
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Stijging aantal ggz-cliënten kent meerdere oorzaken 

Het waarom van de toenemende zorgvraag in de ggz laat zich niet gemakkelijk 

beantwoorden en kent veel verschillende oorzaken, zonder dat er één uitspringt. Het is te 

vinden in allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en de manier waarop we de zorg in 

Nederland georganiseerd hebben. In het rondetafel-gesprek wordt hier verder op ingegaan. 

Het NIP, de beroepsvereniging van psychologen, de grootste groep behandelaren in de ggz, 

focust met deze notitie op de mogelijke oplossingen en denkt hierover graag mee. 

 

Verbeteren samenwerking ggz, sociaal domein en eerstelijn  

Wij zijn voorstander van matched care. Daarbij is een goede inschatting en brede blik op wat 

er nodig is, cruciaal. Ons pleidooi is om BIG-geregistreerde psychologen met hun kennis en 

expertise juist vóóraan in het zorgtraject in te zetten om een goede inschatting van de 

(zorg)vraag te maken. Er is voldoende tijd en ruimte nodig voor kwalitatief goede (neuro) 

psychologische diagnostiek. Op basis daarvan wordt samen met de cliënt beslist wel of niet 

een passende behandeling in te zetten. De inzet van de juiste expertise aan de voorkant 

voorkomt wachtlijsten, draaideurpatiënten, zorgt voor het leveren van passende zorg en 

borgt dat de zorg voor de zwaardere clientgroepen beschikbaar blijft. Zorg ook voor 

consultatie en een snelle follow up; in behandeling waar nodig en naar sociaal domein waar 

dat passend en beschikbaar is. Wanneer de hulpvraag van de mens centraal staat, ligt de 

oplossing in een breed aanbod van en samenwerking van zorg en sociaal domein. Goede 

voorbeelden zijn het Ecosysteem Mentale Gezondheid en de Mentale Gezondheidscentra.  

 

Concreet betekent dit: 

• Goed opgeleide professional(s) aan het begin van het zorgproces/behandeltraject.  

• Inzet van een BIG-geregistreerde psycholoog bij aanvang van de behandeling, waar 

nodig ondersteund door (psycho)diagnostiek met voldoende tijd en bekostiging. 

• Samenwerking sociaal domein en ggz verstevigen o.a. verspreiden good practices. 

 

Zorg voor voldoende opleidingsplaatsen 

De gehele gezondheidszorg, waaronder de ggz, heeft al langere tijd te maken met een 

ernstig tekort aan BIG-geregistreerde psychologen. Deze beroepsgroepen zijn nodig op 

cruciale momenten in de behandeling. Bij de start (diagnostiek en indicatiestelling), in de 

behandeling zelf en bij het monitoren van de voortgang van de behandeling en de keuze of 

verdere behandeling nog zinvol is. De tekorten leiden tot onwenselijke gevolgen voor de 

cliënt, zoals lange wachtlijsten, ondermaatse kwaliteit van zorg en onnodige verergering van 

klachten of niet tijdig afsluiten van de behandeling. Voor het leveren van passende zorg en 

om te kunnen voldoen aan de gestegen zorgvraag, is het nodig dat er voldoende kwalitatief 

goede opgeleide psychologen beschikbaar zijn. Het advies van laatste raming van het 

Capaciteitsorgaan is om in de komende jaren jaarlijks 1885 gz-psychologen op te leiden.  

Dat is een belangrijke stap op weg naar het verkorten van de wachttijden in de zorg. 

 

Wij zien de maatschappelijke opgaven van de beperking van de groei van de sector, de 

arbeidsmarkttekorten en de toegenomen vraag naar zorg waar we voor staan. Wij pleiten er 

dan ook voor om het bestaande macrokader voor medische vervolgopleidingen zo optimaal 

mogelijk te benutten. Dat kan door de onderbenutting van de opleidingsplaatsen voor de 

klinisch psychologen aan te pakken, substitutie van opleidingsplaatsen binnen het 

macrokader mogelijk te maken en het opleiden van gz-psychologen te versnellen. Wij zijn 

zelf aan de slag, met steun van VWS, met de uitwerking van de beroepenstructuur 

psychologische zorg. Als er sprake is van voldoende goed opgeleide professionals is er 

meer ruimte voor taakdifferentiatie en taakherschikking en een voldoende kritische 

beoordeling wie zorg behoeft en wie niet. 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Concreet betekent dit: 

• Volg de raming van het Capaciteitsorgaan integraal op en leidt komende jaren, al dan 

niet versneld d.m.v. verkorte opleidingstrajecten/EVC, voldoende gz-psychologen op. 

• Verken de mogelijkheid van substitutie van opleidingsplaatsen zodat er op korte 

termijn extra gz-psychologen beschikbaar zijn. 

 

Maak prioriteit van het aantrekken en behoud van psychologen 

Het is van belang om te investeren in het vakmanschap van professionals. Professionals 

moeten de ruimte krijgen om zich voortdurend te ontwikkelen en autonoom te handelen op 

basis van hun vakbekwaamheid. Dit principe gaat uit van vertrouwen in de professional met 

ruimte om te leren, de vakbekwaamheid te onderhouden en te reflecteren in o.a. 

intercollegiaal overleg, intervisie, supervisie en visitatiegroepen. Hierbij hoort ook een 

goede positionering, mate van autonomie en medezeggenschap, bijvoorbeeld in het nemen 

van verantwoordelijkheid van psychologen in de medische staf. 

De laatste jaren zien wij helaas een tendens richting meer wantrouwen en administratieve 

lasten. Juist administratieve lastenverlichting en professionele autonomie is, naast 

voldoende zeggenschap, essentieel om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te 

vergroten. Betrek bij de uitwerking hiervan de professionals uit de praktijk. Alleen zo lukt het 

om ook op langere termijn professionals in de zorg en ondersteuning werkzaam te krijgen 

en te behouden.  

 

Concreet betekent dit: 

• Duurzame inzetbaarheid verbeteren door het nog verder verminderen van 

administratieve lasten en werkdruk, het vergroten van autonomie en 

medezeggenschap van professionals en goede marktconforme arbeidsvoorwaarden. 

 

Inzet op preventie en versterken mentale gezondheid 

Een belangrijke manier om mentaal welzijn te bevorderen, is door preventie en 

vroegsignalering. Zo vroeg mogelijk in de levensloop van de mens en in het hele 

zorgproces. Preventie gaat om het versterken van veerkracht en is een maatschappelijke 

opgave, die vraagt om een brede aanpak van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid.  

Met name vanuit de ontwikkelingspsychologie is veel kennis aanwezig over het vroeg 

inzetten op zorg en ondersteuning. De effecten daarvan zijn niet alleen merkbaar in de zorg, 

maar ook in andere sectoren zoals het onderwijs en het bedrijfsleven. Inzet op preventie en 

verbeteren mentale gezondheid levert daarmee economische winst op voor de 

maatschappij.  

 

Concreet betekent dit: 

• Zorg dat preventie ook bekostigd gaat worden als activiteit vanuit verschillende 

domeinen (waaronder de GGZ). Hierbij is ook meer aandacht voor nazorg en 

terugvalpreventie nodig. 

• Stel een preventiefonds op dat domeinoverstijgende samenwerking vergemakkelijkt. 

• Zorg dat kennis die er al is, bijvoorbeeld bij het NIP, beter gedeeld kan worden door 

het financieren van programma’s en het delen van good practices zoals  

Mental Health First Aid en 1001 kritieke dagen. 

 
 


