
Beantwoording vragen van de stuurgroep ‘Weg van de wachtlijst Drenthe’   
 

Door: Taskforce Wachttijden GGZ – regio Drenthe  

  

De taskforce bestaat uit de volgende partijen:   

- Accare; 

- Cosis; 

- Forte GGZ; 

- GGZ Drenthe; 

- IPGGZ; 

- Lentis/Jonx; 

- VNN. 

 

Deze partijen werken samen (op allerlei niveaus) en zijn vanuit de taskforce met elkaar in gesprek ten 

behoeve van een gezamenlijke wachtlijstaanpak. Er wordt nog samenwerking gezocht met 

Huisartsenzorg Drenthe (HZD) om te bespreken hoe de POH kan meebewegen met de samenwerking 

vanuit de taskforce en kan aansluiten op initiatieven die worden gedeeld. Ter uitbreiding van de 

taskforce gaan we ook nog kritisch na of alle relevante partners in de zorgketen in beeld zijn en 

betrokken bij beoogde oplossingen, zoals samen inzetten op preventie en vroeg-signalering. 

 

Hieronder een reactie op de gestelde vragen door de stuurgroep “Weg van de wachtlijst”.   

 

1. Wat is/zijn momenteel de belangrijkste diagnosegroep(en) in deze regio v.w.b. te lange 

wachttijden en de aantallen cliënten waar het om gaat? 

 

Zie voor een overzicht van de belangrijkste diagnosegroepen en wachttijden de meest recente 

publicatie op Vektis:  https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/factsheet-wachttijdinformatie-

ggz. 

 

De taskforce heeft afgesproken verder te onderzoeken hoe voor Drenthe provincie-breed de 

wachtlijsten eruit zien qua diagnosegroep en grootte. Hierop vindt vervolgens een analyse plaats wat 

aan deze wachtlijsten ten grondslag ligt, welke actie hierop kan worden ondernomen en in welk 

verband. Streven is deze ‘hoogover analyse’ zomer 2020 gereed te hebben. 

 

Op basis van de analyse wordt onderzocht hoe een gezamenlijke coördinatie van aanmelding kan 

worden opgezet om patiënten op lange wachtlijsten te spreiden over de organisaties. 

 

2. Op welke van deze diagnosegroep(en) richt de taskforce zich met name 

 

De taskforce komt drie keer per jaar bij elkaar voor overleg. Tussendoor zijn er bilaterale contacten 

tussen deelnemende organisaties op operationeel niveau en casusniveau. Deze samenwerking draagt 

concreet bij aan kortere wachtlijsten. De taskforce accelereert deze samenwerking, creëert hiervoor 

kortere lijntjes en neemt obstakels voor samenwerking weg waar nodig.  

https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/factsheet-wachttijdinformatie-ggz
https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/factsheet-wachttijdinformatie-ggz


Op elk taskforce overleg wordt per instelling de top drie diagnosegroepen  besproken die op dat 

moment de langste wachtlijst hebben met als doel deze te reduceren: in eerste instantie op de korte 

termijn, maar zo mogelijk ook direct structureel. 

 

Er is een onderscheid tussen wachttijden (tijdseenheid) en wachtlijsten (volume). Acties voor het 

terugdringen van wachttijden zijn onder meer vroegtijdige (digitale) start van contact, doelgericht en 

doelgestuurd behandelen en tijdige warme overdracht naar andere partijen of huisarts/POH. Acties 

voor het terugdringen van wachtlijsten zijn onder andere meer (tijdige) consultatie. 

 

Naast het versterken van de samenwerking ten behoeve van kortere wachtlijsten, wordt er ook 

gestuurd op het vergroten van bestaande pilots en initiatieven. Pilots en initiatieven op 

organisatieniveau die bijdragen aan kortere wachtlijsten kunnen als ‘good practice’ worden 

overgenomen door andere organisaties in de taskforce. Deze worden op de taskforce overleggen 

besproken met als doel mensen van verschillende organisaties met elkaar te verbinden. 

 

3. Richt de taskforce zich uitsluitend op het verbeteren van de regionale samenwerking of 

worden ook individuele initiatieven van zorgverleners, verwijzers en/of  verzekeraars in de 

taskforce besproken en meegenomen? 

 

Beide, zie ook bovenstaand antwoord bij vraag 2.  

 

4. Welke knelpunten zijn onderkend, en welke oplossing(en) heeft de taskforce hiervoor 

bedacht om de wachttijden terug te brengen? 

 

Er zijn verschillende knelpunten in de keten en deze zijn niet op instellingsniveau oplosbaar. 

Hieronder een overzicht van de knelpunten. Deze komen aan de orde tijdens de overleggen van de 

taskforce.  

 

- Bij tijd en wijle is de opnamevraag, in combinatie met een hoge bezettingsgraad van de 

beschikbare bedden, zo hoog dat er niet kan worden opgenomen. De oorzaak hiervan is dat 

in de keten van klinieken niet kan worden doorgestroomd en/of uitgestroomd. 

- Er zijn grotere wachtlijsten op persoonlijkheidsstoornissen door met reden geïndiceerde 

lange, intensieve behandeling en onvoldoende capaciteit.  

- Krapte op de arbeidsmarkt. 
 

Mogelijke oplossingen om wachttijden terug te brengen zijn: 

 

 Onderzoeken wat patiënten kunnen doen terwijl ze op de wachtlijst staan; 
 

 Onderzoeken wat we kunnen doen om patiënten goed door te laten stromen; 
 

 Wachtlijsten gedetailleerd in kaart brengen (zie ook de ‘hoogover analyse’ bij vraag 1); 
 

 Keuzes maken bij capaciteitsproblemen, bijvoorbeeld capaciteit vergroten. Dit is wel 
afhankelijk van financiering en beschikbare professionals 

 



 Rondom mensen met zeer complexe ASS vraagstukken wordt gekeken naar mogelijkheden 

voor het verlenen van consultatie en advies aan ketenpartners zodat het stijgende aantal 

aanmeldingen kan worden getemperd en uitstroom mogelijkheden kunnen worden vergroot.  

 

 Verder wordt gekeken hoe instelling hun consultatiemogelijkheden voor huisartsen en 

POH'ers kunnen verbeteren.  

 

 Deze oplossingen brengen een aantal vraagstukken met zich mee, die aan de ene kant 

verdere afstemming vragen binnen de deelnemers van taskforce maar ook ruimte vragen van 

landelijke kaders, zoals:  

- vraagstuk van behandelverantwoordelijkheid tijdens de fase tussen verwijzing en intake, 

indien "prebehandeling" interventies (veelal digitaal en gericht op zelfregie)  aangeboden 

worden. 

 - mogelijkheid tot taakherschikking waarbij andere beroepen dan de regiebehandelaren 

kunnen worden ingezet tijdens deze  fase, zonder dat dit tot controlerisico's leidt. 

- financiering van de consultatie: met name beschikbaarheid van bij de huisarts wel aanwezige 

financiering, maar ook financiële ruimte vanuit gemeentelijke financiering voor 

scholing/opleiding  en sociale wijkteams zou drempels weg kunnen nemen. 

 

5. Wanneer verwacht de taskforce deze oplossing(en) te hebben ingevoerd? 

 

Vanuit de optiek van de taskforce is dit een vrij sturende vraag met verkeerde verwachting en een 

niet aanwezige simpele, direct uit te voeren en structureel te behouden oplossing, gezien de 

complexe problematiek. Veel knelpunten kunnen niet worden opgelost door het opzetten van een 

taskforce (in welke grootte dan ook). Dat komt ook omdat er knelpunten zijn die verder gaan dan wat 

samenwerkende organisaties samen kunnen bewerkstelligen zoals krapte op de arbeidsmarkt en een 

tekort aan medisch specialisten. 

 

De taskforce richt zich dus niet zozeer op ‘quick fixes’ maar op het verder accelereren van al 

bestaande samenwerking tussen de deelnemende partijen op allerlei niveaus en het uitwisselen en 

vergroten van pilots en initiatieven die bewezen hebben bij te dragen aan korte wachttijden. 

 

6. Vanaf welke periode verwacht de taskforce (verdere) verbetering in het terugdringen van 

de betreffende wachttijden? 

 

Zie hiervoor het antwoord bij vraag 5.  

 

7. Zijn er knelpunten die volgens de taskforce niet lokaal c.q. regionaal dan wel met 

betrokken verzekeraars kunnen worden opgelost? 

 

Dit geldt bijvoorbeeld voor beschikbare capaciteit van personeel en de krapte van de arbeidsmarkt. 

Dit zijn knelpunten waar geen directe oplossingen voor zijn. Wel werken de partijen samen op allerlei 

niveaus. Met betrekking tot de capaciteit is bijvoorbeeld het initiatief ‘GGZ Noord’ gestart waarbij de 

noordelijke ggz-instellingen samen optrekken om HBO-V studenten te interesseren voor het werken 

in de ggz middels verschillende initiatieven (meeloopdagen, opleidingsplekken, website etc.). 


