Geacht Tweede Kamerlid,
Hierbij willen wij onze grote zorg uiten over het wetsvoorstel waarbij de geestelijke
gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen overgeheveld wordt naar de gemeente.
Wij staan geheel achter de inhoudelijke doelstellingen (transformatie) zoals beoogd met
de Stelselwijziging Jeugd.
Wij menen echter dat de voorgestelde transitie van de jeugd-ggz een realisatie van deze
doelstellingen juist in de weg staat.
Wij zien een goed alternatief in het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ dat vorig jaar
werd gesloten tussen zorgaanbieders, beroepsverenigingen en de overheid.
Wij zijn van mening dat jeugd-ggz als onderdeel van de gezondheidszorg thuis hoort bij de
zorgverzekering. Wij
voorzien desastreuze gevolgen bij overheveling naar de gemeenten. Wij vrezen een ernstige
achteruitgang van
kwaliteit en toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen.
Kwalitatief goede zorg voor kinderen met een psychische aandoening is niet meer
verzekerd en daarmee niet meer gegarandeerd. De zorg kan per gemeente verschillen;
zogenaamde 'postcode-zorg' kan ontstaan. De kans op een onjuiste diagnose en
behandeling wordt hierdoor onaanvaardbaar groot.
Overheveling zet het huidige stelsel, waarin jaren is geïnvesteerd, op het spel. Er gaat
veel goede zorg en kennis verloren. Het opbouwen van een nieuw, gemeentelijk stelsel
gaat veel geld kosten en zal kwalitatief tekort schieten. Gemeenten missen de kennis en
de noodzakelijke schaalgrootte hiervoor.
Door onjuiste diagnoses en onjuiste zorg, door meer druk op de kindergeneeskunde en
door andere indirecte gevolgen zullen de totale maatschappelijke kosten oplopen in
plaats van verminderen.
Het inzicht in aard en oorzaak van psychische aandoeningen bij kinderen, evidencebased werken en innovatie en wetenschappelijke evaluatie gaat verloren. Er is gevaar
voor stigmatisering en het ten onrechte verantwoordelijk stellen van ouders voor de
psychische aandoening van hun kind.
Een uitgebreide toelichting is te vinden in de bijlage ‘Feiten en zorgen over de transitie jeugdggz’.
Meer dan 21.000 ouders, cliënten, familieleden, psychologen, kinderartsen, huisartsen,

ervaringsdeskundigen, (kinder)psychiaters, orthopedagogen, bestuurders, verpleegkundigen,
leerkrachten en
anderen hebben op dit moment de petitie 'Zorg over de jeugd-GGZ' ondertekend om hun
zorgen te uiten (Zie bijlage 'Tekst van de petitie'). De petitie is een persoonlijk initiatief van
medewerkers van de jeugd-ggz, ouderverenigingen, jeugdzorg, kindergeneeskunde en
ervaringsdeskundigen. Meer dan zeventig zorgaanbieders en beroepsverenigingen
ondersteunen deze petitie.
Details zijn te vinden op onze website: www.petitiejeugdggz.nl.
We roepen u op bij de behandeling van het wetsvoorstel niet accoord te gaan met een transitie
van de jeugd-ggz.
Mede namens meer dan 21.000 petitie-ondertekenaars,
De groep petitie jeugd-ggz:
Menno Oosterhoff, kinder- en jeugdpsychiater en manager inhoudelijke zaken Jonx
autisme, TOPGGZafdeling autisme,
Inge van Balkom, kinder- en jeugdpsychiater, directeur behandelzaken Jonx l Lentis,
Peter Dijkshoorn, kinder- en jeugdpsychiater, lid Raad van Bestuur Accare,
Robert Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan het LUMC,
Arga Paternotte, zelfstandig publicist, voormalig hoofdredacteur van Balans Magazine,
het periodiek van de oudervereniging,
Egbert Reijnen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Dr. Leo Kannerhuis, TOPGGZ
afdeling autisme,
Else de Haan, klinisch psycholoog en hoogleraar cognitieve gedragstherapie bij kinderen
en adolescenten,
Birsen Başar, schrijfster en spreker. Sinds 2007 weet ze dat autisme heeft,
Justine Pardoen, hoofdredacteur van Ouders Online,
Carsten Lincke, kinderarts en opleider kindergeneeskunde,
Ina van Berckelaer-Onnes, em. hoogleraar orthopedagogiek,
Ido Weijers, hoogleraar jeugdbescherming.

