Wachten kán niet meer
Het afgelopen jaar heeft MIND het probleem van de wachttijden hoog op de agenda
gezet. Zo organiseerden we op 24 juni het evenement Last Man Standing om aandacht te
vragen voor mensen die maanden, soms zelfs jaren moeten wachten op passende zorg.
Ook zijn we met onder meer Caleidoscoop en Stichting Strakx een meldactie gestart over
wachttijden voor mensen met een vroegkinderlijk trauma. En natuurlijk hebben we de
politiek bestookt met feiten, cijfers en ervaringsverhalen.
Alle acties hebben zeker effect gehad. Bij de Nederlandse Zorgautoriteit zijn meer
meldingen dan ooit over wachttijden in de ggz binnengekomen. Deze worden allemaal
individueel behandeld. En deze zomer hebben alle partijen in de ggz een akkoord
gesloten dat ertoe moet leiden dat de wachttijden binnen een jaar tot aanvaardbare
lengtes zijn teruggebracht. Onderdelen van het akkoord hebben specifiek betrekking op
opbouw van ambulante zorg en bedden voor beveiligde zorg.
In het kader van de aanpak wachttijden willen MIND, GGz Nederland en
Zorgverzekeraars Nederland in elke regio een regionale taskforce starten. Deze
taskforces krijgen de taak om de veelzijdige problematiek van wachttijden van alle
kanten aan te pakken. Afhankelijk van de regionale situatie kan dat betekenen dat
partijen gaan werken aan betere screening en doorverwijzing door huisartsen, meer
informatie en steun voor cliënten op de wachtlijst, actievere bemiddeling door de
zorgverzekeraars, betere inkoopafspraken tussen aanbieders en verzekeraars, of het
aanbieden van (tijdelijke) alternatieve vormen van hulp, zoals e-health of zelfhulp.
De taskforces worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle belangrijke
partijen: zorgaanbieders, zorgverzekeraars, huisartsen, ggz-aanbieders, gemeenten en
natuurlijk cliënt- en familieorganisaties.
In de eerste ronde die voor 1 oktober moet starten zitten acht regio’s. Dat zijn vier
regio’s waar men al eerder begonnen is: Friesland, Utrecht, West-Brabant en ZuidLimburg; aangevuld met vier nieuwe regio’s die binnenkort gekozen worden.
Meer informatie of andere vragen over wachttijden: Nic Vos de Wael,
nicvosdewael@wijzijnmind.nl
Meer informatie:
https://wijzijnmind.nl/nieuws/strijd-tegen-wachtlijsten-op-vele-fronten
https://wijzijnmind.nl/nieuws/programma-kassa-geen-zorg-voor-volwassenen-metjeugdtrauma-s
https://wijzijnmind.nl/nieuws/wachtlijsten-ggz-eindelijk-serieus-aangepakt-1

