Manifestatie GGZ: Gapend gat tussen
minister en werkvloer; tijd voor actie
25-10-2008 • Zeker 500 werkers
uit de GGZ riepen op de
landelijke 'Zorg geen Markt - De
GGZ Spreekt' manifestatie in
Amersfoort minister Klink van
Volksgezondheid op om te
stoppen met de marktwerking.
Op de manifestatie werden de
conclusies van het rapport 'De
GGZ Ontwricht' aan minister
Klink overhandigd. SPfractievoorzitter Agnes Kant:
"Men sprak de minister aan op
de gigantische kloof tussen de
werkvloer en het ministerie. Dat is precies wat er hier aan de hand is. Deze mensen
worden geconfronteerd met de gevolgen van de marktwerking en weten uit de praktijk
dat het simpelweg niet werkt. De actiebereidheid onder de mensen is dan ook enorm."
Minister Klink sprak in zijn toespraak zijn waardering uit voor het onderzoek. Wel
benadrukte hij dat de invoering van de marktwerking in de GGZ zich in een overgangsperiode
bevindt en dat de geconstateerde problemen ook met die overgang samen hangen. Agnes
Kant: "De vraag die je je moet afvragen in een overgangsperiode is waar ga je naartoe in die
overgang. Nu gaan we naar nog meer marktwerking en komt het dus helemaal niet goed, maar
worden de problemen alleen maar groter.
Actiecomité 'Zorg Geen Markt' en
de SP hielden afgelopen maanden
een enquête onder 5.400
zorgverleners. De resultaten zijn
gebundeld in het rapport 'De GGZ
ontwricht'. Uit de enquête blijkt dat
negen van de tien zorgverleners in
de GGZ vindt dat de werkdruk te
hoog is en de kwaliteit van de zorg
te laag. Twee van de drie
zorgverleners zijn ruim 20 procent
van hun tijd kwijt aan bureaucratie,
wat ten koste gaat van de zorg. De
werkdruk is enorm toegenomen en
de zorg wordt hierdoor niet goedkoper, maar juist duurder. Meer dan 70 procent vindt de
vermarkting van de GGZ een slecht idee en slechts 2 procent wil op dezelfde voet verder met
marktwerking. Volgens de meeste zorgwerkers leidt de marktwerking tot meer bureaucratie,
minder efficiëntie en minder keuzevrijheid voor patiënten. Marktdenken botst met de
professionaliteit en bezieling van de meeste hulpverleners en is funest voor de motivatie,
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blijkt uit de enquête. Kant: "Deze dag is slechts een eerste stap om de kloof tussen de
beleidsmakers op het ministerie en de werkers in de zorg te dichten."
Kant pleitte voor een parlementair
onderzoek naar de gevolgen van de
marktwerking en de verschraling in
de zorg en riep op tot verdere actie.
De vijfhonderd aanwezigen
formuleerden drie eisen om de
ontwrichting in de GGZ tegen te
gaan.
1. Stoppen met de marktwerking
2. DBC: weg ermee!
3. Meer personeel om de te hoge
werkdruk tegen te gaan.
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