
 
 
 
28 mei 2018 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Op donderdag 31 mei debatteert u over de GGZ. Vanuit de VNG vragen we uw aandacht voor één 
onderwerp: de ambulante zorg. 
 
Evenals staatssecretaris Blokhuis vinden wij de uitkomsten van de monitor Ambulantisering 
teleurstellend. Deze monitor (i.e. de Monitor die het Trimbos organiseert) laat zien dat er geen 
substantiële resultaten zijn geboekt ten aanzien van de doelstelling om ambulante zorg voor mensen 
met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) uit te breiden en te intensiveren: er is geen stijging 
te zien in het aantal intensieve ambulante DBC’s in de Zvw-gefinancierde ggz en het aantal 
gecertificeerde FACT-teams is het laatste jaar niet meer toegenomen. Deze conclusie schrijnt te meer 
omdat hij voor het derde jaar op rij wordt getrokken. 
 
Gemeenten hebben er last van dat er onvoldoende ambulante zorg is, op meerdere vlakken: 

1. er komen meer mensen zonder zorg in de wijk die uiteindelijk bij de gemeente terecht 
komen; 

2. er zijn onvoldoende mogelijkheden zijn om mensen te laten doorstromen naar een eigen 
woning met ambulante hulp, zodat ze langer in klinieken zitten of een beroep doen op 
beschermd wonen, terwijl dat eigenlijk niet nodig is.  

 
De VNG is via een begeleidingscommissie betrokken bij de monitor. Wij hebben vanuit de 
begeleidingscommissie meegeschreven aan een brief aan de Staatssecretaris met suggesties voor 
verbetering. Wij vinden het positief dat hij hierover met de betrokken partijen in gesprek wil.  Ook 
positief is de betrokkenheid van gemeenten bij het zorgakkoord, maar we maken wel meteen de 
aantekening dat we de mogelijkheid van een financiële claim (omdat gemeente er meer mensen bij 
krijgen) niet uitsluiten.  
 
Wij zien kortom dat de staatssecretaris goede stappen zet om de problemen met ambulante zorg aan 
te pakken. Gemeenten steunen hem daarin en werken er aan mee. Wij vinden dat dit ontwikkelingen 
zijn die u kunnen helpen, althans dit onderdeel van het GGZ-debat, in de juiste context te plaatsen. 
 
 
 

https://vng.nl/

