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Geachte mevrouw Schippers,
Op 6 maart jl. hebben wij overleg met u gevoerd naar aanleiding van uw uitnodiging om met alternatieve
pakketvoorstellen te komen (kenmerk Z-3156091).Vanuit het Landelijk Platform GGz zijn wij zeker bereid om
mee te denken hoe de curatieve en de langdurige ggz beter en zuiniger kan.
Graag bevestigen wij met deze brief onze zienswijze op de vraagstukken en lichten kort de zoekrichtingen
toe die in het gesprek zijn genoemd.
Het LPGGz is met u van mening dat het ggz veld met u in het Bestuurlijk akkoord goede afspraken heeft
gemaakt over de hervorming van de zorg, waarbij tevens afspraken gemaakt zijn over de financiële groei.
De verschillende onderdelen in dit akkoord zoals basis-ggz en zelfmanagement zullen o.i. ook besparingen
bieden voor de periode na 2014.
Het LPGGz wil over- en onderbehandeling voorkomen. Het inperken van het basispakket of van de
indicaties voor verzekerde zorg lijken ons keuzes die weliswaar op korte termijn tot minder uitgaven zullen
leiden, maar niet tot uitstel van zwaardere of langdurige zorg, noch tot verbetering van de kwaliteit van leven.
Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat ziekteverzuim als gevolg van psychische aandoeningen de
samenleving jaarlijks €2,7 miljard kost. Omgekeerd geredeneerd kunnen maatschappelijke kosten dus
worden beperkt door preventie, tijdige matched care, herstelgeoriënteerde zorg en zelfmanagement.
Daarnaast kan de noodzakelijke (organisatie van de) zorg zoals deze momenteel geboden wordt, worden
verbeterd. Omdat patiënten en familieleden soms verspilling signaleren, hechten we er aan om hun
verbetersuggesties mee te nemen in het voorstel dat we t.z.t. aan u willen doen. Samen met de landelijke
cliëntenkoepels CG-Raad, NPCF en Platform VG zijn we daarom een meldactie gestart naar het voorkómen
van verspilling in de zorg.
Omdat in de ggz sprake is van een ander stelsel inventariseren wij separaat hoe de ggz beter en zuiniger
kan. LPGGz is ervan overtuigd dat er in de ggz efficiencyslagen kunnen worden gemaakt, maar er liggen
ook kansen voor verbetering (en besparing) als het gaat over het adequaat toe leiden naar zorg, het gebruik
van richtlijnen en kwaliteitsmeting, betrokkenheid van familie(ervaringen) en initiatieven voor gepast gebruik.

Graag zouden we met u een vervolggesprek aangaan over de eerste uitkomsten van de meldactie over ggzspecifieke alternatieven voor pakketvoorstellen rond medio mei.
Tot slot willen wij aandringen op duidelijkheid over de ramingen van de uitgavengroei waarop uw ministerie
aan het CvZ heeft gevraagd om te adviseren over ‘Onbetwistbare ggz’ (Z/VV 3049995).
Al bij het verschijnen van deel 1 van het CvZ-advies (april 2012) heeft LPGGz om onderbouwing gevraagd.
Naar nu blijkt is ook bij andere partijen twijfel gerezen over de correctheid van de uitgaven in de curatieve
ggz.
Ten behoeve van het schriftelijk overleg van de Vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer, sturen wij
hen een afschrift van deze brief, zodat zij ook geïnformeerd zijn over de wijze waarop wij op uw uitnodiging
ingaan.
Uiteraard zijn wij bereid zonodig een toelichting te geven.
Met vriendelijke groet,

Marjan ter Avest,
directeur LPGGZ

c.c. leden Vaste Kamercommissie voor VWS van de Tweede Kamer
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