
 SP Oude IJsselstreek 
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Veldkamperstraat 1
7054 AX Westendorp

Uw kenmerk: 54090 Verzenddatum:
Ons kenmerk:

Onderwerp: Schriftelijke vragen over GGNet

Geachte Heer Peters,

We hebben van u op 11 september 2019 een aantal vragen ontvangen betreffende GGNet. We hebben deze 
vragen conform artikel 33 van het Reglement van orde behandeld.

U geeft in uw brief aan dat uw fractie naar aanleiding van een tweetal artikelen in de Gelderlander zorgen 
heeft over de cliënten en medewerkers bij GGnet 

Uw vraag 1.

Wat kan/gaat het college doen aan de zorgelijke berichten van GGNetmedewerkers over de alarmerende en 
schrijnende situaties van cliënten die zich bij GGnet aanmelden?`

Wanneer en hoe worden deze opgelost?

Antwoord: Ons college heeft kennis genomen van de berichten over de wachtlijsten. Het betreft hier de 
verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar. Wachttijden en opname capaciteit is een complex probleem 
waar meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen. De vraag naar geestelijke gezondheidszorg en 
verslavingszorg is groot. Van de 17 miljoen Nederlanders krijgt 43% ooit te maken met een psychische 
aandoening (Vektis, zorgthermometer ggz 2017). Jaarlijks krijgen ruim 1 miljoen mensen behandeling in de 
ggz of verslavingszorg. Over het terugdringen van wachttijden zijn in het hoofdlijnenakkoord ggz 2019-2022 
afspraken gemaakt. De.Zvw-partijen gaan zich tot het uiterste inspannen om de zorg binnen de 
Treeknormen (de maximaal aanvaardbare wachttijden binnen de zorg) te leveren zodat de wachttijden 
boven de Treeknormen zo snel mogelijk worden afgebouwd. 

Uw Vraag 2 

Kan het college aangeven of dat de oorzaken liggen in het tekort aan bedden(vgl.
GGnetmedewerkers), of op andere terreinen van de GGnetorganisatie?

Antwoord: Eén van de oorzaken van het ontstaan van wachtlijsten ligt in de beweging uit 2012 die gemaakt 
is in het toenmalig GGZ hoofdlijnen akkoord om het aantal bedden met een derde te verminderen. Deze 
normalisering is er op gericht om mensen zoveel mogelijk in de samenleving hun plek te laten vinden. De 
ambulantiseringsafspraak in het Bestuurlijk Akkoord curatieve ggz (2012-2013 en 2014-2017) heeft 
betrekking op Wlz-bedden en Zvw-bedden. Over het totaal van de intramurale plaatsen is afgesproken dat er 
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in 2020 éénderde minder bedden zullen zijn dan in 2008. De bedden afbouw ligt op schema maar de 
begeleiding door ambulantezorg niet. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft dan ook de afbouw van 
bedden getemporiseerd en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gevraagd toe te zien op de 
Treeknormen. Daarnaast is de arbeidsmarktkrapte een groot probleem. Er zijn soms te weinig 
(regie)behandelaren om de zorg te bieden. 

Uw vraag 3

Wat zijn de wachttijden bij spoedopnamen en hoeveel mensen staan op deze wachtlijst?

Antwoord: Voor een actueel overzicht van de wachttijden verwijzen wij u naar de website van GGNet:   https://  
ggnet.nl/wachttijden
Hoeveel mensen er op de wachtlijst staan is bij ons niet bekend. 

Onze ervaring is dat er in acute crisissituaties altijd een bed gevonden wordt, zoals GGnet ook in een reactie 
laat weten.

Uw vraag 4
Wat zijn de wachttijden bij een reguliere doorverwijzing naar GGnet en hoeveel mensen betreft
het.

Antwoord: Zie hiervoor de beantwoording bij uw vraag 3 

Uw vraag 5 

De zorg in de wijken voor deze mensen moet verbeterd worden vgl. Burgemeester Otwin van
Dijk. Wanneer en welke maatregelen gaat het college nemen?

Antwoord: Onze gemeente is momenteel bezig met de uitwerking van de aanpak personen met verward 
gedrag. 
De implementatie van de Wet verplicht geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en het regionaal meldpunt voor 
acute en niet acute meldingen van personen met verward gedrag zijn hier voorbeelden van. Ook de inzet 
van een Wijkfunctionaris (GGZ), gericht op de ondersteuning van de doelgroep, maakt onderdeel uit van 
deze aanpak.
In de commissie MO van november 2019 gaan wij u informeren over de stand van zaken. 

Tot slot

Wij gaan er vanuit hiermee uw vragen te hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op 
met Bert Kissing 0315-292417 of stuur een mail naar: b.kissing@oude-ijsselstreek.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Mevrouw Marijke Verstappen De heer Otwin van Dijk
secretaris burgemeester
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