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Geachte heer, mevrouw,
Op 21 mei spreekt u met de minister van VWS over veel verschillende onderwerpen die in en
rond de ggz spelen. Ter voorbereiding behandelen wij in deze brief een aantal onderwerpen
die in uw gesprek met de minister naar verwachting aan de orde zullen komen.
a) Toename verwarde personen
b) Maatregelen acute ggz
c) Toename suïcides
d) Rapport van Zorginstituut Nederland over de Verslavingszorg
e) Verwachte advies commissie Meurs over hoofdbehandelaarschap in de ggz
Ad a) Toename verwarde personen
GGZ Nederland maakt zich zorgen over de meldingen van de toename van verwarde
personen ‘op straat’ en neemt vanzelfsprekend haar verantwoordelijkheid voor díe mensen
voor wie ggz-behandeling en ggz-begeleiding de best passende oplossing is. Voorwaarde
om aan die verantwoordelijkheid invulling te geven is dat de problematiek van de groep
verwarde personen in kaart is gebracht en dat we zicht hebben op wat de toegang tot zorg
mogelijk belemmert. Wilt u aan de minister vragen om de problematiek van deze groep in
kaart te brengen? Wilt u aan de minister vragen om te onderzoeken welke drempels er
eventueel zijn?
Ad b) Maatregelen acute ggz
In de reactie van de minister van VWS op het rapport van SiRM staat een aantal
maatregelen om de acute ggz te verbeteren. Wij zijn blij met de gedegen analyse van SiRM
van de acute zorg in de ggz. Wij onderschrijven de voorgenomen maatregelen van de
minister en willen en zullen onze bijdrage leveren aan de verbetermaatregelen. We
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onderschrijven vooralsnog niet het door de minister in haar beleidsreactie beschreven
verband tussen de acute ggz en de toename van het aantal verwarde personen ‘op straat’.
Wilt u de minister vragen dit gesuggereerde verband te onderbouwen?
Ad c) Toename suïcides
Ondanks de talrijke maatregelen om suïcides terug te dringen, ziet Nederland zich
geconfronteerd met een toename van het aantal suïcides. GGZ Nederland betreurt deze
toename. Wij onderstrepen het belang van de maatregelen van het ministerie van VWS ten
behoeve van het terugdringen van suïcides. Toch lijkt ons nader onderzoek naar de oorzaak
van suïcides gerechtvaardigd. Wilt u aan de minister vragen om de oorzaken van de
toename van suïcides te onderzoeken? Wilt u aan de minister vragen om te onderzoeken of
en welke drempels er ten aanzien van de toegang tot (ggz-)zorg hierin eventueel een rol
spelen?
Ad d) Rapport van Zorginstituut Nederland over de Verslavingszorg
Wij zijn blij met de uitkomsten van het ZiN-rapport en de reactie daarop van de minister van
VWS. De sector zal de komende periode aan de slag gaan om de aanbevelingen in het
rapport waar te maken.
De sector heeft de nodige inspanningen geleverd rond professionalisering en kwaliteitsbeleid
en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Verschillende kwaliteitsprojecten die eerder in
gang zijn gezet krijgen een vervolg (bijvoorbeeld het kosteneffectiviteitsonderzoek van het
RIVM). Andere projecten krijgen naar aanleiding van het ZiN-onderzoek prioriteit, zoals de
ontwikkeling van zorgstandaarden voor alcohol en opiaten.
Om alle aanbevelingen in het ZiN-rapport te kunnen realiseren is een zorgvuldige
agendavoering nodig. Daarom zal de verslavingszorg haar kwaliteits- en innovatieagenda
bespreken en delen met het ZiN, zodat duidelijkheid bestaat over wanneer wat gerealiseerd
kan zijn en onder welke voorwaarden.
Ad e) Verwachte advies commissie Meurs over hoofdbehandelaarschap in de ggz
Vooruitlopend op het definitieve rapport van de commissie Meurs, dat volgende week wordt
gepresenteerd, willen wij onze waardering uitspreken voor het werk dat de commissie tot nu
toe heeft verricht en de tussenresultaten die wij hebben gezien en besproken. We
onderschrijven de keuze van de commissie om het perspectief van de patiënt te
benadrukken en de invulling van het hoofdbehandelaarschap te benaderen vanuit de
kwaliteit van zorg. Het voorstel om het hoofdbehandelaarschap te beleggen bij de meest bij
de behandeling betrokken behandelaar die de regie kan voeren over het zorgproces en die
voor de patiënt het aanspreekpunt is, sluit in onze ogen zeer goed aan bij de zorgpraktijk en
komt de kwaliteit van zorg ten goede.
Met u kijken wij uit naar de beleidsreactie van de minister van VWS. Voor de sector is het
van vitaal belang dat de ontstane onduidelijkheden en knelpunten rond het
hoofdbehandelaarschap vlot tot het verleden gaan behoren. Wij hopen en verwachten dat de
minister met haar beleidsreactie het advies van de commissie Meurs omarmt en dat zij zal
inzetten op een stevig en doortastend implementatietraject.
Indien u nog vragen heeft over deze brief, neemt u dan contact op met
Olfert Koning, adviseur public affairs, email: okoning@ggznederland.nl; tel. 033-460 89 49 of

Maarten Oosterkamp, beleidsadviseur, email: moosterkamp@ggznederland.nl;
tel.033-460 8962.
Met vriendelijke groet,

mevrouw drs. J.D.C. Geel
voorzitter

