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Uitgangspunten 
Doelstelling: het met veldpartijen ggz komen tot een sectoraal niveau van monitoring, kennisdeling, ontplooien 
handelingsmogelijkheden, coördineren landelijke/regionale/lokale acties, gegeven de corona-crisis, bestaand 
naast de reguliere crisisorganisatie van VWS en aanvullend op de crisis-aanpak per veldpartij en individuele 
zorgaanbieder.  
De zorg aan cliënten in de ggz – jeugdigen, volwassenen, ouderen, vrijwillig in zorg of niet –, incl. cliënten in de 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen, moet zo goed als mogelijk is doorgaan. 
 
- Dit document omschrijft de samenwerkingsstructuur met en binnen de ggz, op sectorniveau. Waar ‘ggz’ staat 
wordt voor zover van toepassing ook bedoeld ‘maatschappelijke opvang en beschermd wonen’. 
- Deze samenwerkingsstructuur vanwege de corona-crisis is operationeel naast de landelijke 
crisisbeheersingsorganisatie die vanuit het ministerie van VWS samen met andere relevante partijen (zoals 
RIVM en ROAZ-structuur) operationeel is. 
- We benaderen bij deze samenwerkingsstructuur de ggz zoveel als mogelijk en functioneel als integraal 
geheel. Daarmee worden de verschillende segmenten (onderscheiden naar financieringsstroom) integraal 
meegenomen in de samenwerkingsstructuur. Dit neemt niet weg dat er ook andere onderlinge 
relaties/afhankelijkheden intersectoraal bestaan, zoals jeugd-ggz t.o.v. jeugdhulp-breed of acute ggz t.o.v. 
ROAZ): Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Wet langdurige 
zorg (Wlz), Wet forensische zorg (Wfz). 
- Dit document zal als ‘groeidocument’ gehanteerd worden, afhankelijk van verdere inzichten en bijstelling van 
beleid wordt het document gewijzigd. Versiebeheer gebeurt in beheer van VWS. 
- In dit document wordt gesproken over ‘corona’, waar ook de andere benaming ‘COVID-19’ of andere 
wetenschappelijke aanduiding mee wordt bedoeld.  
 
Impact corona op ggz 
De te verwachten impact van corona op de ggz is aanzienlijk. Een beperkte eerste opsomming van problemen 
(opgesteld voor het corona&ggz-overleg van 18-3-2020): 
 

Thema Soorten problemen 

Patiëntgebonden* (*cliënt, zorgvrager, bewoner) Verhoogde kwetsbaarheid als gevolg van leeftijd 
(ouderenpsychiatrie) 

Verhoogde kwetsbaarheid door actueel 
toestandsbeeld (acute psychiatrie) 

Verhoogde kwetsbaarheid door onderliggend 
(somatisch) lijden (EPA, verslavingszorg) 

Discontinuïteit in zorgverlening door uitval, 
vertraging of verandering zorgaanbod 

Gevaarzetting voor patiënten zelf, naasten of 
derden/goederen door discontinuïteit planbare of 
acute ggz. 

Maatschappelijk Nieuwe vragen die ontstaan in de samenleving als 
gevolg van de corona-crisis: stress, angst, 
somberheid, onzekerheid, problemen werk en 
inkomen, problemen relaties. 

Personeel en faciliteiten De kans op- of het daadwerkelijk uitvallen van 
bovenmatig veel personeel, in direct zorgverlenende 
of ondersteunende functies, inclusief bij 
toeleveranciers/dienstverleners. 

 Gebrek aan beschikbaarheid/logistiek 1. 
geneesmiddelen, 2. medische hulpmiddelen, 3. 
waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen. 



Financieel organisatorisch Risico’s in continuïteit aanbod zorgaanbieders als 
gevolg van vraaguitval, verstoring operationele 
processen, verhoogde kosten. 

 
Overlegstructuur corona&ggz 
Op woensdag 18 maart 2020 start een eerste initiërend overleg met ggz-partijen, onder regie van het 
ministerie van VWS.  
Na dit overleg worden vervolgacties ingezet om sectorbreed geclusterd tot een aanpak te komen, die voorziet 
in: 
- monitoring ontwikkelingen in de ggz; 
- uitwisselen vraag&antwoord, opstellen FAQ’s voor deling via ggz-partijen; 
- gezamenlijk komen tot interventies op sectorniveau, die regionaal-, lokaal- en of zorgaanbiedersniveau hun 
uitwerking kunnen vinden; 
- kennisdeling aanpak corona&ggz; 
- koppeling vraag&aanbod rondom het kunnen treffen van maatregelen; 
- toeleiding opbrengst monitoring/signalen/maatschappelijke vragen naar bestuurlijke tafels en 
staatssecretaris van VWS. 
 

Clustering sectorale aanpak corona&ggz 
Er is een noodzaak om op de kortst mogelijke termijn te komen tot een adequate en slagvaardige 
samenwerkingsstructuur. Dit gaan we inrichten aan de hand van een geclusterd model. Per cluster worden 
partijen bijeengebracht onderling de overleg- en afstemmingsstructuur invulling kunnen geven. Dit is de 
huidige indeling van de clustering: 
 

# Cluster Onderbouwing clustering Voorlopige indeling 
partijen 

1 Preventie en mentale 
gezondheid (PMG) 

Van belang om mentale 
gezondheid onder de 

algemene populatie burgers 
te behouden, bevorderen of 
herstellen.  

- MIND 
- 113 

- Campagne ‘Hey..’ 
- DCO 

2 Ambulante/planbare ggz 
(APG) 

Bezoeken van patienten aan 
poliklinieken, vrijgevestigde 
praktijken en/of huisbezoeken 

zijn gestaakt, verminderd of 
anderszins aangepast. Dit 
leidt tot wijzigingen in 
zorgaanbod, 
vraaguitval/vraagtoename, 
noodzaak om alternatieve 
behandelvormen te bieden en 

noodzaak om bepaald type 
contacten tot ftf toch 
doorgang te laten vinden. 

- NIP 
- LVVP 
- NVvP 

- P3NL 
- INEEN 
- GGZ NL 
- Meer GGZ 

 

3 Intramurale ggz (IMG) Patiënten verblijven in 
intramurale settings in 

groepen. Er is 

verpleging/begeleiding nodig. 
Medisch noodzakelijk verblijf 
in een intramurale setting 
impliceert een verhoogde 
kwetsbaarheid in algemene 
zin. Kan gaan om jeugdigen, 

volwassenen en ouderen. Bij 
een virus-besmetting zijn 
specifieke maatregelen nodig. 
Bij een grotere uitbraak 
binnen een instelling of in een 
regio zijn mogelijk nadere 

specifieke maatregelen nodig. 

- GGZ NL 
- NVvP  

- NIP 

- V&VN 
 



Uitval van personeel kan 

onmiddellijk tot 
continuïteitsrisico’s leiden. 

Mogelijk zijn of worden 
planbare opnames uitgesteld 
of geannuleerd, waardoor 
vervangend overbrugging 
zorgaanbod nodig is. 
Beveiligde zorg, waaronder 

forensische zorg, heeft 
hierbinnen bijzondere 
aandacht. 

4 Acuut/Wvggz/ROAZ (AWR) Acute psychiatrie is een vitaal 
proces en heeft in GMAP-
regio’s verbinding met de 

ROAZ. Wvggz is op allerlei 
deelgebieden in de ggz van 

toepassing, maar bij uitstek in 
de acute psychiatrie. 
Reguliere Wvggz-processen 
moeten doorgang vinden. 
Handelingsperspectief moet 

worden opgesteld voor het 
geval corona leidt tot 
(verdere) maatschappelijke 
ontwrichting en een toename 
van problematiek van mensen 
met verward gedrag aan de 

orde is. Ook anticiperen op 
verminderde beschikbaarheid 
acute psychiatrie 
(crisisdienst) moet worden 
meegenomen. Afhankelijkheid 
van ketens: acute zorg, 

Wvggz en ROAZ is groot. 

- NVvP  
- GGZ NL  

5 Maatschappelijke 
ondersteuning (MAA) 

Cliënten die afhankelijk zijn 
van aanbod door 
maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen zijn 
verhoogd kwetsbaar. Zeker 
bij populatie dak- en 

thuislozen is dit aan de orde. 
Groot deel van de populatie 
heeft zorgaanbod ggz (dan 
wel een indicatie daartoe 
maar is zorgmijdend). 
Verbinding met 

verslavingszorg is van belang. 

- Valente 
- VNG 
- GGZ NL  
- NVvP 
- VVGN 

 

Afstemming tussen clusters 
De afbakening tussen clusters is niet absoluut: er bestaan samenhang en overlap. Onderlinge relaties kunnen 
overlappen of vervloeien naar mate de crisis-aanpak vordert.  
Tussen clusters kan afstemming worden gevonden. Meest denkbare variant is dat de regievoerder of een 
contactpersoon per cluster deelneemt in een gezamenlijk overleg.  

 

Afstemmingsoverleg 
corona&ggz

Preventie en  
mentale gezondheid

Ambulante ggz Intramurale ggz Acuut/Wvggz/ROAZ MO/BW

Crisisberaad ggz 
VWS/stas



VWS zal initiatief nemen om de overleggen te organiseren. Per cluster zullen VWS-beleidsmedewerkers 
verbonden zijn, deze faciliteert/regisseert de afstemming van het clusteroverleg, tenzij het meer voor de hand 
ligt dat een sectoraal vertegenwoordiger dat doet.  
De eerste digitale bijeenkomst per clusteroverleg wordt gehouden op donderdag 19 maart 2020, vervolgens 
wordt dit voor ieder clusteroverleg tot nader order op elke maandag en donderdag herhaald. Het 
overstijgende corona&ggz-overleg zal iedere woensdag worden ingepland, tot nader order. 
 

 
 

 


