
15

De lange wachtlijsten bij GGzE zijn en blijven onaanvaard-
baar, vindt bestuursvoorzitter Joep Verbugt. Daarom
wordt met man en macht gewerkt aan efficiënter 
werken en het binnenhalen van extra geld. Voor dat
laatste is GGzE vooral afhankelijk van de rijksoverheid.
Uit die hoek kwam onlangs goed nieuws: voor Kinderen
en Jeugd komt een forse nabetaling en de aange-
kondigde bezuiniging voor deze cliëntengroep is van de
baan.

Lobbyen en de publiciteit zoeken heeft hier gewerkt, consta-
teert Verbugt, maar daarmee zijn nog lang niet alle problemen
opgelost. De wachttijden voor een behandeling bij GGzE 
variëren van minder dan een maand tot acht maanden.
Hierdoor staan circa 2500 mensen op de wachtlijst. De 
problemen zijn het meest nijpend bij Kinderen en Jeugd,
Persoonlijkheid Problematiek en Trauma Gerelateerde
Stoornissen (PPTGS)  en Psychose en Autisme Spectrum
Stoornissen (PASS). Cliënten voor de programma’s
‘Verstandelijk Beperkten’ en ‘Cognitieve Stoornissen’ worden
wel snel geholpen.

Noodklok
In 2007 zochten veel meer mensen hulp bij GGzE dan het
beschikbare budget toeliet. De Raad van Bestuur luidde in
mei de noodklok: om de wachtlijsten weg te werken, was 
3,5 miljoen euro nodig. Het interen op de eigen reserves kon
niet eeuwig doorgaan. Het Zorgkantoor Zuidoost-Brabant
nam de claim over, maar had zelf ook geen extra geld. “De
procedure is dan dat het zorgkantoor eerst in de eigen regio
geld zoekt en vervolgens in andere regio’s”, legt Joep Verbugt
uit. “Dat lukte niet. Toen ging het via de Nederlandse Zorg
Autoriteit naar de staatssecretaris. Die zei: er is geen pro-
bleem, landelijk is er geld genoeg. Zo ontstaat er een cijfer-
oorlog waarbij je als individuele zorginstelling met je rug
tegen de muur staat. Cliënten wegsturen vinden we geen
optie, maar GGzE moet financieel wel een gezonde organisa-
tie blijven. Alleen zo kunnen we ook in de toekomst goede
zorg blijven bieden.”

In het najaar werd opnieuw
de publiciteit gezocht van-
wege de extreme wachttij-
den in de jeugdpsychiatrie.
Dit offensief leverde wel
extra geld op: 1,1 miljoen
euro ‘nabetaling’ voor alle
reeds geleverde zorg en
nog te leveren zorg. Toch
gaapt er nog steeds een
flink gat tussen de kosten
voor geleverde hulp en de
inkomsten van het Zorg-
kantoor. Het is hoog tijd dat
de GGZ-sector brutaler
wordt, vindt Verbugt.
“Wij nemen de verantwoor-
delijkheid voor een maat-
schappelijk probleem. Als je
dan overvraagd wordt, moet
je op een gegeven moment
grenzen stellen: een deel van
die vraag teruggeven of juridische stappen ondernemen. De
politiek en de samenleving moeten inzien dat zij verantwoor-
delijk zijn voor de bekostiging van geestelijke gezondheids-
zorg. Ook cliëntenorganisaties kunnen dit naar buiten toe
meer benadrukken. Ik zie daar een belangrijke taak voor ze.”

Veranderingen 
Dat het aantal aanmeldingen bij GGzE volgend jaar blijft
stijgen, is zo goed als zeker. De financiële gevolgen zijn 
minder voorspelbaar, aldus de bestuursvoorzitter. “Er veran-
dert veel per 1 januari. Op de eerste plaats verdwijnen de
ambulante en kortdurende zorg uit de AWBZ. Deze behande-
lingen worden straks ondergebracht in DBC’s, Diagnose
Behandel Combinaties. Voor de financiering daarvan moeten
we in onderhandeling met de zorgverzekeraars. We hebben
een eerste offerte naar een zorgverzekeraar gestuurd, maar
weten nog niet of alles gehonoreerd wordt.”
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GGzE krijgt extra geld voor Kinderen en Jeugd

Aanpakken wachtlijsten is 
hard werken

Joep Verbugt

Column Raad van Bestuur

De juiste vraag
Zo net voor de feestdagen mocht ik, of beter gezegd moest
ik, als vroegere misdienaar altijd de pastoor begeleiden bij
het thuis bezoeken van zieke en bedlegerige parochianen.
Zij kregen dan de communie toegediend en konden zo met
Gods zegen de feestdagen beter doorkomen. Mijn vader reed
ons met de auto naar alle zieken in het dorp en wachtte voor
de deur op ons.

Ik herinner me nog die keer dat we, in haar huiskamer, afscheid
namen van een mevrouw en dat ze zei dat er iets voor mij op
het kastje lag. Dat bleek twee gulden vijftig te zijn. Zoveel had
ik veertig jaar geleden nog nooit gekregen. Ik nam het dank-
baar en klemvast in ontvangst. In de gang gekomen vroeg de
pastoor me, terwijl niemand het kon horen, wat ik gekregen
had. Vol trots liet ik de grote dikke munt zien. ‘Da’s mooi. Dat
doen we dan maar in het offerblok’, zei hij, terwijl hij het geld
uit mijn hand griste. Ik was verbouwereerd, hoewel ik dat woord
toen nog niet eens kende. Dat geld was toch voor mij bedoeld!

Nadat de pastoor en de hosties waren afgeleverd bij de kerk
en wij naar huis reden, moest ik mijn verhaal direct kwijt aan
mijn vader. Hij luisterde aandachtig, bleef even stil, pakte zijn 

portemonnee en gaf me een kwartje. En vervolgde: ‘Stop dat
de volgende keer maar in je zak. Als mijnheer pastoor je dan
vraagt wat je gekregen hebt, laat je dat kwartje zien. Maar
als mijnheer pastoor vraagt: wat heb je van die mevrouw
gekregen, moet je dát laten zien. Want je mag namelijk nooit
liegen.’

Als ‘dienaar’ greep ik dus ‘mis’. Maar wat me vooral is 
bijgebleven, is dat de waarheid vele gezichten heeft en dat je
het ware gezicht pas ziet als je de juiste vraag stelt.
Voor die wijze les ben ik mijn vader nog steeds dankbaar.
Fijne Feestdagen.

Joep Verbugt

GGzE doet mee aan Sociaal Debat Eindhoven
In een groot Sociaal Debat hebben inwoners, gemeente en
maatschappelijke organisaties in Eindhoven een top vijf
samengesteld van sociale kwesties die om aandacht en actie
vragen. Elisa Carter van de Raad van Bestuur nam namens
GGzE deel aan het debat, dat onder leiding stond van de
gemeente Eindhoven. “Het was een leuke, levendige en
gestructureerde discussie, waaruit heel zorgvuldig een top
vijf is samengesteld”, vertelt Elisa Carter. Deze top vijf bevat

de volgende sociale 
vragen: Armoede en
werkgelegenheid;
Jongeren: participatie en
meedoen; Vergrijzing als
kracht; Bureaucratie en
overregulering; Respect
en regels.
Een aantal daarvan heeft
grote raakvlakken met
het werk van GGzE.

Bureaucratie is er één van. “Neem bijvoorbeeld onze cliënten
die na een verblijf in de kliniek of een woonvorm, weer 
zelfstandig gaan wonen”, legt Elisa Carter uit. “Vanuit het
Zorgkantoor houdt de financiering voor de zorg aan deze
mensen op, maar vervolgens duurt het erg lang voordat er
bijvoorbeeld een uitkering en huursubsidie geregeld zijn. Zo
ontstaat er een groot gat in de financiering.”

Onderwerpen waarbinnen GGzE zelf actie kan ondernemen,
zijn onder meer de vergrijzing en de participatie van jonge-
ren in relatie tot zorg. “Uiteraard doen we al heel veel op dit
gebied, vaak ook in samenwerking met andere organisaties,
maar soms moet je even stilstaan bij de vraag of je het wel
goed doet”, zegt Elisa Carter. “Daarom is het prima dat een
aantal thema’s extra onder de aandacht gebracht worden.
We gaan nu bekijken aan welk thema uit het Sociaal Debat
wij het beste een bijdrage kunnen leveren.”

Meer informatie: www.sociaaldebateindhoven.nl
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