
Fiasco
Geen lagere kosten

Het nieuwe zorgstelsel in de
geestelijke gezondheidszorg
(GGZ), dat ons hogere
kwaliteit tegen lagere kosten
zou brengen, is een fiasco.
Diverse instellingen staan op de
rand van een faillissement, de
bureaucratie regeert en de
kwaliteit staat onder druk.
Intussen focust minister Klink op
bezuinigen. Hij wil de tarieven in
de GGZ met 3,5% verlagen.

Polderen in GGZ is
enige weg uit crisis
Fred Leffers 
en Thijs Emons
............................................................

I
n de geestelijke gezondheids-
zorg zit het probleem dieper
dan een minister die wil bezui-
nigen en een werkveld dat zich

daartegen verzet. Wat iedereen die
met de GGZ van doen heeft grote
zorgen zou moeten baren, is dat
voor een zorgstelsel is gekozen dat
elk draagvlak onder professionals
ontbeert.

De oplossing voor de huidige
problemen is dan ook vrij simpel:
sluit beleidsmakers en professio-
nals samen op totdat ze een zorg-
stelsel hebben ontwikkeld dat bij
beide partijen draagvlak heeft.
Polderen dus, maar dan wel met
de juiste mensen aan tafel. In zo’n
commissie zouden naast enkele
beleidsmakers van het ministerie
minimaal tien professionals van
de werkvloer moeten zitten, af-
komstig uit alle settingen en be-
roepsgroepen. Verder is een onaf-
hankelijke voorzitter nodig. Daar-

naast is het handig als enkele be-
stuurders van GGZ-instellingen
meedoen zodat zij kunnen bewa-
ken dat het nieuw te ontwikkelen
stelsel ook bestuurlijk realiseer-
baar is. Het uiteindelijke voorstel
moet per referendum worden
voorgelegd aan de professionals,
waarbij hen de keuze wordt gebo-
den tussen het huidige zorgstelsel
en het door de commissie ontwik-
kelde alternatief.

Zo’n commissie van verstandi-
ge mensen kan binnen een tot
twee jaar met een voorstel komen
voor een nieuw zorgstelsel in de
GGZ. Voorwaarde is wel dat de
commissie de ruimte krijgt om in
relatieve rust aan zo’n oplossing te
werken. Dit kan door het nieuwe
zorgstelsel gedurende enkele ja-
ren terug te draaien. Concreet be-
tekent dit het stopzetten van de
marktwerking en het bekosti-
gingssysteem dbc, en een tijdelij-
ke terugkeer naar het oude verrich-
tingensysteem dat nog altijd in be-
drijf is.

Partijen moeten elkaar weten te
vinden in een gezamenlijke visie.
Voor beleidsmakers geldt dat zij
zich weer bezig moeten gaan hou-
den met de inhoudelijke doelstel-
lingen van de GGZ. Voor de profes-
sionals geldt dat zij meer verant-
woordelijkheid moeten nemen
voor beleidsmatige aspecten. Voor
beide partijen geldt: zoek elkaar
op en ga met elkaar in gesprek.
............................................................
Fred Leffers en Thijs Emons zijn
psychologen bij GGNet Apel-
doorn. Over de crisis in de GGZ
publiceerden zij eerder in het
Maandblad Geestelijke volks-
gezondheid en in het boek ‘Be-
roepstrots. Een ongekende
kracht’.
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