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IMPRESSIE RONDETAFELBIJEENKOMST 
AMBULANTISERING GGZ 
 
DATUM: 23 JANUARI 2020 

TIJD: 13:00 – 15:00 UUR 

LOCATIE: MUNTGEBOUW, UTRECHT 

 

CENTRALE VRAGEN  

Tijdens de ronde tafel op donderdag 23 januari 2020 stond de volgende vraag centraal: hoe zorgen we er 
gezamenlijk voor dat de ambulantisering van de GGZ kan slagen? Voorafgaand kregen de deelnemers de 
volgende vragen mee: 

• Wat zijn de grootste knelpunten in de uitvoering en organisatie als het gaat om de opvang, zorg en 
ondersteuning van mensen met een psychische problemen in de wijk? Worden bovengenoemde 
knelpunten herkend? 

• Wie zijn de partijen die van de ambulantisering een succes moeten maken? Zijn deze partijen het 
eens over de doelstelling, hoe dit bereikt moet worden en wie hiervoor aan zet is?  

• Zijn de randvoorwaarden waaronder partijen hun werk doen voldoende duidelijk en evenwichtig? 
• Welke kansen zien de deelnemers voor de onderlinge samenwerking en rolverdeling zodat de verdere 

ambulantisering kan slagen?  Van welke voorbeelden kunnen we leren? 
• Welke oplossingsrichtingen zien de deelnemers als het gaat om een verbeterde regie en effectieve 

onderlinge samenwerking zodat mensen met psychische problemen betere zorg en ondersteuning 
krijgen? 
 

UITKOMSTEN RONDE TAFEL 

Tijdens de ronde tafelbijeenkomst waren, behalve een aantal leden van de studiegroep, vertegenwoordigers 
aanwezig vanuit GGD, gemeenten, Rijk (SZW), woningcorporatie, wetenschap, Trimbos-instituut en MIND 
Platform (cliënten en familieorganisaties). Verschillende invalshoeken zijn aan de orde geweest, voor de 
overzichtelijkheid staan ze hieronder geclusterd weergegeven. 

 

AMBULANTISERING WORDT TE WEINIG GEZIEN ALS OPDRACHT VOOR DE SAMENLEVING: OMSLAG 
IN HET DENKEN IS NOODZAKELIJK 

• Pas wanneer GGZ-problematiek zichtbaar wordt in de samenleving, gaan andere organisaties zich er 
om bekommeren. De overheid neemt onvoldoende verantwoordelijkheid om het anders te 
organiseren.  

• Er is te weinig aandacht voor het potentieel van de doelgroep om een bijdrage te leveren aan de 
samenleving (bijvoorbeeld door werk). Er wordt teveel eenzijdig vanuit het zorgdomein naar de 
problematiek gekeken. Zorg is maar een klein deel van iemands dagelijks leven. 

• Het idee dat beddenreductie in de GGZ kosten bespaart is nergens op gebaseerd, over de gevolgen 
van die reductie voor cliënt en samenleving is niet of onvoldoende nagedacht. Mensen vallen vaak 
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terug, er zijn weinig prikkels om aan het werk te blijven en de ‘eenzaamheidsscore’ onder mensen 
met psychiatrische problematiek is zeer hoog. We zullen dus na moeten denken hoe we voor deze 
mensen kunnen zorgen voor een zinvol bestaan. Geef mensen ruimte om iets te doen aan hun 
situatie.   

• In de wijken is steeds minder draagvlak bij de bewoners voor huisvesting van de doelgroep. Het gaat 
daarbij vaak om wijken waar al veel knelpunten samenkomen, de draagkracht van de wijk neemt 
daardoor nog verder af.  

 

SCHOTTEN TUSSEN WETGEVING EN IN FINANCIERINGSKADERS ZITTEN INTEGRALE OPLOSSINGEN IN 
DE WEG 

• Sommige mensen willen geen hulp ontvangen terwijl het duidelijk voor de omgeving is dat dit wel 
nodig is. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs een opname in een instelling te zijn maar kan ook gaan om 
lichte vormen van ondersteuning en begeleiding (vanuit de Wmo in plaats van de Zvw). 

• Het systeem is totaal geïndividualiseerd doordat het volledig gericht is op het bekostigen van 
individuele behandelingen.  

• Het hangt af van de bereidheid van de gemeenten om extra middelen in te zetten voor zorg en 
ondersteuning van de doelgroep. Verzekeraars zijn daartoe vaak niet bereid of kunnen niet hetzelfde 
bedrag hier tegenover zetten omdat zij alle behandelingen moeten kunnen verantwoording in een 
DBC code en die is er voor de basis-GGZ niet.  

• De verschillende wetten zijn elk opgebouwd vanuit een eigen logica waarbij wordt verwacht dat 
gemeenten integraal aan het werk gaan. Ook gemeenten gaan handelen naar die wetten en 
redeneren minder vanuit het doel.  

• Met de afrekencultuur is het lastig om over de eigen grenzen te denken. Er wordt vaak slecht 
geschakeld tussen FACT-teams en wijkteams vanwege financiële redenen.  

• FACT-teams en wijkteams moeten meer gezamenlijk opereren. De financiering van een dergelijke 
integrale aanpak is problematisch. Mogelijke oplossing om in de back office iets te regelen voor 
gedeelde financiering door zorgverzekeraars en gemeente zodat integraliteit van het zorgaanbod 
verruimd wordt.  

• Er is behoefte aan een vorm van lumpsum financiering. Dit zou naast het wijkbudget van de gemeente 
gezet kunnen worden zodat we elkaar gaan helpen. Wanneer iemand zorgt weigert dan is dat team er 
gewoon. Door meer samen te doen kunnen verwijzingen naar zwaardere zorg voorkomen kunnen 
worden. Prikkel voor begeleiding in de wijk met wel een periodiek gesprek over de volume van de 
financiering.  

 

TE VEEL VERSCHILLENDE REGIO-INDELINGEN LEIDT TOT COMPLEXITEIT EN VERTRAGING 

• Het aandeel van uitgaven aan klinische zorg binnen specialistische GGZ varieert per regio van 40% tot 
56%. Het ambulante aandeel van het budget varieert van 35% tot 65%. Er is een zeer grote variatie in 
in toe- en afname van intensieve ambulante dbc’s (-21% tot +84%) en grote verschillen in de opbouw 
van ambulante zorg van regio tot regio. Er is echter maar een bescheiden relatie tussen daling van het 
klinische budget en stijging van het ambulante budget.  

• Financiers missen een overzicht van wat er in welke regio gebeurt.  
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SAMENWERKING KOMT ONVOLDOENDE TOT STAND EN HET SYSTEEM FACILITEERT DIT 
ONVOLDOENDE 

• Professionals moeten leren omgaan met wat er dan in de plaats moeten komen van medische zorg. Er 
is in de praktijk weinig verbetering te zien omdat er weinig uitwisseling is tussen de bestuurlijke en 
uitvoerende lagen. Er kan op individueel niveau best veel, maar als we voor ieder individu maatwerk 
willen leveren komen we allerlei regelingen tegen. Dan is er iemand nodig die helpt het te arrangeren.    

• Gemeenten werken vanuit een visie; verzekeraars voeren de wet uit. Dit matcht vaak niet en 
gesprekken om dit meer bij elkaar te brengen komen niet tot stand. Deels komt dit ook doordat het 
voor verzekeraars niet aantrekkelijk is om psychische problematiek te vergoeden en om samen te 
werken (lage premie is immers het uitgangspunt). 

• Samenwerking hangt sterk af van het soort bestuurder; het ontbreekt aan een sturingsmechanisme 
binnen het systeem. Vaak vallen netwerken na verloop van tijd uit elkaar door bijvoorbeeld vertrek 
van een bestuurder. Hoe komen we tot een type sturing zonder daarvan afhankelijk te zijn? 

• Er wordt weinig gebouwd voor deze doelgroep doordat kolommen zo verschillend van elkaar werken.  

 

HET RIJK IS ONVOLDOENDE ZICHTBAAR EN AFWEZIG BIJ ONDERSTEUNING GEMEENTEN 

• Vanuit de landelijke overheid is er te lang gezegd ‘maak lokaal maar afspraken, dan komt het wel 
goed’. Voor met name kleine gemeenten, is het lastig om het gesprek te voeren met grote 
instellingen, zorgkantoren en zorgverzekeraars en is het ingewikkeld om te komen tot innovatieve 
oplossingen binnen de gestelde kaders.  

• Decentraliseren naar centrumgemeenten werd als mogelijke oplossing genoemd. Nadeel daarbij is 
dat het vervolgens de grote stad is die het regelt.   
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