
 
 
 
 
 
 

 
 

Den Haag, 26 januari 2015 

 
 
 
Betreft: Beddenafbouw in de ggz   
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen, 
 
Uit onderzoek van het Trimbos Instituut in opdracht van het ministerie van VWS blijkt dat de beddenafbouw in 
de ggz sneller gaat dan afgesproken. Al in 2018 zal het aantal intramurale bedden met een derde zijn 
afgenomen.  Volgens de afspraken van het hoofdlijnenakkoord tussen de brancheorganisaties GGZ Nederland, 
Zorgverzekeraars Nederland en VWS zou dat doel pas in 2020 worden bereikt, maar met name de afbouw van 
beddencapaciteit die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, gaat sneller dan verwacht. Volgens de 
afspraken moet de afname van de beddencapaciteit hand in hand gaan met een toename van de ambulante 
zorg.  
 
De PvdA vindt dat het beter is om mensen thuis te verzorgen, maar dan moet er wel worden geinvesteerd in 
die zorg en ondersteuning. Met andere woorden, dan moet de zorg in de wijk wel op orde zijn, zodat de 
mensen adequaat kunnen worden opgevangen en de geestelijke gezondheidszorg krijgen die nodig is.   
 
Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college de volgende vragen: 
 

1. Heeft het college kennis genomen van het onderzoek van het Trimbos Instituut?  
 
Tot 2015 waren zorgverzekeraars alleen verantwoordelijk voor patiënten die korter dan één jaar intramuraal in 
behandeling zijn. Sinds 1 januari vallen ook de patiënten die drie jaar intramuraal in behandeling zijn onder de 
Zvw. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de lichte ggz-zorg, de ambulante begeleiding en 
cliëntondersteuning. 

 
2.  Heeft het college zicht op de situatie van de beddenafbouw in de ggz (voorheen intramuraal tot 3 jr) 

in Den Haag? Hoe worden clienten die voor deze indicatie in aanmerking kwamen in de huidige 
situatie van de nodige zorg voorzien? 
 

3. Is de ondersteuning voor ggz-cliënten in de wijk voldoende? Kunt u hier cijfermatig inzicht in geven? 
 

4. Welke afspraken zijn er in Den Haag met de zorgverzekeraars gemaakt omtrent de ggz? 
 

Er zijn signalen dat psychiatrisch verpleegkundigen in de eerste lijn onvoldoende worden ingezet. De Federatie 
Opvang meldt dat het aantal mensen dat zich acuut verward voor onderdak meldt, toeneemt. 

 
5. Worden er in Den Haag voldoende psychiatrisch verpleegkundigen in de eerste lijn ingezet? Welke 

afspraken zijn hierover gemaakt met de zorgverzekeraars? 
 

6. In sommige regio's sluiten ggz-instellingen voorzieningen voor dagbesteding en dagopvang, terwijl die 
juist nodig zijn om het beleid van beddenafbouw te laten slagen. Hoe is dat in Den Haag? 

 
 
Martijn Balster 
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