FACTSHEET ZORG

Specifieke zorg en zorgkosten voor de groep jongeren met een chronische aandoening zijn lastig in kaart te
brengen. Rapportages veranderen vaak of bevatten geen bruikbare leeftijdsindeling.

ZORGDATA OVER CATEGORIE JONGEREN LASTIG TE KRIJGEN EN COMBINEREN
In vrijwel alle rapportages over het onderwerp Zorg en Zorgkosten
zijn de cijfers in beperkte leeftijdscategorieën uitgesplitst.
De categorie 0-25 komt nergens voor. De indelingen 0-18 en 18-35
jaar zijn nog het meest voorkomend. Maar niet consequent.
Dit maakt het inzoomen op de specifieke consequenties voor
jongeren lastig en soms onmogelijk.

De laatste jaren zijn een aantal wettelijke regelingen m.b.t.
jongeren en jeugd gewijzigd en is een deel van de taken naar de
gemeenten overgeheveld. Veel rapportages stoppen daardoor in
2014 of zijn over de jaren niet meer vergelijkbaar. Dit maakt het
volgen van trends lastig.

NEGENTIG PROCENT JONGEREN MET CHRONISCHE AANDOENING BEREIKT TEGENWOORDIG VOLWASSENHEID

Door de medische vooruitgang in de kindergeneeskunde bereikt tegenwoordig
90% van alle Nederlandse kinderen met een chronische aandoening de
volwassenheid. Algemeen wordt gesteld dat de overleving op ongekende wijze is
verbeterd. Ook bij ziekten waar in de causale behandeling geen enkele vordering
is geboekt, wordt door een verbetering van de behandeling van symptomen een
sterke verbetering in overleving gezien. Was bijvoorbeeld in de zeventiger jaren
slechts dertig procent van de kwaadaardige ziekten op de kinderleeftijd te
genezen, nu is het getal tot boven de zeventig procent gekomen (1, 2).

DEEL JONGEREN VERDWIJNT BIJ VOLWASSEN WORDEN VAN DE ZORGRADAR

Bij het volwassen worden en/of het uit huis gaan, ‘verdwijnen
nogal wat jongeren van de radar’ is de ervaring vanuit de
zorgverleners.
Hoe groot dit verschijnsel precies is, kan moeilijk worden
bepaald. Aan de hand van de zorguitgaven naar leeftijd kan wel
zichtbaar gemaakt worden dat dit verschijnsel breed aanwezig
is, met name bij mannen [2].

FACTSHEET ZORG
TOEGEKENDE PGB’S JONGEREN NEEMT AF

Het aantal toegekende PGB’s (Persoonsgebonden budget)
voor jongeren tot 18 jaar neemt al enige tijd af. Slechts een
deel van de afname kan verklaard worden uit verschuivingen
in wettelijke regelingen [3].
Ook het aantal jongeren met een zorgindicatie is afgenomen
van 46.500 in 2010 tot 42.365 in 2014 [4].
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Het programma Zorg én Perspectief (ZéP) streeft naar het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief
tussen jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten. Dit door het ondersteunen
van projecten op de thema’s Kracht, School, Sport, Werk en Zorg en door deze thematiek op de maatschappelijke en
politieke agenda te zetten. Op deze thema’s en het programma ZéP zijn factsheets opgesteld waarin de ervaren verschillen
in sociale participatie worden toegelicht. Meer informatie over ZéP: www.fnozorgvoorkansen.nl/zorg-en-perspectief.

