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Aan:  de vaste Kamercommissie voor VWS 

Postbus 20018 
2500 EA Den HAAG 
E cie.vws@tweedekamer.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum:  22 maart 2022 
Kenmerk:  22-013 
Onderwerp:  Schriftelijk overleg wachttijden ggz op 25 maart 2022 
Contact:  Fred Balhuizen E f.balhuizen@wijzijnmind.nl 
 
 
 
Geachte leden, 
 
Naar aanleiding van de brief van minister Helder ‘Stand van zaken wachttijden GGZ’ d.d. 23 februari jl. 
willen wij graag het volgende aan u voorleggen in verband met het schriftelijk overleg op 25 maart 
aanstaande.  
 
In algemene zin geven de cijfers van de NZa aan dat de wachttijden in de ggz niet korter worden en dat 
nog 40.000 mensen niet binnen de afgesproken termijnen van de zogenoemde Treeknorm vallen. De 
NZa signaleert door de tijden heen hier en daar een schommeling, maar de cliënten en hun naasten 
ervaren geen wezenlijke verbetering. Wachttijden zijn met recht een groot probleem en vragen alle 
hens aan dek om dit op te lossen. Een van de genoemde kernproblemen bij wachttijden is ‘de 
capaciteit’.  
 
De minister geeft in haar brief aan dat het kabinet werk gaat maken van de beschikbaarheid van 
voldoende zorgpersoneel. Dit probleem wordt ook geadresseerd in de ‘toekomstagenda ggz’ die de 
minister voor de zomer wil publiceren. MIND pleit al geruime tijd voor het gericht uitbreiden van de 
capaciteit. Echter, het ontbreekt aan inzicht wat het tekort aan capaciteit per aandoening is, zodat 
gericht actie kan worden ondernomen. MIND heeft hier de afgelopen jaren veelvuldig om gevraagd. 
Tot op heden is er nog geen antwoord  
op de motie van Renkema (Groen Links) en Regterschot (VVD), uit 2020. (Nr. 25424). 
Wilt u de minister vragen om zich bij de planvorming te baseren op actuele cijfers over de 
capaciteitstekorten per aandoening, maar ook naar de aard en achterliggende oorzaken van dit 
probleem? En daarbij ook inzicht te geven in de structurele tekorten in de complexe zorg?  
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Per 1 mei wordt de zogenoemde ‘Handreiking Regionale Doorzettingsmacht’ van kracht. Dit is een 
samenwerkingsafspraak van partijen uit de stuurgroep wachttijden. In het kort komt het erop neer dat 
in iedere regio cliënten, die tussen wal en schip dreigen te vallen, beroep kunnen gaan doen op een 
escalatiemodel van doorzettingsmacht. Zie voor meer informatie: Handreiking Regionale 
doorzettingsmacht (RDM): oplossen of escaleren - Weg van de wachtlijst. 
 
Bij het escaleren kunnen cliënten vragen om onafhankelijke cliëntenondersteuning. Deze vorm van 
specifieke ondersteuning zal dit jaar in vier pilots verder vorm krijgen. VWS, de VNG en MIND hebben 
hier het voortouw. De minister gaat in haar brief niet in op dit onderwerp.  
Wilt u het belang van goede onafhankelijke cliëntenondersteuning bij complexe ggz-casuïstiek bij 
haar onder de aandacht brengen, evenals de goede vindbaarheid van deze ondersteuning voor 
burgers? Wilt u haar verzoeken om dit een structurele plek te geven in haar ‘toekomstagenda ggz’, 
inclusief borging hiervan bij alle gemeenten? 
 
Tot slot. In het afgelopen Bestuurlijk Overleg over wachttijden is constructief gesproken over de 
noodzaak om de wachttijden echt aan te pakken. Alle partijen in de stuurgroep wachttijden zijn zich 
bewust van hun verantwoordelijkheid. In de gesprekken kunnen ‘de cijfers’ wel domineren en 
verliezen we het zicht op de mensen en het leed achter de cijfers. Zeker ook als het gaat om mensen 
met echt grote en zware problemen, ook wel aangeduid als ‘hoogcomplexe casuïstiek’. 
Wat MIND betreft worden maatregelen en oplossingen vooraf getoetst op de impact ervan op de 
leefwereld van cliënten en naasten in de ggz. Daarmee willen we bereiken dat nieuw beleid 
daadwerkelijk aansluit bij hun behoeften, met als doel het oplossen van wachtlijsten en het bieden 
van de beste zorg. Ervaringskennis is een belangrijke bron van informatie om die behoefte in beeld 
te brengen. Wilt u de minister vragen bij haar beleidsvorming voor de ‘toekomstagenda ggz’ actief 
gebruik te (gaan) maken van de ervaringskennis en ervaringsverhalen van mensen die op een 
wachtlijst staan, en hun naasten?  
 
Tot slot, wensen wij een u een goed schriftelijk overleg toe, en vertrouwen op uw goede inbreng. Als u 
vragen hebt, neem gerust contact met ons op.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Drs. M.J. ter Avest 
Directeur / bestuurder MIND 
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