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Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor VWS, 
 
Donderdag 11 april heeft u een algemeen overleg over de ggz. MIND vraagt graag uw aandacht voor een 
aantal onderwerpen die voor dat overleg geagendeerd zijn. 
 
Wachttijden 
Ondanks alle landelijke afspraken die vanaf zomer 2017 gemaakt zijn, is het beeld van wachttijden in de ggz 
nog nagenoeg gelijk aan dat van twee jaar geleden. Cliënten worden nog altijd geconfronteerd met 
onverantwoord lange wachttijden. Uit de meest recente rapportage van Vektis van april 2019 blijkt 
bovendien dat de wachtlijsten voor specialistische ggz nog verder zijn toegenomen. Wij zullen u deze 
rapportage zo spoedig mogelijk toesturen. 
 
Ook de obstakels waar mensen met een zware, complexe zorgvraag tegenaan lopen zijn nog dezelfde. Zij 
moeten doorgaans het langst wachten en blijken vervolgens vaak nog geen toegang tot de juiste zorg te 
krijgen. Meldingen van cliënten en familieleden die zich geen raad weten blijven met grote regelmaat 
binnenkomen bij MIND, bij lidorganisaties van MIND en ook bij het ministerie. Er is alle reden voor een 
kritische beschouwing op de resultaten van de aanpak wachttijden in de afgelopen twee jaar. 
 
MIND heeft zich met GGZ Nederland, ZN en MEER GGZ de afgelopen twee jaar actief ingezet in de landelijke 
stuurgroep om de wachttijden terug te dringen. In (bijna) alle regio’s zijn taskforces wachttijden opgericht. 
Aan 21 regio’s met de langste wachttijden is nu gevraagd om voor half mei hun plan van aanpak openbaar te 
maken. Daarnaast zijn vanaf zomer 2018 diverse verdiepende trajecten ontwikkeld op het gebied van 
wachttijdbemiddeling, specifieke cliëntgroepen, inzet ervaringsdeskundigen en regionale doorzettingsmacht 
bij complexe casuïstiek. Al deze trajecten leveren inhoudelijke voeding op voor de regionale aanpak. 
Waarom blijven resultaten dan toch zo lang uit? MIND constateert dat de regionale aanpak in een aanzienlijk 
aantal regio’s zeer laat of zeer moeizaam tot stand is gekomen. Zorgaanbieders of verzekeraars voelden niet 
altijd de urgentie en als ze wel de urgentie voelden, keken ze vooral naar andere partijen om een oplossing 
te bieden. Vooral de afgelopen maanden is de druk vanuit de stuurgroep opgevoerd en zien we in regio’s een 
omslag van op elkaar wachten naar een meer gezamenlijke aanpak. MIND is er echter van overtuigd dat nog 
meer ondersteuning en druk vanuit landelijk niveau geen zin heeft, als er in de regio’s niet structureel iets 
veranderd. De grenzen van de landelijke aanpak zijn bereikt, er moeten fundamentele waarborgen komen in 
de regio zelf. Vanuit deze visie komt MIND met drie voorstellen: 
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1. Versterking van de regiefunctie in de regio. MIND pleit ervoor dat één partij in de regio de primaire 

verantwoordelijkheid krijgt voor de aanpak van wachttijden. Het ligt voor de hand dat dit de 

zorgverzekeraar is die in die regio het sterkst vertegenwoordigd is (de meeste verzekerden heeft). 

Deze versterking van de regiefunctie kan ook helpen om de impasse in de ambulantisering van de ggz 

en andere dossiers te doorbreken. Goede samenspraak met gemeenten, cliëntorganisaties en andere 

partijen is daarbij vanzelfsprekend een voorwaarde.  

2. Invoering van een regionale doorzettingsmacht voor het oplossen van individuele casuïstiek. Mensen 

die eindeloos moeten wachten of van het kastje naar de muur worden gestuurd moeten terecht 

kunnen bij een persoon of instantie die in zijn of haar belang handelt en een knoop doorhakt. De 

persoon met doorzettingsmacht is goed bereikbaar voor patiënten.  

3. Essentieel kenmerk van zo’n doorzettingsmacht is dat deze domeinoverstijgend werkt en 

oplossingen kan forceren buiten bestaande kaders en regelingen om. MIND is met de 

staatssecretaris overeen gekomen om op korte termijn een voorstel voor een dergelijke 

doorzettingsmacht te ontwikkelen. MIND trekt dit proces naar zich toe omdat het veel te lang duurt. 

Al dan niet bewust wordt er al jarenlang onduidelijkheid gecreëerd over doorzettingsmacht en de 

invulling daarvan. Het is van belang dat ook de directie jeugd binnen VWS goed aangehaakt blijft. 

Veel psychische aandoeningen manifesteren zich immers in de pubertijd en in de overgang van de 

jeugdhulp naar de zorgverzekeringswet (18-/+) en ook jongvolwassenen kampen nog steeds met 

lange wachtlijsten bijvoorbeeld op het gebied van eetstoornissen/trauma’s, autisme, 

persoonlijkheidsproblematiek. Bovendien is er een relatie tussen volwassen met psychische 

problematiek en hun kinderen: er zijn 577.000 kinderen die psychische problematiek hebben 

ontwikkeld omdat (een van hun ouders) met psychische problematiek worstelde, deze kinderen 

hebben veel moeten opvangen met langdurige gevolgen: het gaat om 65% KOPP-KVO. 

4.  Meer landelijke ondersteuning aan regio’s is alleen zinvol als deze niet vrijblijvend is en als daar 

concrete resultaten voor cliënten uit voortkomen. Een voorbeeld kan zijn het invoeren van een 

brede, deskundige triage binnen vier weken voor alle cliënten die naar de ggz worden verwezen. De 

regio Noord-Holland Noord heeft hiervoor een herstelondersteunende intake ontwikkeld, een 

principe dat in alle regio’s navolging verdient. 

 
Eigen bijdrage Wet verplichte ggz 
In de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) wordt van de geneesheer-directeur (GD), de 
psychiater en de zorgverantwoordelijke meer activiteiten verwacht om de Zorgmachtiging en Crisismaatregel 
voor te bereiden dan voorheen onder de wet BOPZ. Daarvoor is het nodig om opnieuw de bekostiging van de 
Wvggz te regelen. In een bestuurlijk overleg tussen het ministerie van VWS, GGZ Nederland, ZN, de NZA en 
de VNG is een besluit genomen dat deze activiteiten kunnen worden geregistreerd en gefactureerd binnen 
de DBC en de prestaties van de jeugdwet. Dit scenario geeft het minste administratieve lasten voor 
behandelaars en instellingen, maar heeft een uiterst negatief effect voor cliënten en hun naasten. Zij worden 
namelijk geconfronteerd met een Eigen Bijdrage, ook als er uiteindelijk niet wordt overgegaan tot verplichte 
zorg.  
MIND vindt dit onacceptabel: betalen voor je eigen gedwongen behandeling, en ook nog eens als het 
vervolgens niet doorgaat. Dit is extra stuitend omdat in deze gevallen er geen individuele zorg aan de cliënt 
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geleverd is. Vanuit het Schakelteam Personen met Verward Gedrag is de laatste jaren aandacht gevraagd 
voor deze groep kwetsbare mensen die soms hulp nodig hebben om volwaardig aan de maatschappij mee te 
kunnen doen. Ook is bekend dat dit een groep is waar naast psychische problemen vaak ook andere 
gebieden zijn waar problemen zich op voor kunnen doen, zoals schulden. Hen confronteren met een eigen 
bijdrage, zelfs als er uiteindelijk geen zorg gegeven wordt, staat haaks op deze visie. Op deze wijze raken 
mensen met psychische kwetsbaarheden juist dieper in de problemen en beschadigt vaak de relatie met de 
ggz zorg. MIND roept de Tweede Kamer op de eigen bijdrage bij de Wvggz te schrappen.  
 
Vervolg schakelteam personen met verward gedrag 
In de kamerbrief over het vervolg op het schakelteam personen met verward gedrag heeft staatssecretaris 
Blokhuis mede namens andere bewindspersonen en de VNG een aantal duidelijke keuzes gemaakt. In het 
vervolg ligt nog meer accent op de regio en er wordt verbinding gelegd met een aantal andere belangrijke 
thema’s zoals de invoering van de Wet verplichte ggz en de meerjarenagenda beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang. MIND begrijpt en onderschrijft deze keuzes. Als bijkomend voordeel zien we dat 
de stigmatiserende term ‘verward gedrag’ op de achtergrond raakt. Het gaat immers om de persoon als 
geheel in de context van zijn of haar sociale omgeving en (de tekortkomingen in) het systeem. 
MIND constateert echter dat het na het verschijnen van de kamerbrief vooral stil is gebleven. Dat stelt ons 
niet gerust. De communicatie met cliënt- en familieorganisaties laat veel te wensen over. Anders dan in het 
verleden ontstaat nu het beeld bij cliënten en naasten van een 'programma over ons, maar ook zonder ons'.  
Ervaringsdeskundigen kunnen op verschillende niveaus een bijdrage leveren aan betere hulp aan kwetsbare 
groepen: door inbreng van kennis en ervaring in beleid, maar ook door zelfinitiatieven op het gebied van 
ontmoeting, onderlinge steun, opleiding en participatie. Gemeenten en andere regionale partners maken 
hier nog onvoldoende gebruik van. In de organisatiestructuur van de vervolgaanpak met een kernteam, 
regio-ondersteuners, regionale boegbeelden en portefeuillehouders is bovendien geen plek vrij genaakt voor 
ervaringsdeskundigen. Dat is een stap terug in vergelijking met het schakelteam, waarin een cliënt- en 
familie-ervaringsdeskundige vertegenwoordigd waren.  
Daarnaast vragen we uw aandacht voor preventie, volgens de bewindslieden een prioriteit in de 
vervolgaanpak. Het is niet duidelijk hoe die prioriteit vorm krijgt en op welke manier resultaten zichtbaar 
zullen worden. In de praktijk zien we dat preventie vaak verward wordt met vroegsignalering. Werkelijke 
preventie vraagt om maatregelen op het gebied van bestaanszekerheid (schuldenproblematiek, huisvesting) 
en levensperspectief (sociaal netwerk, dagbesteding, werk).  
Samengevat vragen wij als MIND een betere communicatie over de vervolgaanpak en concrete voorstellen 
op het gebied van preventie, ervaringsdeskundigheid en inbreng van cliënt- en familieperspectief.  
 
Mocht u met ons willen afstemmen, neem dan contact op met Mirjam Drost, haar gegevens staan boven aan 
deze brief. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Mr M.W.E. Tusschenbroek 
Teammanager Beleid 


