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Geachte heer Blokhuis,

Zoals aangekondigd in ons Actieplan Wachttijden 2018-2019 van 11 juli 2018 evalueren we
eind 2018 en medio 2019 de tussenresultaten van het Actieplan Wachttijden en stellen zo
nodig de resultaten bij. In dat kader heeft u op 12 februari jl. van ons ook de Tussenevaluatie
Wachttijden ontvangen en hebben wij op 21 maart jl. met u bestuurlijk overleg gevoerd over
de wachttijden in de GGZ.
In deze evaluatie van het Actieplan Wachttijden 2018-2019 blikken wij terug op de afgelopen
periode (januari 2019-juni 2019) en schetsen wij, in vervolg op onze bestuurlijke afspraken,
onze vervolgstappen. De kern van onze boodschap aan u is de volgende:
- GGZ Nederland, MeerGGZ, MIND en ZN gaan door met hun werk in de Stuurgroep
Wachttijden om de wachttijden terug te dringen tot onder de Treeknorm tot het einde van
het Hoofdlijnenakkoord GGZ (of zoveel eerder als blijkt dat de wachttijden in de GGZ
duurzaam binnen de Treeknormen zijn).
- De opbrengst van afgelopen jaar is vervat in de regionale plannen zoals gepubliceerd op
wegvandewachtlijst.nl en de vier verdiepende onderzoeken.
o Regionale plannen: Uit onze analyse van deze regionale plannen blijkt dat daar
waar het eigenaarschap en commitment hoog is, het partijen goed lukt om
gerichte actie te ondernemen. Daar is ook de verwachting dat de wachttijden
zullen dalen, en op sommige plekken zien we dat ook. Maar we zien ook dat
regio’s mogelijkheden laten liggen, dat samenhang, focus en/of samenwerking
ontbreken. Het is cruciaal dat regio’s samenhangende plannen opstellen en
uitvoeren, waarbij er aandacht is voor wat regionale partijen in samenwerking
kunnen doen en wat ggz-aanbieders zélf kunnen doen. Alleen dan komen de
innovaties en doorbraken tot stand die nodig zijn om de wachttijden te laten
dalen. De Stuurgroep heeft de taak op zich genomen om te monitoren, te
signaleren en zo nodig te confronteren. Echter, waar nodig is het ook van evident
belang dat via de route van contractering (zorgverzekeraars) en toezicht &
handhaving (IGJ, NZa) partijen uitgedaagd worden om met concrete plannen te
komen en hun inspanningen zichtbaar te maken.
o Verdiepende onderzoeken: Met de vier verdiepende onderzoeken krijgen we
steeds beter zicht op de kritische succesfactoren om de wachttijden terug te
dringen. We hebben deze inzichten vertaald naar concrete actie voor komend
jaar:
1

-

-

We stimuleren én confronteren regio’s met deze inzichten en we
passen ze toe in het Versnellingsprogramma (zie verderop). Bovendien hebben
GGZ Nederland, MeerGGZ en ZN deze inzichten opgenomen in een concrete
gespreksleidraad voor aanbieders en verzekeraars die bij de contractering
behulpzaam kan zijn.
De komende anderhalf jaar hanteren wij 4 actielijnen waarop wij resultaat gaan boeken:
versnellen, vertellen, verdiepen en volgen.
De belangrijkste actielijn is die van het versnellen, dat draait om een
Versnellingsprogramma en om afspraken in de contractering 2020 over het aanpakken
van wachttijden:
o Versnellingsprogramma: Vanaf juli 2019 bieden wij geselecteerde regio’s de
mogelijkheid om gebruik te maken van een Versnellingsprogramma, met als doel
om te laten zien dat met focus, concrete actie, een brede blik en oog voor
duurzame verandering het mogelijk is om meer grip op de wachttijden te krijgen.
Op die manier willen wij iedereen in de GGZ inspireren, stimuleren en motiveren
om binnen haar/zijn mogelijkheden actie te ondernemen.
o Contractering 2020: Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zullen op basis van de
verbeterplannen van de regionale taskforces en de individuele plannen van
zorgaanbieders doorbraken realiseren in het terugdringen van wachttijden. Om te
faciliteren dat de goede inhoudelijke en financiële afspraken worden gemaakt in
de contractering 2020 hebben GGZ Nederland, MeerGGZ en ZN bovendien een
gespreksleidraad voor verzekeraars en aanbieders ontwikkeld. Deze leidraad is
opgebouwd uit vier inhoudelijke thema’s (de juiste zorg op de juiste plek,
voorkomen van over- en onderbehandeling, zorgen voor wachttijdbegeleiding en
het vergroten van de beschikbare capaciteit) en een financieel thema
(contractering). De leidraad helpt om focus aan te brengen en te concretiseren
waar de schoen wringt.
Randvoorwaarden: Tegelijkertijd hebben we van u nodig dat (landelijke)
randvoorwaarden worden ingevuld om wachttijden te kunnen reduceren. Concreet
betekent dit oplossingen voor de arbeidsmarktproblematiek, aanpak regeldruk, goede
afspraken in de samenwerking met VNG/gemeenten, extra woningen t.b.v. doorstroom
en het wegnemen van belemmeringen in financiering tussen domeinen zodat zorg op de
juiste plek geleverd kan worden. Het gaat daarbij concreet om de volgende onderwerpen:
Consultatiefunctie, coördinatiefunctie en overgang 18-/18+.

Wij bieden u eind 2019, juni 2020 en eind 2020 volgende (schriftelijke) evaluaties aan.
Tussentijds laten wij via www.wegvandewachtlijst.nl de voortgang op individuele onderdelen
zien. Uiteraard gaan wij ook graag met u in gesprek over de voortgang op de resultaten en
de randvoorwaarden.
Met vriendelijke groet,

Marjan ter Avest
Directeur
MIND

Veronique Esman
Directeur
GGZ Nederland
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Voorzitter
MEERGGZ

Wout Adema
Directeur Zorg
Zorgverzekeraars
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