolstoelen, vervoer naar dagbesteding, voor arbeidsmatige
dagbesteding, aan Amsterdammers onder 18 jaar (wel voor hun ouders), aan zorgmijders.
* Omdat de korting van 33% op de eigen bijdrage in de Wtcg vervalt wil men het vaste, maximale
periodebedrag tot het inkomensafhankelijke deel met 33% verlagen ( het maximale, vaste bedrag per 4
weken wordt E12,73 voor alleenstaanden en E 18,22 voor meerpersoons-huishoudens) en het marginale
tarief ( percentage op basis waarvan het inkomensafhankelijke deel van de bijdrage voor de hogere
inkomens wordt berekend) wordt verlaagd tot 10%.
In het najaar 2014 zal er een aan de Raad nadere compensatiemaatregelen voorgelegd worden ( hierin
komen ook voorstellen voor voor compensatie van de armoedegroep)
Het CAK Centraal Administratiekantoor stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int de bijdrage ook.
Het CAK zorgt ervoor dat de cliënt nooit meer dan de maximale bijdrage betaalt in de kosten.
Vanwege de grote veranderingen is het voor de gemeente Amsterdam moeilijk een raming te maken van de
financiële consequenties. Van invloed zijn o.a. verhouding in het gebruik van algemene
voorzieningen/maatwerkvoorzieningen, inkomensverdeling van de WMO-gebruikers, administratieve kosten
van het Rijk, overgangsregelingen, invoeringskosten.
Besluitvorming Amsterdam tegemoetkomingregeling meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten:
uiterlijk oktober 2014.

UITNODIGING
VOOR BROERS EN ZUSSEN
van iemand met schizofrenie of die regelmatig een psychose heeft.
Datum: maandag 22 september.
Inloop: 19.00 uur, aanvang 20.00 uur tot 21.30 uur.
Plaats: Kantoorruimte van Ypsilon, Mauritskade 22C
Aanmelden graag vóór 15 september: broerszussenamsterdam@gmail.com,
06-41641212 of bij Ypsilon Amsterdam: 020-4700474.
Onderwerp: “Wat op dit moment voor u actueel is”.
We streven naar max. 10 deelnemers

UITNODIGING
VOOR NIEUWE LEDEN
en leden die behoefte hebben om opnieuw of nu pas met elkaar ervaringen uit te wisselen en te
zoeken naar de elasticiteit in ons bestaan, en eens per maand zonder gêne en ongemak kunnen
vertellen hoe het gaat, met uzelf en met degene(n) om wie u lid geworden bent van Ypsilon.
Iedere 1-ste donderdag van de maand van 2 tot 4 uur.
Plaats: Kantoor van Ypsilon, Mauritskade 22C, Amsterdam.
Begeleiders: Josje de Baat, Kirsten Cup en Karen Joachim.

De Kanteling – aandacht voor iedereen

Rita Loholter

Tijdens de informatiebijeenkomsten in Amsterdam was het de afgelopen maanden leuk te ervaren
dat Ypsilon geen onbekende organisatie is en als een serieuze gesprekspartner wordt gezien.
Leden van de Kanteling gaven op de bijeenkomsten de zorgen over de veranderingen een stem.
Het contact met cliëntenbelang is verdiept en de themadagen van de gemeente Amsterdam zijn
als leerzaam en nuttig ervaren.
Invloed uitoefenen
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart duurden de onderhandelingen voor het vormen van
een nieuw college tot 12 juni 2014. Jan Paternotte (D66), Eric van der Burg (VVD) en Laurens
Ivens (SP) maakten die dag hun coalitie-akkoord ‘Amsterdam is van iedereen’ bekend. De
portefeuille Zorg en Welzijn ging opnieuw naar Eric van der Burg.
De gemeente onderhandelt dit jaar over het inrichten van de zorg en Ypsilon Amstedam bood
haar hulp en kennis aan. De volgende thema's kwamen ter sprake: ondersteuning mantelzorgers
(praktisch en financieel) – mantelzorgers/familieleden betrekken bij indicatiestelling en uitvoering
van zorg – juiste zorg op de juiste plaats voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid –
kennis over ziekte bij de Gemeente Amsterdam – takenverdeling wijkteams en specialistische
zorg – dagbesteding en wonen.
Ypsilon sprak met de raadsleden van D66 en SP; een gesprek met de VVD volgt. Mevrouw Meltem
Kaya van D66 heeft veel belangstelling voor burgerinitiatieven op zorggebied. Het wooninitiatief
Kraaipan Oase kwam ter sprake en mevrouw Kaya stelde voor om na de zomer een bezoek met
andere fractieleden en vertegenwoordigers van woningbouwverenigingen te organiseren. De
raadsleden zijn ook geïnteresseerd in bestaande dagbesteding zoals het Ei-complex en de Prael.
Remine Alberts van de SP toonde zich zeer betrokken. Zij kent Ypsilon, heeft in het verleden
regelmatig contact gehad met Grietje Santing. Mevrouw Alberts weet uit ervaring wat het
betekent om mantelzorger te zijn, zoals veel Ypsilonners was ook zij voor haar (inmiddels
overleden) man niet alleen mantelzorger maar ook 'zorgcoördinator'; met geen mogelijkheid tot
respijtzorg.
Ypsilon Amsterdam blijft zowel met politici (ook met raadsleden die buiten de coalitie vallen zoals
PvdA en Groen Links) en ambtenaren als cliëntenbelang en steunpunt mantelzorg in gesprek;
daarnaast trekken wij samen met de naastbetrokkenraad van Arkin op, met als doel het triadisch
werken meer op de agenda te krijgen. Het blijft echter niet bij praten alleen, wij willen binnenkort
meedraaien en invloed uitoefenen in de (proef)wijkteams.
Mantelzorg
We spraken met de 'Mantelzorg-ambtenaren' over de continuïteit van zorg
voor onze naasten en maakten onze mantelzorgpunten duidelijk. De ambtenaren hebben nu meer
kennis van de zorg voor mensen met een verhoogde psychische kwetsbaarheid en kunnen
rekening houden met de specifieke problematiek van ons als mantelzorgers.
Uitkomsten enquête 'Veranderingen in de zorg'
De uitkomsten van de vragenlijst
gebruiken wij bij onze onderhandelingen met de gemeente en de politiek.
Van de ongeveer 400 leden heeft 30% gereageerd. Het merendeel van die 30% is 'ouder van'.
110 van de 130 respondenten is niet op de hoogte gesteld van de komende veranderingen door
de gemeente. Mantelzorgers krijgen een grotere rol en de zorg gaat in de wijk geregeld worden.
Ypsilon wilde weten hoeveel van onze familieleden die zorg nodig hebben, dicht in de buurt wonen
van hun ouders, partner, broer, zus of kinderen (de mantelzorgers). Dat blijken er maar heel
weinig te zijn, van de 130 respondenten wonen 118 elders (40% woont buiten Amsterdam).
Kom helpen
Wilt u een steentje bijdragen of heeft u ideeën die u met ons wilt delen? Laat
het ons weten en neem contact op via e-mail: ypsadam@ypsilon.org of bel naar: 020 4700474.
E-mailadres
Ypsilon wil u graag ook via e-mail informeren. Het e-mailadres van een groot
aantal Amsterdamse leden is bij ons bekend. U wilt graag via e-mail op de hoogte worden
gehouden maar heeft uw e-mailadres nog niet doorgegeven? Stuur dan een bericht met uw naam
en voornaam naar Ypsilon landelijk: ypsilon@ypsilon.org.

