
¥ 
Raadsvragen 

 

Raadsvragen ¥ Pagina 1 van 2 

 

Nr. RV17.0021 (2017) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende 
Wachtlijstproblematiek bij opname voor behandeling GGZ 

 

 
Aan de fractie D66 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 3 april 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Wachtlijstproblematiek voor opname 

bij de GGZ: 

 
Gedurende de afgelopen maanden zijn wij meerdere keren aangesproken door mensen die de zorg 
hebben voor een familielid met een psychiatrisch probleem. In een aantal gevallen is sprake van een 
onleefbare situatie voor de omgeving en zou opname voor behandeling noodzakelijk zijn. Echter, er 
blijkt voor de GGZ sprake te zijn van een wachtlijst met een duur van drie tot zes maanden, waarbij 
het ook nog eens mogelijk is dat men in het geheel niet wordt opgenomen op de wachtlijst omdat men 
claimt dat opname alleen mogelijk is voor de "allerergste" gevallen. Omdat ook verder in het land 
sprake is van wachtlijsten bij de GGZ zijn wij benieuwd hoe de situatie in Den Helder en omstreken is 
en hebben wij daar voor de volgende vragen: 
 
Bent u bekend met deze wachtlijstproblematiek en de gevolgen daarvan voor betrokkenen? 

1. Welke oorzaak ligt aan deze wachtlijstproblematiek ten grondslag?  
2. Hoeveel mensen staan er momenteel op de wachtlijst en welke trend laat de wachtlijst     

zien? 
3. Op grond van welke criteria wordt besloten of men kan worden opgenomen op een 

wachtlijst c.q. kan worden geholpen? 
4. Welke instantie stelt deze criteria vast? 
5. Op welke wijze wordt toezicht gehouden op deugdelijke naleving van deze criteria? 
6. Welke inspanningen hebt u tot nog toe verricht om de wachtlijstproblematiek te verminderen 

of op te lossen?  
7. Hoe en op welke termijn denkt u deze wachtlijstproblematiek op te lossen? 

 

 

Voor de beantwoording van deze vragen heeft de gemeente contact gezocht met GGZ-NHN.  

Behandeling en opname wordt namelijk door de Zorgverzekeraar bekostigd en uitgevoerd door de 

GGZ.  

 
1. Welke oorzaak ligt aan deze wachtlijstproblematiek ten grondslag?  

 

De GGZ  geeft aan dat van wachtlijsten niet of nauwelijks sprake is. Voor het tot een 

eventuele crisisopname of langdurige zorg komt zijn er voorliggende vormen van 

ambulante behandeling beschikbaar:  

- Behandeling in de thuissituatie of vanuit een Beschermd wonen locatie door het 

FACT-team GGZ  

- of als intensieve behandeling nodig is vanuit de Intensive Home treatmentteams (ITH). 

- Acute crisisopname  

- Langdurige zorg (WLZ). 

 

Als regel vindt behandeling vanuit de FACT-teams plaats, deze kan zo nodig opgeschaald 

worden tot de intensievere behandelteams (ITH). Als dat onvoldoende is en de situatie 

thuis onhoudbaar is kan iemand met opname indicatie worden opgenomen in de 

Behandelkliniek waarvoor eigenlijk nooit een wachtlijst is. De lijn is wel dat zolang het 

thuis kan, iemand thuis wordt behandeld.  

 

De langdurige zorg die wordt bekostigd vanuit de Wet Langdurige Zorg wordt afgebouwd. 

Hiervoor komt iemand pas in aanmerking als na een periode van jaren blijkt dat het om 
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langdurige zorg gaat. Een steeds kleinere groep komt hiervoor in aanmerking. Maar 

hiervoor bestaat slechts een beperkte wachtlijst.  

 

De gemeente is (naast begeleiding en dagbesteding) verantwoordelijk voor Beschermd 

wonen GGZ, op participatie gericht. Door de afbouw van de WLZ is er sprake van een 

blijvende druk op Beschermd wonen. Toch is ook voor Beschermd wonen de  

wachtlijstproblematiek in de regio beperkt.  

 

2. Hoeveel mensen staan er momenteel op de wachtlijst en welke trend laat de wachtlijst     

zien? 

3. Op grond van welke criteria wordt besloten of men kan worden opgenomen op een wachtlijst 

c.q. kan worden geholpen? 

4. Welke instantie stelt deze criteria vast? 

5. Op welke wijze wordt toezicht gehouden op deugdelijke naleving van deze criteria 

 

De vragen 2 en 3 zijn derhalve niet van toepassing. Of  iemand wordt opgenomen of 

niet wordt bepaald door de GGZ zelf. 

 

6. Welke inspanningen hebt u tot nog toe verricht om de wachtlijstproblematiek te verminderen of 

op te lossen?  

7. Hoe en op welke termijn denkt u deze wachtlijstproblematiek op te lossen? 

 

Als aangegeven is van wachtlijstproblematiek maar zeer beperkt sprake. En de 

gemeente is slechts voor zover het Beschermd wonen betreft direct in de positie om 

eventuele problematiek op te heffen. Het wordt wel als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid ervaren om problemen te signaleren en met elkaar en zo nodig 

ook zorgverzekeraar en/of zorgkantoor te bespreken.  

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 2 mei 2017 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

 

 

 

 

secretaris 

Robert Reus  
 

 

 

 


