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bedrijfsleven

Groeiend netwerk van oud 
deelnemers en partners

Eén maatschappelijk vraagstuk?

De DenkTank: vier maanden 
onderzoek en genereren van           
oplossingen

Blijvende inzet voor 
maatschappelijke verbetering

Bijvoorbeeld met de MiniDenkTank

De jaarlijkse Nationale DenkTank
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De MiniDenkTank: het jaarlijkse DenkTank proces in één weekend

6 weken 1 dag! 8 weken 1 dag!

Expert Forum Eindpresentatie

>>>

analysefase oplossingsfase Implementatiefase

Presentatie van analyse 
deelvragen

Presentatie van analyse en 
concrete oplossingen
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Partners van MiniDenkTank 2021 over de GGZ
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We kwamen samen met 20 deelnemers, bestaande uit DenkTank-
alumni en experts (ervaringsdeskundigen, naasten, behandelaren)
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Onderzoeksvraag MiniDenkTank 2021

Hoe zorgen we dat jongeren en 
volwassenen met ernstige 

psychiatrische aandoeningen 
sneller de juiste zorg ontvangen?
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We spraken over persoonlijke inzichten en ervaringen, luisterden naar 
lezingen, identificeerden knelpunten en bedachten oplossingen



7

De resultaten van het weekend bestaan uit een analyse van de 
voornaamste knelpunten en een set concrete oplossingen

Analysefase Oplossingsfase
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Deel: analyses

Analysefase Oplossingsfase
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Maar eerst een stapje terug...

David van den Berg, Redesigning Psychiatry: 
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Er was eens… een systeem

Signalering Toegang
Behan-
deling

Patiënt met 
enkelvoudig 
probleem

Patiënt 
genezen

Het ideaalbeeld van de GGZ:

maar zo straightforward is de 
werkelijkheid niet
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De realiteit is complexer...

● Patiënten wachten te lang
● Behandelaars staan onder hoge druk
● en meer

Signalering Toegang Wachtlijst
Behan-
deling

Door-
verwijzing

Patiënt met 
enkelvoudig 
probleem
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Signalering Toegang Wachtlijst
Behan-
deling

Door-
verwijzing

Patiënt met 
enkelvoudig 
probleem Psychische problematiek is heel veel meer dan een individuele 

medische aandoening en vraagt om een breed, integraal perspectief

De realiteit is complexer… veel complexer...
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Kun je die complexiteit eigenlijk wel vangen in een intake van een uur?

Keuze wat je wil avondeten 20 minuten 

Sollicitatie voor een baan > 180 minuten 

Vaststelling behandeling GGZ 70 minuten 

Bron: Parool, 20 april 2021
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Tijdens de analysefase hebben we drie terugkerende thema’s 
geïdentificeerd

Een integrale blik op geestelijke 
gezondheidszorg ontbreekt?

Gebrek aan sturing werkt 
ongelijkheid in de hand

Maatschappelijke urgentie om 
de problemen in de GGZ aan te 
pakken ontbreekt
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Tijdens de analysefase hebben we drie terugkerende thema’s 
geïdentificeerd

Een integrale blik op geestelijke 
gezondheidszorg ontbreekt?

Gebrek aan sturing werkt 
ongelijkheid in de hand

Maatschappelijke urgentie om 
de problemen in de GGZ aan te 
pakken ontbreekt
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Cure

Care

Jeugd Volwassene

Verkokering in het systeem maakt het moeilijk om integrale zorg te 
bieden

Persoon

Wet maatschappelijke 
ondersteuning

Financier: Gemeente

Zorgverzekeringswet
Financier: Zorgverzekeraar

Jeugdwet
Financier: Gemeente

Preventie?

Jeugdwet
Financier: Gemeente

Transitiepsychiatrie

?
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Cliënten en veldpartijen wijzen naar elkaar

?

Zorgaanbieder Zorgverzekeraar

Opiniemakers

Politiek

“Er moet meer worden 
samengewerkt in de ggz”

“Jullie behandelen te lang door”

“De zorgverzekeraar stimuleert 
de overbehandeling van lichte 

problematiek”

“Mensen stappen te makkelijk 
naar de psycholoog”

“Er worden te weinig 
behandelaren opgeleid”

Wachters

“We zijn te veel tijd kwijt aan 
administratie”

“En jullie leggen ons 
budgetplafonds op”

“Veel van jullie hebben geen 
hoge lijdensdruk”

Bron: Gek van ggz
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Vanuit de overheid ontbreekt een integrale visie

?
MinVWS, 19-05-2021

Hoe kan een integrale visie vorm krijgen?

Schotland
Sinds 2016 Minister for Mental Wellbeing and Social Care

Bhutan
Sinds 2008 Gross National Happiness

Wereldgezondheidsorganisatie
Sinds 2018 Special Initiative for Mental Health
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Tijdens de analysefase hebben we drie terugkerende thema’s 
geïdentificeerd

Een integrale blik op geestelijke 
gezondheidszorg ontbreekt?

Gebrek aan sturing werkt 
ongelijkheid in de hand

Maatschappelijke urgentie om 
de problemen in de GGZ aan te 
pakken ontbreekt
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Wachttijden voor top-ggz zijn gemiddeld nog langer dan voor reguliere s-ggz*

Persoonlijkheid

Landelijk Top-ggz

19 31

Autisme 2721

Aandacht/gedrag 15 21

Gemiddelde wachttijd (weken)

Diagnosegroep

- Depressie

- Post-traumatische stress-stoornis

- Persoonlijkheidsstoornis
Patiënt

Behandeling 

depressie

Behandeling 

ptss

Behandeling 

persoonlijkheid
Wachttijd Wachttijd Wachttijd

En mensen met complexe problemen belanden vaak herhaaldelijk op een wachtlijst

De toegang tot zorg is ongelijk - afhankelijk van de ernst van de 
problematiek
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De toegang tot zorg is ongelijk - afhankelijk van de ernst van de 
problematiek
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De toegang en kwaliteit van zorg zijn ongelijk - afhankelijk van je 
zorgverzekeraar en gemeente

Budgetplafonds Moeilijkere kwaliteitsborging

Er is voor mij geen hulp 
meer beschikbaar!

100 behandelingen is 
wel genoeg toch?

Deze behandeling past 
niet goed bij mij

Deze behandeling behaalt 
goede resultaten voor 

weinig geld
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De toegang en kwaliteit van zorg zijn ongelijk - afhankelijk van je 
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De toegang tot zorg is ongelijk - afhankelijk van je sociaal-
economische positie

Je hebt meer kans op problemen…. ...maar minder toegang tot (jeugd)zorg

4x zo hoge kans op ernstige 
psychiatrische aandoening in lage 
inkomensgroep

odds ratio

bronnen: NEMESIS-2, Trimbos-instituut. “Eerste Evaluatie van de Jeugdwet: transformatie in zicht?”, Nivel, 2018 

Bijna een op de drie ouders in ons 
onderzoek vindt dat het veel moeite 

heeft gekost om toegang tot 
jeugdhulp te vinden. Juist gezinnen 

in een kwetsbare positie –
eenoudergezinnen en gezinnen met 
een laag inkomen – zijn hierover het 

meest negatief. 
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Tijdens de analysefase hebben we drie terugkerende thema’s 
geïdentificeerd

Een integrale blik op geestelijke 
gezondheidszorg ontbreekt?

Gebrek aan sturing werkt 
ongelijkheid in de hand

Maatschappelijke urgentie om 
de problemen in de GGZ aan te 
pakken ontbreekt
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De ernst van het probleem en het probleem zelf zijn niet goed in 
beeld...

Systeem is complex en intransparant

1. Psychische 
klachten

2. Toegang tot 
zorg

4. Zorg
5. Terug-

verwijzing of 
door-verwijzing
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De ernst van het probleem en het probleem zelf zijn niet goed in 
beeld...

Systeem is complex en intransparant

Theoretisch pad is anders dan praktische realiteit 

1. Psychische 
klachten

2. Toegang tot 
zorg

4. Zorg
5. Terug-

verwijzing of 
door-verwijzing
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De ernst van het probleem en het probleem zelf zijn niet goed in 
beeld...

Systeem is complex en intransparant

Theoretisch pad is anders dan praktische realiteit 

Goede cijfers en informatie over wachttijden ontbreken

1. Psychische 
klachten

2. Toegang tot 
zorg

4. Zorg
5. Terug-

verwijzing of 
door-verwijzing
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Mensen met EPA zijn een 
onbekende groep

...maar de groep mensen met EPA is ook niet of verkeerd in beeld

Mensen met EPA hebben te 
lijden onder stigma en 
vooroordelen

Het beeld dat er weinig 
perspectief is voor deze 
groep vermindert inzet op 
behandelmogelijkheden

Maar het kan iedereen 
overkomen 

Door wegkijken en door negatieve 
aandacht in de media 

Maar er zijn wel degelijk goede 
behandelmogelijkheden en 
wegen naar herstel
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Deel 2: Oplossingen

Analysefase Oplossingsfase



Oplossing: “Is dit te gek?”
Een urgentiecampagne 

voor politiek en beleidsmakers met concrete oplossingen 
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“Deze brand is niet 
ernstig genoeg.”
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”In deze gemeente 
blussen wij niet.”
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“Er is een mismatch 
tussen uw brand en 

onze 
dienstverlening. U 

moet opnieuw in de 
wachtrij.”
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“Is het wel realistisch 
om de meest 

ernstige gevallen te 
willen oplossen?”

“Kost het niet te veel 
tijd? Is dit niet te 

belastend voor de 
hulpverlener?”
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Is dit te gek?



“Ik heb een 
knobbeltje in mijn 

borst ”

“ We hebben geen 
plek om u te zien, u 
moet wachten voor 

intake”



s

“ Ik zie niet dat u 
kanker heeft, u moet 
nog even wachten ”“Ik denk dat ik 

borstkanker heb”



s

“U heeft 
uitgezaaide 

borstkanker”

“ In dat geval komt u 
niet meer in aanmerking 

voor behandeling X, u 
moet op de wachtlijst 
voor behandeling Y”



Is dit te gek?

40
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Dit is te gek
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Dit is te gek
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Te gek voor woorden… Maar de ideeën zijn er!



44

…Ideeën zijn er, twee voorbeelden van dit weekend

a) zorg-prestatie is mogelijk al goede start

b) Verhoog financiering voor EPA zorg, want 

die zijn minder voorspelbaar en vergen 

aandacht en zijn intensiever

c) Erken dat helft EPA doelgroep semi-

chronische zorg vraagt en richt daar op in

Maak EPA zorg financieel aantrekkelijker

Verhoog beschikbare diagnose- en behandel-

capaciteit door het slimmer verhogen van het 

aantal personen dat regiebehandelaar kan 

zijn. 

Dit vergroot ook de aantrekkelijkheid voor de 

huidige goede krachten met hart voor de zaak 

die al lang werkzaam zijn in het veld

Meer regiebehandelaren door zij-instroom
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1. Maak EPA zorg financieel aantrekkelijker

Vast budget voor langere tijd
Hogere prijzen voor 

complexere doelgroepen

Bijvoorbeeld met:

€

jaren

❑ Meer financiële zekerheid voor 

instelling

❑ Meer vrijheid in zorginrichting

❑ Minder doelmatigheidsprikkels

• ander toezicht nodig

❑ Meer financiële ruimte om de 

werkbelasting lager te maken

• toezicht nodig op uitvoering

❑ Prikkel voor instellingen om zich 

te richten op complexere 

doelgroepen

€

licht zwaar

= nu
= voorstel



46

2. Veel verantwoordelijkheid en hoge druk op regiebehandelaren

14.000

GGZ BIG

1.000.000 in GGZ

waarvan

50% in S-GGZ

1 regiebehandelaar 70 (10-120) cliënten:

Bron: NVGzP
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Uitwerking: Zij-instroom GGZ regiebehandelaar BIG certificering

Rekenvoorbeeld

In een team van 10 mensen, zeg 2 regiebehandelaren.
Dus: op 1 GZ psycholoog of psychiater zijn er circa 4 hbo-behandelaren. 

Er zijn 14.000 GGZ BIG registraties, dus circa 56.000 hbo personen. (schatting! )

Stel: één op de 8 is geschikt én heeft interesse in zij-instroom, 
dan betekent dat circa 7000 potentiële opleidings-kandidaten. 

Dit jaar 700 GZ-psycholoog opleidingsplekken, dus we zouden in theorie 
binnen 2 jaar, 10 jaar aan regiebehandelaar capaciteit kunnen toevoegen. 



Digitalisering wordt nog niet genoeg ingezet om onze gezondheid te verbeteren
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Toolkit voor iedereen Centrale campagne

Met een urgentiecampagne creëeren wij de zet die nodig is



Zorgplicht Rechtszaak

We organiseren met  7 studenten een onderzoek naar een rechtszaak jegens de 
zorgverzekeraars wegens het stelselmatig overschrijden van de Treeknorm, 

plus een te kleine inzet om het bereiken van budgetplafonds te voorkomen en 
daardoor niet nakomen van hun zorgplicht.

“Je bent als Zorgverzekeraar verantwoordelijk voor het tijdig leveren van 
passende zorg aan de individuele verzekerde. Om ervoor te zorgen dat dit lukt, 

moet je voldoende zorg inkopen en sturen op een gepast gebruik van zorg.”



Mentaal Bevolkingsonderzoek 
Een landelijke bevolkingsonderzoek onder Nederlanders om in te checken hoe 

het gaat met de mentale gezondheid van ons.
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Mentale gezondheid is niet genormaliseerd 

“Ik heb een psychose”

“Daar kan ik geen praatje mee maken”

“Die is gevaarlijk”

Wat de buitenwereld over mij denkt

“Ik kamp met verminderde motivatie”

“Ik heb slaapstoornissen”

Wat de echte problemen zijn
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Door regelmatig een mentaal bevolkingsonderzoek onder alle 
Nederlanders uit te voeren, wordt het gesprek aangaan normaler
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Zo kwantificeren we de mentale gesteldheid van alle Nederlanders, 
houden het op de politieke agenda én normaliseren we mentale 
gezondheid

1.500.000 uitnodigingen

400.000 mensen met psychische klachten

7.500 + POH GGZ aangesloten



“Geïntegreerde GGZ”
Maatschappelijke betrokkenheid voor doorlopende ondersteuning
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Het GGZ systeem is binair ingericht

● You’re in or you’re out, je 
bent cliënt of je bent beter

● Grote druk op behandelaar 
terwijl familie en sociale 
omgeving aan de zijlijn staat

● Angst voor uitstroom -
‘uitbehandeld’ betekent 
opnieuw op de wachtlijst
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Geïntegreerde GGZ: maatschappelijke betrokkenheid om krachten 
te bundelen. Je staat er niet alleen voor!

Er zijn initiatieven voor sociale samenhang. Hier 
kunnen wij op aansluiten of samen een spin-off van 

maken voor de GGZ



57

Door het sociale netwerk te 
betrekken…
● Minder machteloosheid bij 

omgeving
● Minder angst om uit te 

stromen bij patiënt (én 
behandelaar)

● Minder druk op behandelaar 
om álles op te pakken 

Zo verminderen we (gepercipieerde) capaciteitsprobleem en zorgen we 
voor ondersteuning in het ‘grijze gebied’ voor en na behandeling



Oplossing “Naastje in Regie”
‘Een persoon naast de cliënt met opschaalmandaat’
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GGZ hulp staat zelden los van andere hulp

Wat moet ik afspreken met school?
Waar moet ik straks wonen?
Welke keuze maak ik in mijn behandeling?
En wat is überhaupt mogelijk?

Hoe krijg ik overzicht op al deze keuzes? ?????
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De totale hulp vormt een wirwar van draden 

Ownership en mandaat ontbreekt 

?????
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Waarom werkt de huidige cliëntondersteuning niet?

?????

Huidige cliëntondersteuning:
● JIM
● Onafhankelijke cliëntondersteuner

MAAR…

● Cliënten worden er zelden op geattendeerd
● Ze hebben geen mandaat
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Initiatief Naastje in Zorg

Naastje in Zorg gaat verder vanuit de initiatieven die er al liggen. 

● Je kiest je ‘Naastje’ zelf (professional, vriend of familielid)
● Er zijn faciliteiten om de cliënt bij te staan:

○ Tijd wordt vergoed voor professionals 
○ Ondersteuning

● Je Naastje heeft mandaat om
○ Zorgoverleg te organiseren
○ Opschalen van overleg als zorgtrajecten niet goed 

lopen of niet goed afgestemd raken
Geïntegreerde 

!!!!!!
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Proof-of-concept Naastje in de Zorg 

Lokaal wordt een jaar lang:

● Een select aantal jongeren en volwassenen wordt gevraagd 
een Naastje aan te wijzen. 

● Scholen, gemeente instellingen en zorginstellingen geven 
consent dat Naastje zorgoverleg mag organiseren en 
overleg mag opschalen.

● Er is budget vrijgemaakt om werktijd en scholing te 
vergoeden.

!!!!!!



Oplossing “Woord gehoord”
‘Van individueel probleem naar holistische oplossing’
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Van individueel probleem naar holistische oplossing

Systemisch en 
oplossingsgericht
We zoeken samen naar de 
mogelijkheden die er zijn voor 
ontwikkeling en scheppen daarvoor de 
juiste context. 

Individueel en probleemgericht
Je moet zorgen dat je in de behandeling 
‘gefixed’ wordt.
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Workshop WOORD GEHOORD: wat zeggen we eigenlijk?
Dialogen tussen mensen met ervaring in de GGZ en mensen werkzaam in de GGZ, gefaciliteerd door 
bijvoorbeeld filosofen of taalwetenschappers. 

Woord Wat wordt gehoord Eigenlijk zouden we willen zeggen

Regiebehandelaar Eén persoon kan de regie hebben over hoe 

de ontwikkeling van een ander persoon 

verloopt. Verloopt die ontwikkeling niet 

goed, dan is dat het persoonlijke probleem 

van de regiebehandelaar. 

Iemand die het overzicht houdt over de 

behandeling en er beslissingen over neemt. 

Iemand die een ander persoon bijstaat een 

volgende stap in ontwikkeling te zetten. 

Zorgprestatie Er moet gepresteerd worden: zorg kan falen 

of mislukken. Dat is dan de persoonlijke fout 

van een behandelaar of van degene die 

zorg ontvangt. 

Er wordt zorg verleend.

Behandelprotocol We kunnen van te voren vaststellen hoe 

iemands ontwikkeling verloopt en als dat 

niet gebeurt zoals we het hadden bedacht 

dan is dat een persoonlijk falen van degene 

die zorg ontvangt of verleent. 

We hebben een idee over en hoop op 

verbetering.

Casemanager De casus is een individueel probleem. De 

manager kan dit probleem met management 

oplossen. 

Iemand die helpt de zorg te coördineren. 

Patiënt

Cliënt

Iemand die lijdzaam wacht?

Iemand die even komt shoppen?

Iemand die zorg nodig heeft.

Classificatie Er is een probleem dat kan worden 

ondergebracht in een klasse van een set 

symptomen. 

Er is een behoefte en het lukt iemand niet die 

te vervullen.



Oplossing “Voorkom verdringing”
Herverdelen van middelen om mensen met een laag inkomen een grotere kans 

op zorg te geven
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Ongelijkheid in zorgbereik

● Ongelijkheid in kans op zorgbereik

● Ongelijkheid in kans om zorggebruiker te worden

‘gaat 

allemaal 

goed hier’

‘ik heb hulp 

nodig!’

lage SES hoge SES
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Betere verdeling van de middelen

● Van equality naar equity: zet de middelen in waar ze het hardst nodig zijn
○ Geld herverdelen waardoor het geld beter terechtkomt bij mensen met een lagere sociale 

economische status
○ Begrijpelijke taal

● Bewustwording voor de patiënt en de omgeving
○ De lat lager leggen, zodat iedereen mee kan komen
○ Preventie niet alleen inzetten op fysieke gezondheid, maar ook op mentale gezondheid

■ Nationaal preventie-akkoord mentale gezondheid



Oplossing “Landelijk Spreidingscentrum EPA-
patiënten”

Beleidsadvies gelijke aanpak coronazorg en EPA-zorg
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De wachtlijsten voor complexe psychische zorg zijn langer dan voor 
enkelvoudige psychische zorg

Pervasief

Bijv. autisme
22

Persoonlijkheid

Bijv. borderline
20

Aandacht/gedrag

Bijv. adhd
16

Gemiddelde wachttijd 

(weken)

Treeknorm 
14 weken

Eetstoornissen

Bijv. anorexia
15

Diagnosegroepen waarvoor de treeknorm gemiddeld wordt 

overschreden

BasisGGZ 10
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Ook is er een groot verschil in wachttijd per regio...
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Daarom introduceert Ernst Kuipers het...

overheid VNG
zorgverzekeraars sociale middenveld

Wat kan voor 

Coronapatiënten 

moet ook kunnen 

voor EPA patiënten!
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Wachtlijsten worden weggewerkt en complexe patiënten krijgen zorg

● Landelijk gecoördineerde verdeling van EPA-patiënten onder privé-
klinieken en GGZ-instellingen 

● Verkleint verschillen tussen wachttijden voor een behandeling door heel 
Nederland 

● Voorrang geven aan complexe zorg ten opzichte van eenvoudige zorg
● Eenvoudige zorg moet worden opgepakt door wijkteams, de sociale sector 

en de werkgever

● Patiënten die complexe zorg behoeven worden niet meer achtergesteld 
● Wachtlijsten worden ingelopen
● Intake wordt op 1 punt gecoördineerd



Oplossing “Het Patiënt-Werknemerstatuut”
Maak de patiënt niet zieker en laat hem meedoen in de maatschappij
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Eens in het GGZ-systeem word je fulltime patiënt...

Werkende

- Verdient geld door te werken
- Draagt lasten af 
- Creëert sociaal netwerk 
- Kan maatschappelijk participeren

Patiënt

- Verdient geen geld 
- Zit in een zorgtraject 
- Zit veel thuis of zit in kliniek 
- Geen maatschappelijke participatie 

Patiënt
Patiënt die wil 
meedoen in de 
maatschappij

Werkende
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Door het Patient-werknemerstatuut ontstaat een regelarme werkzone 
p

a
ti

ë
n

t

Regelarme werkzone

Patiënt-werknemerstatuut

- patiënt gaat laagdrempelig (vrijwilligers)werk doen 
- patiënt hoeft geen extra lasten afdragen, wordt niet gekort op bijstand of uitkering
- werkgever hoeft geen extra werkgeverslasten af te dragen 
- Makkelijk opschalen en afschalen
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Zo blijft de patiënt aangesloten bij de samenleving!

patiënt houdt een 
weekinvulling

destigmatisering 
van mentale 
problemen

tegengaan van sociaal 
isolement

mogelijkheid 
tot minder 
financiële druk

opbouwen van competenties 



Bonusoplossing 1
De GGZ Gold Card
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De GGZ Gold Card breekt schotten af door iedereen zelf te laten 
bepalen welke zorg ze consumeren, waar en wanneer

GGZ ✔️Zelf bepalen hoe 
“ernstig” je bent

✔️Zelf bepalen wie jou 
behandelt

✔️Zelf bepalen 
wanneer je stopt

Een afspraak maken moet je zelf regelen…
...voor de rest: de GGZ Gold Card



Bonusoplossing 2
GGZ Ganzenbord
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Met GGZ Ganzenbord ervaren bestuurders hoe frustrerend 
wachtlijsten zijn

De huisarts neemt je 
niet serieus. Ga 
terug naar START.

1

START

Je staat op een 
intakewachtlijst. Sla 
3 beurten over.

2 Intake bij angstkliniek. 
De psycholoog vindt dat 
je moet beginnen bij je 
depressie. Ga 1 stap 
terug.

3

4

Intake bij 
depressie-
kliniek. Je 
behande-
ling kan 
beginnen! 
Gefeli. Sla 
6 beurten 
over.

Je behandelaar 
wisselt van baan. Ga 
2 stappen terug.

5
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Voorkom het huidige “Ga terug naar start” 

probleem door exclusie-criteria of verkeerde 

diagnose-stelling

Behandeling kan al starten zonder precieze 

diagnose

(Tijdelijke) wildcard DBC bij EPA symptomen

Wildcard DBC voor mensen met ernstig psychiatrische klachten



Bedankt voor je aandacht!


