Begroting VWS deel Curatieve Zorg Thema GGZ
Agenda GGZ
De Agenda voor de ggz voor gepast gebruik en transparantie is een
agenda gepresenteerd door vertegenwoordigers van patiënten, zorgprofessionals
en ggz-instellingen in 2015. Inmiddels is het een samenwerkingsverband
geworden tussen deze partijen. VWS is betrokken in een
toehorende rol. Dit jaar richtte de Agenda een nieuw kwaliteitsinstituut
ggz op waarin het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz (NKO) en Stichting
Benchmark ggz opgaan, genaamd Akwa. De oprichting van Akwa zal in
januari worden afgerond.
Hoofdlijnenakkoord GGZ
Voor de periode 2019–2022 is een hoofdlijnenakkoord gesloten voor de
geestelijke gezondheidszorg. Partijen hebben de ambitie zich de komende
jaren gezamenlijk in te zetten voor een inclusieve samenleving, zonder
stigma voor mensen met ggz-problematiek, waarin er vanuit de
maatschappij gekeken wordt welke ondersteuning en zorg iemand nodig
heeft om naar eigen vermogen mee te doen (niet het systeem, maar de
mens is leidend en beslist mee). Verzekeraars, zorgkantoren, gemeenten
en aanbieders maken uiterlijk 1 juli 2019 nadere afspraken over de in- en
uitstroom van patiënten in beveiligde zorg.
Verder wordt in 2019 de inzet van diverse (ondersteunende) beroepen,
zoals de ervaringsdeskundige medewerker, gefinancierd vanuit de
reguliere tarieven. Zorgverzekeraars, zorgaanbieders en de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) bezien hoe de reeds bestaande financieringsmogelijkheid
van max-maxtarieven beter benut kan worden. Partijen verzoeken
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steunend is aan de invoering van een nieuwe prestatiestructuur en waarin
de beroepen die het meest bijdragen aan het verkorten van de wachttijden
declarabel worden.
Om bij te dragen aan het oplossen van het tekort aan regiebehandelaren
stelt VWS in 2019 150 extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologen
beschikbaar bovenop de 610 plekken die al eerder beschikbaar zijn gesteld
op basis van het advies van het Capaciteitsorgaan. Ook wordt in 2019
eenmalig maximaal € 20 miljoen, via de rijksbegroting en vooruitlopend
op de raming van het capaciteitsorgaan, extra geïnvesteerd in opleidingen
die het meest bijdragen aan het oplossen van de wachttijden.
Partijen spreken af om de afspraken waar dat nodig is voor 1 januari 2019
te hebben voorzien van een SMART uitvoeringsraamwerk inclusief het
benoemen van trekkers, tijdpaden en mee te nemen reeds lopende
projecten en nog te starten projecten, zodat de uitvoering van het akkoord
goed kan worden gevolgd. VWS blijft in gesprek met de partijen waarmee
het akkoord gesloten is, om zo de voortgang te monitoren en te kijken
waar knelpunten in de uitvoering zitten.
Op specifieke onderdelen zal de Kamer worden geïnformeerd over de
voortgang. Zo zal het kabinet u met een brief na het zomerreces informeren

over aanvullende maatregelen om contractering te bevorderen en
de toename van niet-gecontracteerde zorg om te buigen. Ook wordt de
Kamer op de hoogte gehouden van de voortgang van het traject rondom
wachttijden.
Implementatie Wet verplichte ggz
Op 23 januari 2018 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
(Wvggz) door de Eerste Kamer aangenomen. De wet zal per 1 januari 2020
in werking treden. De partijen die betrokken zijn bij de Wvggz zijn reeds
gestart met de implementatie. In 2019 faciliteert VWS de ketenpartijen
hierbij en is verantwoordelijk voor een eenduidige informatievoorziening
over de wet in de vorm van handleidingen en andere voorlichtingsmaterialen.
Personen met verward gedrag
In 2018 en 2019 worden pilots uitgevoerd die erop zijn gericht een beter
samenhangend aanbod van zorg en begeleiding tot stand te brengen.
Deze samenhang komt niet vanzelf tot stand omdat de zorg en
begeleiding op het grensvlak liggen van de Wmo en de Zvw. Bijzondere
aandacht gaat uit naar het flexibel kunnen op- en afschalen van behandeling
en begeleiding, omdat bij psychische problematiek het verloop
vaak grillig is. De pilots geven inzicht in de opbrengst en effectiviteit van
de flexibele inzet van begeleiding en behandeling en in de randvoorwaarden
die nodig zijn om dit te kunnen realiseren. Dit resultaat is uiterlijk
aan het einde van de pilotperiode gerealiseerd (TK 25 424, nr. 377).
Om de keten van acute en niet-acute zorgmeldingen te verbeteren worden
pilots uitgevoerd naar een modelmeldfunctie. Met deze pilots zal worden
getest op welke manier 24/7 bereikbaarheid van de gemeentelijke of
regionale advies- en meldpunten doelmatig en doeltreffend georganiseerd
kan worden. Aan hand van de pilots zal het definitieve model
worden vastgesteld.
Bij een aantal gemeenten is extra inzet nodig om te komen tot een
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vende gemeenten worden geholpen door de inzet van deskundigen
(Vliegende Brigade).
De inzet moet resulteren in extra lokale en regionale samenwerkingsafspraken
in de jaren 2019 en 2020 (TK 25 424, nr. 395).
Thema Preventie
Suïcidepreventie
Uit onderzoek blijkt dat de helft van de lesbische, homo- en biseksuele
jongeren wel eens aan zelfmoord denkt en dat lesbische, homo- en
biseksuele jongeren bijna 5 keer vaker een suïcidepoging doen dan
leeftijdsgenoten (Kuyper, 2016). In het Regeerakkoord is afgesproken dat
gedurende deze kabinetsperiode extra zal worden ingezet op het
terugdringen van suïcide, en dat daarbij speciale aandacht geschonken zal
worden aan lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders e n
interseksuelen.
Hiertoe wordt de hulp en steun die 24 uur per dag laagdrempelig door 113

Zelfmoordpreventie wordt geboden voortgezet. Daarnaast zal worden
geïnvesteerd in het bereiken van meer mensen en het verbeteren van de
effectiviteit en kwaliteit van het hulpaanbod. Op projecten die reeds lopen,
zoals de Landelijke agenda, Supranet Community en Supranet Care, zal
gedurende de periode 2018–2021 intensiever worden ingezet.
De proeftuinen die in 2016 door 113 Zelfmoordpreventie zijn gestart om
met een lokale aanpak het aantal suïcides omlaag te brengen, zullen
worden voortgezet. Binnen deze proeftuinen zal extra aandacht uitgaan
naar de eerdergenoemde LHBTi-groep. Verder wordt in samenwerking en
afstemming met het Ministerie van OCW een meerjarig project gestart
gericht op de LHBTi-jongeren.
Over de voortgang vindt vier keer per jaar overleg plaats en de Kamer zal
eveneens geïnformeerd worden over de voortgang en resultaten.

