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Reactie LPGGz op beëindiging Bestuurlijk Akkoord GGz

Geachte mevrouw Schippers,

Met dit schrijven reageren wij op het bestuurlijk overleg tussen de ggz-partijen en uw departement d.d. 28
januari jl..
Het bestuur van het LPGGz kijkt met teleurstelling en bezorgdheid terug op uw mededeling dat u als minister
van VWS het Bestuurlijk Akkoord GGz eenzijdig opzegt.
Wij begrijpen dat u zich overvallen voelde door ons schriftelijk bezwaar tegen de voorgenomen wijziging van
artikel 13 in de zorgverzekeringswet. Wij hebben hierover vooraf te weinig met uw departement
gecommuniceerd. In het bestuurlijk overleg gaf u aan dat u onze excuses hiervoor hebt geaccepteerd. In ons
9-jarige bestaan als landelijke belangenorganisatie van patiënten en familie in de ggz hebben wij ons
opgesteld als een openhartige en constructieve gesprekspartner en deze opstelling zullen we in de toekomst
continueren.
Naar onze mening biedt het Bestuurlijk Akkoord GGz de basis voor noodzakelijke ontwikkelingen in de ggz,
zoals de versterking van de rol van de huisarts, de ontwikkeling van zorgstandaarden, het bevorderen van
transparantie, het versterken van zelfmanagement en herstel en het bestrijden van stigma. Het Nationaal
congres ‘Anders denken over psychische aandoeningen’ was voor onze achterban een historische
gebeurtenis, waarbij er kabinetsbreed aandacht was voor de (voor)oordelen omtrent psychische problemen
en het belang van maatschappelijke acceptatie en een adequate behandeling. Wij hebben uw inbreng hierbij
gewaardeerd.
Naast positieve ontwikkelingen zien wij ook knelpunten bij de uitvoering van het Bestuurlijk Akkoord GGz.
Dit heeft ons in december doen besluiten om een krachtig signaal af te geven tegen de snelle wijziging van
artikel 13. Hierbij benadrukken wij dat ons protest daadwerkelijk ergens over gaat. Wij spreken oprecht en in
alle redelijkheid onze zorgen uit over de kwetsbare positie van mensen met psychische problemen, nu en in
de toekomst.
Ons bezwaar kent valide argumenten. Reeds bij aanvang van de onderhandelingen over het Bestuurlijk
Akkoord GGz hebben wij aangegeven wat onze bedenkingen waren met betrekking tot het wijzigen van
artikel 13. Wij zijn uiteindelijk schoorvoetend akkoord gegaan onder de strikte voorwaarde dat een aantal
veiligheidsmarges zouden worden ingebouwd, zoals (tijdig) inzicht in de zorginkoop, voldoende
transparantie, keuzeondersteunende informatie, een betaalbare restitutiepolis en een breed gedragen
kwaliteitskader. Het afgelopen jaar ontvingen wij zorgelijke signalen uit de achterban over wachtlijsten,

gebrek aan keuzemogelijkheden, een ontoegankelijk systeem en het hoge tempo van de beddenafbouw. Wij
zijn daarom van mening dat wij in alle redelijkheid aan u, als minister en stelselverantwoordelijke, konden
vragen om de invoering van de wetswijziging in belang van patiënten en familie in de ggz te temporiseren.
Het bestuur van het LPGGz kan vanuit deze overwegingen uw reactie om het Bestuurlijk Akkoord eenzijdig
op te zeggen eigenlijk niet accepteren. Deze maatregel vinden wij onverantwoord, gezien de omvang van de
zorgvraag en de ernst van de problematiek in de ggz.
Het Bestuurlijk Akkoord bevat samenhangende en meerjarige afspraken over de toekomst van de ggz. De
verschillende partijen hebben zich op het moment van ondertekening gecommitteerd om deze afspraken met
elkaar te realiseren: cliënten, familie, aanbieders, professionals, verzekeraars en de overheid. Wij dragen
een collectieve verantwoordelijkheid om de ggz toekomstbestendig te maken en te voorkomen dat er
kwetsbare mensen tussen wal en schip vallen.
Namens alle mensen met psychische problemen en hun familie dringen wij er bij u op aan het overleg met
de ggz-sector zo snel mogelijk te hervatten. Zodat wij het lange termijn perspectief van de ggz-sector in
gezamenlijkheid kunnen realiseren.
Wij zien graag op korte termijn een uitnodiging van u tegemoet om uit de ontstane impasse te komen.

Namens het bestuur van het LPGGz,

Dr. J.T.M. van der Heyden,
voorzitter LPGGz.

