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Gaat de GGZ failliet of niet?
Jelgersma lezing 8 november 2022 

LUMC

Remco de Winter & Paul de Schipper 
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Overbehandeling van lichte klachten / onderbehandeling van zware klachten
• ZPM na DBC misschien meer ruimte? 
• Weinig ruimte voor trans diagnostische behandeling
• Betere vergoeding “geïntegreerde zorgcentra” onvoldoende in de praktijk 
• Sluiten specialistische centra
• One trick pony verdienmodel
• Wachtlijsten (AVG probleem, dubbele wachtlijst)

Schaarste personeel
• Hoge kosten meer ZZP en minder binding
• Sluiten (Specialistische) centra
• IZA/LKS kansen maar ook ingewikkeld

Wvggz/Wzd
• Werkt niet waarvoor het is ontwikkeld
• Wel fors arbeidsintensiever & grote kostenpost

Vastgoed

Maatschappelijke ontwikkelingen
• Samenleving toename hoge verwachting/lage waardering
• Terugtrekkende politie, toename druk door gemeente, vervoersproblemen
• Ambulantisering en vermindering van bedden
• Etc.

Programma
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Overbehandeling van lichte klachten/
onderbehandeling van zware klachten
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wat is er nodig voor een 
toekomstbestendige GGZ
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Loslaten van classificaties en meer 
transdiagnostisch behandelen is noodzakelijk

Ja?

Nee?
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DISCUSSIE
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Mentale gezondheidscentra moeten losstaande 
voordeur worden voor de GGZ?

(de-institutionalisering GGZ instellingen!)

Ja?

Nee?
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DISCUSSIE
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Aantal ZZP’ers in zorg stijgt harder dan ooit
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ZZP moet wettelijk verboden worden 
in de zorgmarkt?

Ja?

Nee?
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DISCUSSIE
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• Voor een zorgmachtiging meer dan 25 meter 
papier nodig, nog geen € 800,- vergoeding ZPM

• Cliënten hebben 24 klachtgronden

• Geneesheer-directeur kan bij foutief gebruik een 
gevangenis straf krijgen van 2 jaar

• Uitbreiding van 20 – 100% uitbreiding bezetting 
GD

Wvggz/Wzd/Wfz/Wkggz
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Weer terug naar de meer eenvoudige BOPZ?

Ja?

Nee?
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DISCUSSIE
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Vastgoed
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Hebben we ons groen terecht afgestoten

Ja?

Nee?
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DISCUSSIE
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Maatschappelijke ontwikkeling

• Verwarde personen discussie

• Terugtrekkende politie

• Vermindering bedden
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De GGZ moet meer maatschappelijke 
stem krijgen en zich beter profileren?

Ja?

Nee?
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DISCUSSIE
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De GGZ moet fundamenteel veranderen
om te kunnen overleven?

Ja?

Nee?
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Afronding
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VRIENDELIJK DANK VOOR DE INTERESSE 
ZIJN ER NOG VRAGEN?

PRESENTATIE NALEZEN MEER INFORMATIE?


