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19 mei 2020 
 
 
 
Geachte heer Blokhuis, 
 
  
Namens vele bestuurders van GGZ organisaties in Nederland willen we u onze grote zorg over de 
daadwerkelijke uitvoerbaarheid van de WVGGZ onder de aandacht brengen. 
 
Onze zorg is tweeledig en betreft de ingrijpende gevolgen die de uitvoering van de WVGGZ met zich 
meebrengt voor de kwaliteit van zorg enerzijds, en voor psychiaters (‘zorgverantwoordelijken’) en 
geneesheer-directeuren anderzijds. De laatste 2 gaan overigens ook de eerste negatief versterken.  
 
Als bestuurders signaleren wij dat de uitvoering van de WVGGZ gepaard gaat met een enorme 
administratieve last. Toename was voorzien, maar de impact blijkt na maanden ervaring aanzienlijker 
groter dan voorspeld. 
 
Deze grote administratieve last kent vooralsnog twee alarmerende gevolgen.  
Ten eerste gaat de tijd die nu besteed wordt aan het invullen van formulieren ten koste van 
rechtstreeks contact met de patiënt, diens familie en van de tijd die besteed wordt aan de preventie 
van dwang. De kwaliteit van zorg komt in het gedrang nu de beperkt beschikbare tijd van psychiaters  
voor het rechtstreekse patiëntencontact substantieel verminderd is ten gunste van het veelvuldig en 
uitgebreid vastleggen van zaken ten behoeve van de procedures WVGGZ. Het gaat ten koste van de 
netto beschikbare tijd voor patiënten, maar we zien bijvoorbeeld ook dat de procedures en 
formulieren de zorg voor kwetsbare patienten ontmenselijken en voor hun vervreemden. Indien dit 
onveranderd blijft draagt de WVGGZ, die juist beoogt verplichte zorg als ultimum remedium in te 
zetten, potentieel bij aan het vergroten van de kans op toepassing van verplichte zorg.  
 
Ten tweede leidt de dominante administratieverplichting vanuit de WVGGZ tot een voor alle 
bestuurders zichtbare en zorgwekkende afname van het werkplezier van psychiaters en geneesheer-
directeuren. Dit is navolgbaar, omdat psychiaters aangeven het directe patiëntencontact als één van 
de meest waardevolle elementen van hun werk te beschouwen, maar zeer verontrustend gezien het 
al langer bestaande tekort aan psychiaters die bereid zijn een vaste aanstelling te aanvaarden in de 
GGZ om zo een belangrijke continuïteit van zorg te garanderen aan een complexe patiëntenpopulatie 
1).  Er zijn al concrete signalen dat Geneesheer-directeuren hun functie opgeven onder de als enorm 
ervaren druk, het verminderde werkplezier en grote zorg over kwaliteitsverlies.  De functie is bij 
vacatures steeds moeilijker in te vullen. 
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Wij constateren dat de reparatiewet die nu wordt voorbereid maar beperkte verlichting geeft en 
geen ruimte voor verbetering van kwaliteit. Om het beeldend te zeggen:  van de u bekende ’25 
meter’ aan bureaucratie gaat er met het huidige reparatievoorstel slechts 1,5 meter af. Dit is echt 
onvoldoende. 
De bureaucratie gaat ten koste van kerntaken: het behandelen en diagnosticeren van psychiatrische 
patienten. Dat kan nooit de bedoeling van de wet zijn geweest.  
De huidige situatie waarin er een grote toename van psychische problematiek wordt voorzien maakt 
dat het terugdringen van onnodige bureaucratie nog meer klemmend wordt dan deze al was.  
 
Wij verzoeken u dringend een reparatiewet op te stellen. Er liggen hiertoe breed gedragen 
voorstellen van de NVvP en GGZ Nederland, afgestemd met de IGJ  waar wij ons eveneens achter 
scharen, omdat deze voorstellen zorgvuldig gewogen weergeven welke administratie(ve 
handelingen) geschrapt kunnen worden met behoud van kern en bedoeling van de WVGGZ, evenals 
behoud van de rechtspositie van de patiënt 2). Deze voorstellen zijn geschreven een maand na start 
van de wet. Met inmiddels 4 maanden meer ervaring zien we dat er nog meer aanpassing nodig is 
om kwaliteit van zorg inclusief bescherming van de individu en ook kwaliteit van werken 
daadwerkelijk te verbeteren.  
 
Wij benadrukken dat de huidige situatie niet kan blijven voortbestaan tot juli 2021 wanneer in de 
volgende reparatie wordt voorzien zoals wij begrepen. 3). 
  
Wij realiseren ons dat een wetswijziging niet zomaar gerealiseerd is, maar als werken volgens de wet 
niet meer kan, omdat de menskracht straks ontbreekt, hebben we als samenleving een probleem.  
In lijn met de Geneesheer-directeuren, patiënten - en familieorganisaties, NVvP en onze 
brancheorganisatie GGZ Nederland willen wij graag middels dit appél bijdragen aan  hoe de WVGGZ 
zowel werkbaar kan zijn voor alle betrokkenen als recht doet aan de beoogde doelstellingen van de 
WvGGZ. Wij denken hierbij aan buiten toepassing  verklaren van bepaalde regels in afwachting van 
wetswijziging, of via noodwetgeving voor het eind van het jaar een werkbaar alternatief op te zetten. 
 
Graag zouden we met een aantal betrokken psychiaters en patiënten met u in gesprek gaan om ook 
uit de praktijk te horen wat nodig is   
Namens de Raden van Bestuur  van: 
  
Accare 
Altrecht GGz 
Reinier van Arkel 
Arkin 
De Bascule 
Dimence Groep 
Emergis 
Espria 
GGz Breburg 
GGZ Centraal 
GGZ Drenthe 
GGzE 
GGZ Friesland 
GGz Ingeest 
GGNet  
GGz Noord Holland Noord 
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GGZ Oost Brabant 
GGZ Rivierduinen 
GGZ Westelijk Noord-Brabant 
Karakter  
Lentis 
Mediant 
Mondriaan 
Parnassia Groep 
Propersona 
Yulius 
 
 
 
 
 
Elsbeth de Ruijter          Marc Blom          Mariëlle Ploumen 
GGZ Noord Holland Noord        Parnassia Groep         Altrecht GGZ 
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