
GroenLinks: Crisis-aanpak nodig in de psychische gezondheidszorg 
 
De crisis-aanpak van de zorg voor corona-patiënten zet zoden aan de dijk. Ook de 
gigantische wachtlijst voor zorg aan mensen met psychische nood, heeft crisis-proporties. 
Het is tijd om ook daar een nood-aanpak door te voeren, zegt Tweede Kamerlid Wim-Jan 
Renkema (GroenLinks).  
 
De ziekenhuizen verwachten de komende tijd extra drukte door uitgestelde zorg. Nu er weer 
ruimte is op de intensive care, kunnen niet-corona patiënten zich weer melden voor 
medische ingrepen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor al die mensen die hun behandeling 
van bijvoorbeeld een tumor moesten uitstellen.  
 
Mensen met psychische problemen hebben echter al jaren te kampen met uitgestelde zorg. 
Mensen als de 26-jarige Charlotte Bouwman, die suïcidaal is en begin van dit jaar voor het 
verantwoordelijke ministerie van VWS ging zitten met een bord: “ik wacht hier wel”. Omdat 
ze al meer dan 800 dagen op een wachtlijst staat voor de behandeling van haar complexe 
psychische problemen. Een actie die de ogen opende van velen voor de schrijnende verhalen 
van mensen in ons land die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.  
 
Al vóór deze corona-crisis stonden 90.000 mensen op een wachtlijst. Met de huidige 
vertraging en de nieuwe vraag naar psychische zorg zal het aantal wachtenden binnenkort 
de 100.000 overschrijden. Dat is een enorme gezondheidscrisis.  
 
Het gevoel van urgentie bij het kabinet voor psychisch zieken lijkt te ontbreken. De 
staatsecretaris legt de bal bij de zorginstellingen en de zorgverzekeraars, die de kosten van 
de geestelijke zorg vergoeden. Maar daarmee blijft het systeem in tact dat ‘gemakkelijke’ en 
‘planbare’ psychische problemen financieel interessanter zijn dan complexe, langdurige zorg.  
 
Het is echt tijd om die crisis in de GGZ nu aan te pakken. Er is lang genoeg gepraat tussen 
zorginstellingen en zorgverzekeraars. Het is nu het moment voor het oplossen van de crisis 
in de GGZ en de wachtlijsten terug te dringen naar aanvaardbare cijfers.  
 
Als land hebben wij nu ervaring opgedaan met crisismanagement in de gezondheidszorg. De 
beddencapaciteit op intensive cares is snel vergroot. Er wordt landelijk gecoördineerd: 
beschermingsmateriaal is centraal ingekocht en verdeeld. Er is een landelijk 
coördinatiecentrum opgezet voor de verdeling van corona-patiënten over ziekenhuizen in 
het land. En dankzij de Wet Publieke Gezondheid kreeg de verantwoordelijke 
bewindspersoon bijzondere verantwoordelijkheden en centrale sturing, die passen bij een 
gezondheidscrisis. Ongekende maatregelen in een decentraal stelsel. 
 
De wachtlijsten in de GGZ schreeuwen om zo’n meer centrale sturing.  Om landelijk in te 
grijpen en daarmee regie te nemen over de huidige  gefragmenteerde regionale aanpak. 
Aangezien het verzekeraars en instellingen niet lukt om samen de wachtlijsten voor een 
aandoening te verkorten of een snelle opname te realiseren voor iemand in psychische 
nood, moet de minister of de staatssecretaris in kunnen grijpen. De vele wachtenden die 
psychische zorg nodig hebben, verdienen die regie ook. 
 



 


