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Betreft: Reparatiewetgeving Wvggz
Geachte heer Blokhuis, geachte heer Dekker,
Vanaf 1 januari heeft de NVvP een meldpunt waar leden hun eerste ervaringen met de Wet verplichte ggz
(Wvggz) kunnen delen. Via dit meldpunt en ook via andere kanalen hebben wij al veel signalen en meldingen
ontvangen van Geneesheer-directeuren en andere psychiaters die worstelen met de uitvoering van de wet.
Het is chaos in het veld; de nieuwe wet overspoelt hen met complexe procedures, verplichte overleggen en
bovendien een grote hoeveelheid aan brieven die te complex zijn en onnodig vaak verstuurd moeten
worden.
Eind vorig jaar hebben wij in overleggen met staatssecretaris Paul Blokhuis steeds benadrukt dat snelle
vereenvoudiging van de Wvggz noodzakelijk is. Wij hebben dit eind januari ook nog eens bij een
petitieaanbieding aan de Kamercommissie VWS duidelijk gemaakt. Wij waren zeer positief over de
toezegging van de staatssecretaris dat hij niet zal wachten met reparatiewetgeving tot de wetsevaluatie.
Ook in de laatste brief van de staatssecretaris eind januari zegt hij toe om voor de meest spoedeisende
punten te kijken naar een snellere mogelijkheid. Wij hebben nu begrepen dat de reparatiewetgeving op z’n
vroegst op 1 juli 2021 in werking kan treden.
Het water staat psychiaters nu al aan de lippen en de situatie is dus onhoudbaar. We kunnen niet wachten
tot medio volgend jaar. Voor zowel de vrijwillige zorg als de verplichte zorg zullen de wachtlijsten verder
oplopen en gedwongen zorg zal vaker nodig zijn. Daarom is vereenvoudiging van de wet binnen een half
jaar noodzakelijk, zodat deze nog in 2020 kan worden uitgevoerd. Wij blijven strijden voor een uitvoerbare
wet. De onrust in onze achterban is groot en de actiebereidheid onder psychiaters met betrekking tot deze
wet neemt almaar toe. Wij zijn bezig met het maken van een actieplan met verschillende concrete stappen.
In de bijlage bij deze brief zetten wij ten behoeve van de reparatiewetgeving de knelpunten in de wet
uiteen. Deze zijn verzameld op basis van de ervaringen tot nu toe. Daarbij doen wij voorstellen voor
vereenvoudiging en verbetering van de wet. Uiteraard zijn we bereid om onze voorstellen zo nodig verder
toe te lichten.
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Wij hopen dat u middels deze brief en de bijgevoegde lange lijst van knelpunten in de wet, de urgentie van
snelle reparatiewetgeving voelt. Zoals gezegd staan Geneesheer-directeuren en andere psychiaters als
gevolg van de Wvggz onder grote werkdruk, wat ten koste gaat van de patiëntenzorg.

Met vriendelijke groet,
Namens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie,

Elnathan Prinsen
Voorzitter

Bijlage: Voorstellen t.b.v. reparatiewetgeving
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