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Geachte Excellentie, hooggeachte heer,
Op donderdag 18 oktober aanstaande sluit de consultatieperiode van het concept wetsvoorstel voor
de nieuwe Jeugdwet. Met deze wet beoogt u, samen met staatssecretaris Veldhuijzen van ZantenHyllner, een uitwerking weer te geven van de stelselherziening zoals uiteengezet in de beleidsbrief
Stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’ van 8 november 2011.
Eerder in dit traject is er door GGZ Nederland, het Landelijk Platform GGZ (LPGGz) en de
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) meerdere malen benadrukt en beschreven (apart en
gezamenlijk) dat de overheveling van de jeugdzorg inclusief de jeugd-ggz ons inziens niet tot een
verbetering van zorg aan jeugdigen zal leiden, maar eerder voor een achteruitgang van de kwaliteit
hiervan. Na een grondige consultatie van het concept wetsvoorstel blijven een zeer groot aantal zaken
onduidelijk en onbeantwoord.
Graag brengen wij de hoofdpunten van onze bezwaren nogmaals gezamenlijk bij u onder de aandacht.
-

-

Onvoldoende waarborgen voor een tijdige preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van
psychische stoornissen
Toename van bureaucratie in de toegang, inkoop en de uitvoering van specialistische ggz
Creatie van nieuwe schotten (tussen onder andere minder- en meerderjarigen, kinderen met
psychische dan wel somatische problematiek, tussen verplichte en vrijwillige behandeling, tussen
lokale en bovenregionale zorg)
Onvoldoende borging van de kwaliteit van zorg en de noodzaak van landelijk toezicht
Rechtsongelijkheid tussen jeugdigen en ouders van verschillende gemeenten als het gaat om de
kwaliteit van zorg, aanspraak op zorg, toegang tot zorg, keuzevrijheid voor een behandelaar en
betaling van een eigen bijdrage voor jeugdhulp

GGZ Nederland, LPGGZ en NVvP willen middels deze brief hun gezamenlijke bezorgdheid over de
voorgenomen stelselwijziging onder uw aandacht brengen. Voor de volledige en beargumenteerde
uitleg van bovengenoemde hoofdpunten verwijzen wij u naar deze (individuele) reacties.
Uiteraard zijn wij graag bereid tot nadere toelichting.
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