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EISEN 

Het noodprogramma dat de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg voorstelt, wil komaf 
maken met de perverse impact van de verouderde financieringsmechanismen voor de geestelijke 
gezondheidszorg in ons land, die bovendien stoelen op een veel te laag budget. 

 
Tevens wil het mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, in totaal 165.000 in ons land, de 
ondersteuning geven waarop ze als volwaardige burger in onze samenleving recht hebben en waarmee ze 
uit de vicieuze cirkel van armoede en ziekte geraken. 

 
We moeten de transitiezorg voor jongeren en jongvolwassenen veel sterker uitbouwen. Want ernstige 
psychische klachten worden meestal net in de overgang van adolescentie naar jongvolwassenheid duidelijk. 
En op dat moment adequate zorg krijgen kan veel leed in het verdere leven voorkomen. 

 
Tenslotte moeten we drastisch ingrijpen om de extreme wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg 
weg te werken. Het kan niet langer dat mensen gemiddeld drie maanden moeten wachten op gepaste zorg 
of dat sommige kinderen meer dan een jaar geduld moeten oefenen om een diagnostisch onderzoek te 
krijgen. 

 
 
 

prof. dr. Chris Bervoets, voorzitter Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) 
dr. Kirsten Catthoor, PhD, wetenschappelijk secretaris Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) 
Rik Van Nuffel, stafmedewerker Steunpunt Geestelijke Gezondheid 
Kris Van den Broeck, PhD, directeur Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) 

 
 
 

NOODPROGRAMMA 

Met de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg op donderdag 14 maart 2019, kwam voor het 
eerst de gehele sector van de geestelijke gezondheidszorg bijeen om een noodprogramma voor te leggen. 
De sector presenteert een eisenpakket om in de geestelijke gezondheidszorg drastische hervormingen door 
te voeren. De vergadering stemde over een aantal stellingen, die hieronder in volgorde van belangrijkheid 
worden gepresenteerd. 

 
De Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg is een organisatie van het Forum Geestelijke 
Gezondheid (FGG), een samenwerking van het Steunpunt Geestelijke Gezondheid en de Vlaamse 
Vereniging voor Psychiatrie. De Staten-Generaal verwelkomt vierhonderd leden van stakeholders, 
beroepsverenigingen, sleutelorganisaties, patiëntenkoepels en familieplatformen. In het totaal gaat het om 
vijfenveertig participerende organisaties. Het is de eerste keer dat de sector op die schaal samenwerkt. De 
nood aan verandering op korte termijn is groot. 
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Er moet een vlotte doorstroom zijn vanuit

de eerstelijn naar de psychiatrische

ziekenhuizen of PAAZ-en.

Om de overgang tussen kinder- en

jeugdpsychiatrie en

volwassenenpsychiatrie te faciliteren,

moeten beide circuits op elkaar afgestemd

worden, en moet er werk gemaakt worden

van circuitoverschrijdend zorgoverleg met

bindende afspraken. Deze bijkomende insp

Voor de nuldelijn moet er professionele

ondersteuning zijn.

De nulde- en eerstelijn moet snel en

massaal worden uitgebouwd.

De financiering van bedden moet worden

omgezet in financiering van behandelingen

(in netwerken).

Ontslag uit een PZ / PAAZ zonder

aangepaste opvolging mag niet meer

mogelijk zijn.

Chronisch zieke patiënten, ongeacht of het

om een somatische of psychische

aandoening gaat, moeten qua financiering

gelijk behandeld worden (dus bvb. gratis

neuroleptica, cf. insuline).

% Akkoord



� Inhoudstafel 

20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISERENDE KERN 

Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) 
Steunpunt Geestelijke Gezondheid 

 
DEELNEMENDE ORGANISATIES 

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling 
Belgian College of Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry 
Belgische school voor psychoanalyse (EBP-BSP) 
Beroepsvereniging voor Muziektherapeuten 
Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten 
Beroepsunie van psychologen (Bupsy) 
Broeders van Liefde 
Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI) 
Dienst Externe Ombudspersoon Geestelijke Gezondheidszorg 
Domus Medica 
Emmaus 
Ergotherapie Vlaanderen 
Familie platform 
Federale administratie Psychosociale Gezondheidszorg 
Lucas (Centrum voor zorgonderzoek en consultancy) 
Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen. 
OPGanG, Vlaams patiëntenforum 
Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg in provincie Antwerpen 
Pesso-Psychotherapie en lichaamsgerichte Experiëntele Psychotherapie (VVP-LEP) 
Psychosenet 
PZ Duffel 
Similes 
Transitiepsychiatrie Multiversum –Boechout 
Te Gek!? 
TEJO 
Trefpunt Zelfhulp 
Uilenspiegel 
Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven 
Universiteit Gent 
Universiteit Antwerpen - CAPRI 
Union Professionelle des psychologues (Uppsy) 
Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) 
Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie 
Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) 
Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counceling 
Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie 
Vlaamse Vereniging voor Hypnose (VHYP) 
Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen 
Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie 
Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie 
Vrij Universiteit Brussel 
Vlaamse Vereniging voor orthopedagogen 
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen 
Zorgnet-Icuro 
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