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DE JUISTE PSYCHIATER OP DE JUISTE PLEK!
HET KAN BETER ÉN EENVOUDIGER IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Het aantal mensen van 18 jaar en ouder dat 
voor psychische klachten een beroep doet op 
de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg 
(ggz) stijgt al jaren. De Algemene Rekenkamer 
schat in dat  er op dit moment een groep van 
11.000 mensen is die te lang moet wachten op 
specialistische hulp. Hoe dat komt? De psy-
chiatrische problematiek waar patiënten mee 
kampen, wordt steeds complexer en zij heb-
ben meer kans op lichamelijke aandoeningen. 
Patiënten lopen verder aan tegen sociaal-eco-
nomische problemen en stigma. Bovendien 
is er schaarste aan beschikbare professionals.

Dan zijn er meer professionals nodig, zou je zeggen. 
Maar dat ziet de NVvP toch anders. Juiste zorg op de 
juiste plek, preventie, netwerkzorg, thuisnabije zorg, 
samen beslissen mét patiënten en samenwerking met 
het sociaal domein; het zijn breed gedeelde doelstel-
lingen in de zorg waar wij ons volledig achter scharen. 
Voor ons betekenen ze  dat het vooral gaat om de inzet 
van de juiste psychiatrische expertise op de juiste plek.  

Voor de beroepsgroep van psychiaters is het duide-
lijk dat die expertise ligt in de combinatie van psy-
che & soma. Psychiaters zijn dé medisch specialist in 
het omgaan met bio-psychosociale complexiteit, en 

goed uitgerust om tijdig de juiste indicatie te stellen 
en te waken voor medicalisering. Vanuit een brede 
blik en met twee benen in de maatschappij willen wij 
kwalitatief goede zorg leveren; doelmatig, efficiënt en 
transparant. In de complexe zorg voor mensen met 
ernstige psychiatrische problematiek hebben psychi-
aters een centrale rol. Wij komen steeds meer de 
psychiatrische ziekenhuizen, ggz-instellingen en de 
spreekkamers uit en zoeken de samenwerking en 
verbinding op. Dat doen we in formele en informe-
le netwerken rond de patiënt, met partners in de 
wijk en in de regio, en in digitale kennisnetwerken. 

Hoe kan het dat het in tijden van schaarste en lan-
ge wachtlijsten het niet lukt de juiste expertise op 
de juiste plek te krijgen? Een belangrijke reden is 
natuurlijk dat rond 40% van de gemaakte kosten in 

“Kwaliteit van zorg gaat te vaak over afvinken van lijst-
jes in plaats van over inspireren, leren en verbeteren 
als professional. Administratieve lasten beperken ons 
in het uitoefenen van ons vak en het besteden van tijd 
aan patiënten”

de zorg weglekt in bureaucratie! Professionals in de di-
verse werksettingen zuchten onder tijdrovende ad-
ministratielast en doorgeschoten regeldruk. Kwaliteit 
van zorg gaat te vaak over afvinken van lijstjes in plaats 
van over inspireren, leren en verbeteren als professio-
nal. Administratieve lasten  beperken ons in het uitoefe-
nen van ons vak en het besteden van tijd aan patiënten. 

We weten dat het ook anders kan. De afgelopen coronaperi-
ode heeft ons dat geleerd. Psychiaters namen razendsnel het 
voortouw in de coördinatie van de psychiatrische coronazorg 
en de preventieve zorg voor niet-corona patiënten. Samen 
met andere professionals hebben we de krachten gebundeld 
en onze kennis en expertise snel en dynamisch ingezet voor 
onze patiënten en hun naasten. Dat gebeurde ook voor col-
lega’s die kampten met de psychische gevolgen van corona. 
Dit is waar psychiaters en de NVvP voor staan: kwalita-

tief goede zorg bieden, wetenschap en experti-
se beschikbaar maken, delen en toepassen in de 
praktijk, en staan voor het ‘medisch goede’ voor 
onze patiënten. Aanvullend op de agenda van de 
Federatie Medisch Specialisten reiken wij voor 
het krijgen van de ‘juiste psychiatrische exper-
tise op de juiste plek’ onderstaande agenda aan.

Juiste psychiatrische expertise op de juiste plek 
speelt niet alleen in de ggz, maar des te meer in het 
jeugdveld. Lokale wijkteams en huisartspraktijkon-
dersteuners moeten tijdig, vooraan in de zorg de 
expertise van kinder- en jeugdpsychiaters in kun-
nen roepen. Voor een goede indicatie én bewaking 
dat niet onnodig dure zorg wordt ingezet. Het beter 
bekostigen van consultaties in het nieuwe bekosti-
gingssysteem ggz kan ook in de Jeugdhulp helpen. 

In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie 150 jaar. Wij zijn trots op onze geschie-
denis en onze bijdrage aan de zorg voor mensen 
met psychiatrische aandoeningen in Nederland. 
We zetten graag deze traditie voort, in samen-
werking en verbinding met alle betrokkenen in en 
om de zorg. Met de patiënt op de eerste plek!

ONZE AGENDA:
1. Zorg dat psychiaters - via consultatie - hun medische expertise    
 vroegtijdig kunnen inzetten om ergere psychiatrische problematiek   
 te voorkomen. 

2. Psychiatrische behandeling is geen panacee voor àlle psychiatrische   
 problematiek: sommige patiënten en naasten zijn (ook) geholpen    
 met meer acceptatie en preventie via nuttige initiatieven zoals    
 herstelwerkplaatsen en toegankelijke, laagdrempelige opvangmoge-   
 lijkheden. 

3. Laat patiënt en psychiater met elkaar de kwaliteit van zorg bepalen   
 en stimuleer dat zij samen beslissen over zorg die de patiënt nodig  
 heeft. 

4. Zorg dat professionals en patiënten een plek aan beleidstafels heb   
 ben en hun kennis, expertise en ervaringen kunnen inbrengen.     
 Dat geldt met name ook bij het regionaal organiseren en afstem-   
 men van de zorg tussen zorgverzekeraars, zorginstellingen en     
 gemeenten (zie ook de contourennota).

5. Bekostig (integrale) netwerkzorg, en bevorder samenwerking in experti-  
 senetwerken tussen professionals over de grenzen van (financierings)  
 schotten heen. 

6. Voorkom verspilling van expertise aan onzinnige zorg en tijd die niet ten  
 goede komt aan de patiënt. Zorg daarom voor een grondige reparatie   
 van de (nieuwe) Wet op de verplichte geestelijke gezondheidszorg    
 (Wvggz), die psychiaters sinds dit jaar overstelpt met nóg meer    
 onnodige administratieve lastendruk.  

7. Pak arbeidsmarkttekorten in de zorg aan door professionals hun vak ‘te-  
 rug te geven’ en laat hen in expertisenetwerken doen waar ze goed in   
 zijn. Zodat ze hun verantwoordelijkheid kunnen pakken en het    
 uitoefenen van het vak aantrekkelijk is en blijft.


