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Geachte heer Remkes en Koolmees, 

Één op de vier Nederlanders heeft op dit moment een hersen- en/of psychische aandoening en als 

we niets doen stijgt dit aantal de komende jaren explosief. De zorgkosten zijn nu al gigantisch: ruim 25 

miljard euro per jaar. Dat is meer dan een kwart van alle zorgkosten in Nederland en de verwachting is 

dat deze kosten meestijgen. Daarom vragen 170 wetenschappers, zorgprofessionals, kennisinstellingen, 

patiëntenorganisaties, bedrijven en maatschappelijke en overheidsorganisaties steun aan het Kabinet 

voor Hoofdzaken, een nationaal kennis- en innovatieprogramma hersen- en psychische gezondheid. Het 

vormgeven van een robuuste en langjarige infrastructuur voor dit programma gaat gepaard met een 

geschatte investering van 250 miljoen euro voor de komende tien jaar. 

Een maatschappelijk probleem
Het spectrum van hersengerelateerde aandoeningen is breed en complex. Veel aandoeningen waarbij 

de hersenen een rol spelen, ontstaan al vroeg en kunnen iemand een leven lang problemen bezorgen. 

Denk aan migraine, angststoornissen, multiple sclerose of meer zeldzame aandoeningen. Hetzelfde geldt 

voor hersenletsel ontstaan tijdens de geboorte of door een ongeluk op jonge leeftijd. Bovendien hebben 

mensen vaak verschillende aandoeningen, bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson én depressie. 

De draaglast en lijdensdruk voor zowel patiënten als hun naasten is hoog. Dit leidt tot problemen voor de 

personen zelf, de omgeving en de samenleving. Leven met een hersen- en/of psychische aandoening 

trekt een zware wissel op de kwaliteit van leven van mensen. Werk, opvoeding en sociale contacten zijn 

niet meer vanzelfsprekend. 

Ook voor de samenleving is de draaglast hoog. Dit betreft vooral hoge kosten door intensieve zorg en 

begeleiding gecombineerd met de gemiste arbeidsproductiviteit van patiënt en mantelzorgers. Alleen 

de zorgkosten bedragen momenteel al 25 miljard euro per jaar. De arbeidsuitval is eveneens hoog. Zo zijn 

psychische aandoeningen, zoals burn-out, depressie en posttraumatische stressstoornis, de afgelopen 

jaren de meeste gemelde beroepsziekten. Daarnaast is 60 procent van de mensen twee jaar nadat zij 

hersenletsel hebben opgelopen nog niet aan het werk.

Niets doen is geen optie 
Het RIVM verwacht dat het aantal Nederlanders met een hersen- en/of psychische aandoening en hun 

ziektelast de komende jaren fors toeneemt. Als we niets doen zal het aantal patiënten dat in 2040 een 

beroerte heeft gehad met 54 procent stijgen, het aantal dementiepatiënten met 115 procent en het aantal 

mensen met de ziekte van Parkinson met 71 procent. 



De oplossing
Hoofdzaken, een nationaal kennis- en innovatieprogramma voor hersen- en psychische gezondheid, is 

noodzakelijk om hersen- en psychische aandoeningen beter te begrijpen, voorkomen, behandelen en 

zo mogelijk genezen. Een programma waarin kennis en data over psychiatrie, psychologie, neurologie 

en neurowetenschappen worden gebundeld en kruisbestuiving plaatsvindt. Zodat er sneller betere 

oplossingen voor patiënten in praktijk worden gebracht. Het programma Hoofdzaken richt zich op drie 

kansen:

1. Oplossingen voor patiënten sneller realiseren

2. Combineren van kennis over aandoeningen

3. Kennis en data beter delen. 

Samen met patiënten en hun naasten, onderzoekers, zorgprofessionals, kennisinstellingen, bedrijven, en 

maatschappelijke en overheidsorganisaties hebben we de ambitie om in het jaar 2040 mensen met een 

hersen- en/of psychische aandoening vijf jaar langer in goede gezondheid te laten leven. 

Wat is nodig?
Hoofdzaken is een beweging met een uniek plan. We laten de scheiding tussen psychiatrie, psychologie, 

neurologie en neurowetenschappen los en zetten in op kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines. 

Zo kan kennis renderen. In Hoofdzaken stimuleren en benutten we bedrijvigheid in de zorgpraktijk, 

beleid, onderwijs en onderzoek. Patiënten krijgen daarbij een belangrijke stem en rol. Om Hoofdzaken te 

realiseren is de komende tien jaar een geschatte investering van 250 miljoen euro nodig. 

We verzoeken u om Hoofdzaken te agenderen als belangrijk onderwerp voor investeringen van het 

nieuwe Kabinet.

Met een hartelijke groet,

Namens de initiatiefnemers van Hoofdzaken: 

Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder van de Hersenstichting, 

Marjan ter Avest, directeur-bestuurder van MIND 

Op donderdag 30 september nam Hare Koninklijke Hoogheid Máxima het Manifest Hoofdzaken 
in ontvangst. Inmiddels wordt het manifest massaal ondersteund door ruim 170 onderzoekers, 
zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke 
en overheidsorganisaties. Kijk op www.hoofdzaken.net voor meer informatie. 

http://www.hoofdzaken.net

