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Betreft: hervorming van de ggz

Geachte heer Blokhuis,
Op 26 mei 2020 heb ik u een brief gestuurd met het advies de ggz te hervormen. Na uw reactie te
hebben ontvangen hebben we de brief in ons netwerk verspreid. De reacties waren heel positief.
Partijen waren graag bereid op basis van die brief met elkaar in gesprek te gaan. Dat hebben we
vanuit het Trimbos-instituut gefaciliteerd.
Met een groep zeer betrokken leiders uit de ggz, patiëntbeweging, zorgverzekeraars, lokaal bestuur,
GGD, het sociaal domein en de wetenschap, hebben we een aantal gesprekken gevoerd over een
toekomstvisie op de ggz. Met de uitwerking van deze visie kunnen we de toegang tot hulp,
ondersteuning en zorg beter en meer op maat organiseren en de wachtlijsten structureel oplossen.
Voor een deel kunnen we dit onderling realiseren. Daarmee is dit ook een oproep en opdracht aan
onszelf. Maar we hebben ook de steun van het kabinet nodig. We roepen het nieuwe kabinet op tot
de volgende beleidsprioriteiten:
•
•
•
•

Investeer in mentale gezondheid in alle levensfasen en in alle sectoren
Zorg voor een lokaal en regionaal samenhangende en flexibele infrastructuur die aansluit
op de vraag naar hulp, ondersteuning en zorg
Investeer in een professioneel klimaat
Zorg dat de financiering faciliteert en niet belemmert.

De gesprekken met deze breed samengestelde groep betrokkenen waren zeer inspirerend. Ze
hebben aangetoond dat er veel te bereiken is, als je maar de tijd neemt om elkaar te leren kennen en
vooral elkaar te leren verstaan. Want dat is niet vanzelfsprekend, er zitten werelden van verschil
tussen de gezondheidszorg en het sociaal domein, maar ook tussen de verschillende partijen in de
zorg zelf. Om werkelijk tot verandering te komen is het nodig dat de overheid richting geeft, expliciet
is in de bedoeling en een helder kader vaststelt. Cruciaal is dat dit kader waarde gedreven is en
gedragen wordt door de verschillende partijen. Alleen op basis van gedeelde waarden komen we tot
echte verandering.

We hopen met deze visie en uitwerking op hoofdlijnen een bijdrage te leveren aan een duurzame
toegang tot hulp, ondersteuning en zorg. Bovenal hopen we hiermee een bijdrage te leveren aan een
mentaal gezonde samenleving, waarin álle mensen meedoen en regie hebben op hun eigen leven, in
verbondenheid met elkaar.
Graag ben ik bereid tot een nadere toelichting.
Met hartelijke groet,

Bert van der Hoek
Voorzitter Raad van Bestuur

C.c.:

-

de directeur Curatieve zorg, mw. drs. B.E. Westgren
de directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie Dhr. C. Wijnker

