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Dit jaar was het de 25e keer dat de prijs werd uitgereikt. Dat was voor de jury aanleiding om
de tien van Elisabeth* uit te reiken, en wel aan

Rogier Piksen
Rogier is deels werkzaam als gespecialiseerd maatschappelijk werker voor de opname
afdelingen Medium Care en High Intensive Care (HIC) van Dimence, divisie Spoed in Zwolle,
daarnaast werkt hij in het verpleegkundig team van HIC Zwolle.
Indien patiënten met een bijstandsuitkering worden opgenomen in Zwolle hanteert de
gemeente Zwolle de regeling dat de uitkering wordt ingekort naar € 30,- per maand. Dit is
gelijk aan de uitkering die gedetineerden ontvangen. Betreft de opname in de kliniek een
korte opname van enkele weken (vergelijkbaar met een opname in een algemeen ziekenhuis)
dan gaan de vaste lasten (uitgaven) van de patiënt in de thuissituatie gewoon door. Dit maakt
dat patiënten schulden opbouwen, terwijl ze worden behandeld voor een ernstige
psychiatrische crisis.
Rogier heeft zich naast zijn reguliere werk ingezet om dit te veranderen. Hij heeft dit op eigen
initiatief zeer adequaat bespreekbaar weten te maken met ambtenaren en de wethouder van
de gemeente Zwolle. Door zijn kennis, extra inzet en goede communicatieve vaardigheden
heeft hij bereikt dat de gemeente Zwolle inziet dat dit een onrechtvaardige regeling is. Het
resultaat is dat de patiënten hun bijstandsuitkering behouden bij een korte opname waardoor
er geen onnodige financiële problemen ontstaan en de patiënt zich beter kan richten op de
behandeling en de toekomst. Kortom, Rogier heeft hiermee een belangrijke bijdrage geleverd
aan maatschappelijk herstel van burgers met ernstige psychiatrische problematiek!
De jury vindt het knap dat hij de ambtenaren en wethouder in Zwolle heeft laten inzien dat
een financiële regeling onrechtvaardig uitpakt voor de opgenomen patiënten in de
psychiatrische kliniek en dat hij het voor elkaar heeft gekregen dat de regeling in positieve zin
is omgezet. Het is hem gelukt om een hiaat in de wet te vinden met goede gevolgen voor de
doelgroep. De jury vindt dat hij daarvoor in het zonnetje gezet moet worden omdat hij op
deze wijze een daad heeft gesteld en het lef heeft getoond om tegen het bestaande systeem
in te gaan. Dat verdient alle respect.
Het werk dat Rogier Piksen doet verdient het om onder de aandacht te brengen. Daarom is
besloten aan hem de tien van Elisabeth toe te kennen.
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*De tien van Elisabeth is een munt die in 2007 is uitgebracht ter gelegenheid van de 800ste
geboortedag van Elisabeth van Thüringen. De naam van het Elisabethfonds is aan haar
ontleend.
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