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Geachte gemeenteraad, 

Onlangs hebben wij uw College van B&W op de hoogte gesteld van de veranderde financiering van GGZ-
preventie per 1 januari 2014. De ingrijpende veranderingen beperken de toegankelijkheid en beschikbaarheid 
van preventieve interventies voor burgers aanzienlijk. GGZ-preventie heeft als doelstelling mensen te leren 
omgaan met hun psychische problemen. Preventieve interventies helpen mensen hun sterke eigenschappen te 
ontdekken en hun vaardigheden optimaal te benutten. GGZ-preventie draagt zo bij aan het versterken van de 
eigen kracht van mensen met een psychische beperking of kwetsbaarheid én hun familie. GGZ-preventie is 
essentieel voor de verandering van de verzorgingsstaat in een participatiesamenleving. 

In 2014 vervallen de geïndiceerde preventiegelden die GGNet van de verzekeraar krijgt. In 2012 en 2013 ging 
het per jaar om ongeveer 2,3 miljoen voor de hele GGNet-regio. Met dit budget bereiken we naar schatting 
1600 mensen. In 2014 kunnen we deze mensen geen ondersteuning meer bieden met een van onze effectieve 
en succesvolle interventies. 1 

Vanaf 2014 kunnen huisartsen geïndiceerde preventie bieden via de POH-GGZ regeling. Er zijn echter 
onvoldoende middelen en mogelijkheden om de huidige preventieve interventies uit te voeren. De uitvoering 
van geïndiceerde preventie bij huisartsen zal zeer beperkt zijn. Hierdoor zal veel GGZ-preventie expertise 
verloren gedaan, terwijl in alle transities juist de nadruk gelegd wordt om meer preventief en vanuit eigen 
kracht te werken. 

GGZ-jeugdpreventie: lichte klachten (depressiepreventie), KOPP en brussen 

Lichte klachten (depressiepreventie): 
Tot 2012 konden kinderen met lichte psychische klachten voor maximaal 40 euro per interventie 
(materiaalkosten) bij GGNet Preventie in hun regio zonder verwijzing van de huisarts een interventie volgen. 
Vanaf 2013 is een verwijsbrief nodig. Per 2014 stoppen al onze interventies, zoals groepscursussen assertiviteit, 
sociale vaardigheden, mindfulness, faalangsttraining en Head Up (depressie). Ook kunnen we geen individuele 
trajecten voor kinderen meer bieden. Vanaf 2012 kunnen we al geen deskundigheidsbevordering van 
professionals en voorlichting aan kinderen en hun ouders meer bieden. 
KOPP en brussen 

1 Alle preventieve interventies van GGNet Preventie zijn bewezen effectief. Meer informatie over deze effectiviteit per 
interventie is te vinden op de database www.loketgezondleven.nl. 



Tot 2012 konden alle kinderen van ouders met psychiatrische problemen en brussen (kinderen met een broer 
of zus met een stoornis/ziekte/handicap) bi] ons een interventie volgen. In 2013 alleen kinderen met 
subklinische depressieve klachten en kinderen van wie de broer/zus/ouder in behandeling is bij GGNet. In 2014 
kan alleen de laatste groep nog bij ons terecht. Bij de meeste kinderen is de broer/zus/ouder niet in 
behandeling. In Apeldoorn hebben we daarnaast in 2014 een beperkt budget van de gemeente voor het 
uitvoeren van cursussen, gezinsinterventies en voorlichting (mits dit gehonoreerd wordt). In de andere 
gemeenten zijn alleen middelen voor toeleiding, voorlichting en netwerken. In Apeldoorn zijn geen middelen 
beschikbaar voor toeleiding en netwerken. Omdat deze doelgroep meestal niet zelf om hulp vraagt, ook niet 
via scholen/huisar ts /OG, zijn middelen voor toeleiding en netwerken hard nodig. 

Ouder-baby-begeleiding 
Ook voor het fundament van GGZ-preventie jeugd hebben we 50% minder financiering in 2014. Het gaat om de 
begeleiding van jonge moeders of vaders met psychiatrische problemen om ervoor te zorgen dat ze een hechte 
band met hun kind ontwikkelen. Tot eind 2013 wordt meer dan 50% van de ouder-baby-begeleiding door de 
zorgverzekeraars gefinancierd via geïndiceerde preventie. Per 2014 stopt deze financiering. Daarna kan deze 
preventieve interventie alleen nog uitgevoerd worden uit de Wmo-subsidies of via een GGZ-DBC. Dat laatste 
werkt enorm drempelverhogend. Deze afbouw van GGZ-preventie is relevant voor de beleidsontwikkeling bij 
de transitie jeugdzorg. 

Preventieve mantelzorgondersteuning 
De komende jaren zal steeds meer van mantelzorgers gevraagd worden, omdat steeds minder GGZ-cliënten 
worden opgenomen en veel meer thuis met hulp van de eigen omgeving zo veel mogelijk zelf 
verantwoordeli jkheid dienen te nemen. Juist GGZ-mantelzorgers zijn nu al de meest (over)belaste groep 
mantelzorgers, die vaak niet of laat ondersteuning vraagt. In 2014 kunnen mantelzorgers alleen ondersteuning 
bij GGNet krijgen, als hun familielid in behandeling is bij GGNet, de ondersteuning ten dienste staat van de 
behandeling en de cliënt hier toestemming voor geeft. In 2013 kunnen mantelzorgers, mits zij subklinische 
depressieve klachten hebben, ook voor zichzelf ondersteuning krijgen. Ook als de cliënt niet in behandeling is . 
of geen toestemming geeft. 

Gemeenten stellen al een aantal jaren financiële middelen voor mantelzorgondersteuning ter beschikking. Dit. 
varieert van financiering van uitvoering van een deel van de interventies, toeleiding, voorlichting, 
deskundigheidsbevordering en/of netwerken. Dit budget is echter in geen van de gemeenten toereikend om de 
huidige ondersteuning aan (jonge) mantelzorgers te kunnen blijven bieden. 

Gevolgen voor volwassenen met lichte of matige klachten 
De interventies voor volwassenen met lichte tot matige (subklinische) depressieve of paniekklachten stoppen 
per 1 januari 2014. Dit betekent dat volwassenen bij ons geen groepscursussen, online hulp, individuele 
ondersteuning, voorlichting of zelfhulp meer kunnen volgen. Het gaat onder meer om: leven met een 
chronische ziekte, met lef, geen paniek, beter slapen, mindfulness, voluit leven, stoppen met piekeren, sociale 
vaardigheden en assertiviteit. 

Gevolgen voor ouderen met lichte of matige (zingevings)klachten 
In 2014 kunnen ouderen de genoemde interventies bij volwassenen niet meer volgen. Bovendien stoppen ook 
alle interventies die specifiek voor ouderen zijn ontwikkeld, gericht op de specifieke levensfase. Bij ouderen 
staan zingevingsvragen vaak centraal. Van de meeste gemeenten (met uitzondering van de regio Apeldoorn) 
krijgen we middelen voor voorlichting aan deze doelgroep. Echter, het uitvoeren van interventies stopt 
volledig. 
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GGZ Preventie op de politieke agenda 
Alle gemeenten bereiden zich voor op de transities jeugd, overheveling functie begeleiding en de 
participatiewet. Veel gemeentelijke transitienota's zijn gericht op het nemen van (meer) verantwoordeli jkheid 
door burgers voor hun eigen leven en hun sociale omgeving. Bij dit uitgangspunt wordt vaak het belang van 
preventie aangehaald. GGNet Preventie onderschrijft dit belang maar moet de gemeenten tevens laten weten 
dat door deze stelselwijziging laagdrempelige preventieve ondersteuning aan burgers in het nauw is gekomen. 2 

Op 3 maart 2014 worden er nieuwe gemeenteraden gekozen. In het licht van de komende 
verkiezingscampagnes wil GGNet Preventie alle raadsleden informeren over deze thematiek. Graag gaan wij 
met u in gesprek over welke GGZ-expertise uw raadsleden nodig hebben bij hun politieke meningsvorming over 
deze materie. Welke GGZ-ondersteuning hebben burgers met een beperking nodig om maatschappelijk 
optimaal te kunnen participeren? Hoe kunnen famil ieleden, vrienden en buren ondersteund worden bij 
initiatieven tot zelforganisatie bij de zorg voor hun naasten? Hoe kan dat gefinancierd worden? Concreet willen 
we graag met u in gesprek over de inbedding van GGZ-preventie binnen het sociaal domein: 

• Hoe kan vroegtijdige signalering van psychische problemen en belemmeringen aansluiten bij de opzet van 
een wijkteam en het 'keukentafelgesprek'? 

• Hoe kunnen we onze laagdrempelige preventieve interventies integreren in lokale of wijkinitiatieven, 
waarbij burgers het initiatief nemen tot zelforganisatie van ondersteuning en begeleiding? 

Hoogachtend, 

Dhr. G. de Roos 
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Man 

2 Via www.trimbos.nl is informatie te verkrijgen over de kosteneffectiviteit van GGZ-preventie. Preventieve GGZ-
interventies zijn ook kosteneffectief vanuit een maatschappelijk perspectief, wanneer de kosten van vermindering in 
productiviteit worden meegenomen. Op gemeentelijk niveau is er een samenhang tussen de beschikbaarheid van preventie 
en het beroep dat op het OGGZ-vangnet van gemeenten wordt gedaan. 




