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Prinsjesdag 2015 
 
Amersfoort, 15 september 2015 

 
Geef onze professionals de ruimte 
 
Koning Willem-Alexander sprak vandaag aan het einde van de troonrede de hoop uit dat de 
ingezette hervormingen van het Kabinet Rutte 2 goed uitgevoerd zullen worden.  
GGZ Nederland kan die hoop alleen maar ondersteunen. Instellingen voor geestelijke 
gezondheidszorg en verslavingszorg werken samen met andere partijen aan het slagen van 
deze hervormingen. Daarvoor is het nodig dat professionals de ruimte krijgen en dat er 
voldoende financiering is voor noodzakelijke voorzieningen. 
 
Sinds dit jaar is een deel van de financiering van de ggz en verslavingszorg geregeld via de 
gemeenten; voor de langdurende zorg via de Wmo en de jeugd-ggz via de Jeugdwet.  
Zorgaanbieders zien zich geconfronteerd met fikse kortingen. Deels door de bezuinigingen 
van het Kabinet op geld dat naar de gemeenten gaat en deels door de kosten die gemeenten 
maken voor de uitvoering van deze reorganisatie. 
 
GGZ Nederland wil net als alle betrokken partijen dat deze decentralisaties een succes 
worden en leiden tot betere, snellere en efficiënte zorg. Gemeenten en zorgaanbieders 
overleggen op lokaal en landelijk niveau met elkaar om tot goede afspraken te komen. Voor 
de ggz is daarvoor essentieel dat de kwaliteit, continuïteit en innovatie (onder andere door 
onderzoek) van zorg overeind blijft. Dit is ook van belang voor het voorkomen van 
psychische ziekten. 
 
Voorzitter Jacobine Geel: ”Voor het welzijn van kinderen en volwassenen met een 
psychische ziekte is naast medische behandeling de ruimte nodig voor deelname aan de 
samenleving. Door behoud van- of begeleiding naar werk, goede dagbesteding, woonruimte 
en de mogelijkheid om een sociaal netwerk op te bouwen.” Voorzieningen daarvoor zijn, als 
gevolg van overheidsbeleid, steeds schaarser aan het worden. Dit heeft gevolgen voor het 
welzijn van deze burgers en in enkele gevallen voor hun omgeving.  
Geel: “Zorgaanbieders worden in hun voortbestaan bedreigd als ze onder de kostprijs 
moeten werken, niet lang genoeg vooruit kunnen plannen en wanneer ze geen bijdrage 
kunnen leveren aan onderzoek voor betere zorg.”    
 
Alle veranderingen veroorzaken nog steeds een toename van regels. De verantwoording 
ervan leidt tot meer administratie bij zorgaanbieders en niet tot betere zorg. GGZ Nederland 
vindt dat de professionals in de ggz, zoals artsen, verpleegkundigen, psychologen en 
therapeuten, meer ruimte moeten krijgen om hun kennis en kunde in dienst te stellen van de 
patiënt en daarmee de samenleving. Goede, toegankelijke geestelijke gezondheidszorg 
levert de samenleving jaarlijks 20 miljard euro op door minder ziekteverzuim, minder 
zorgkosten in andere domeinen en minder overlast. 
 
 

 ___________________________________________________________________ 
 GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheids- en 
verslavingszorg. Voor eventuele vragen neemt u contact op met  
Sjoerd Beumer, tel: 06-52577489,e-mail: sbeumer@ggznederland.nl  of  
Nicole Huttenhuis, tel: 06-15851812,e-mail: nhuttenhuis@ggznederland.nl 
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