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Excellentie, 

 

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft kennis genomen van het regeerakkoord van 30 

september 2010 waarin staat genoemd dat alle taken op het gebied van jeugdzorg zullen worden 

overgeheveld van de provincie naar de gemeenten. 

 

Wij erkennen dat decentralisatie van de jeugdzorg in algemene zin, oftewel opvoed en opgroei 

problematiek1

 

, verbeteringen met zich mee kan brengen. Door het kind centraal te stellen en alle zorg 

voor het kind en gezin op één niveau te organiseren (en financieren) is onze verwachting dat er een 

samenhangend aanbod van toegankelijke hulp en ondersteuning georganiseerd kan worden en 

gespecialiseerde vormen van zorg efficiënter ingezet worden.  Daarbij zal een goede uitvoering van 

gemeentelijk georganiseerde jeugdzorg er toe bijdragen dat de doorstroom van kinderen en adolescenten 

van de jeugdzorg naar de kinder- en jeugdpsychiatrie noodzakelijkerwijs zal verbeteren. Door een betere 

aansluiting en samenwerking in indicatie- en diagnosestelling kan de juiste zorgvraag van patiënten 

vastgesteld worden en adequate behandeling gestart worden. Wij willen er zeer op aandringen een 

uitgebreide en wettelijk verankerde consultatiefunctie in te richten van kinder- & jeugdpsychiaters in de 

jeugdzorg. 

Het regeerakkoord van CDA-VVD en het concept bestuursakkoord van Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk spreken ook over de overheveling 

van de Jeugd-GGZ, waarin inbegrepen de kinder- & jeugdpsychiatrie. Kinder- en jeugdpsychiatrie richt zich 

op diagnostiek, indicatiestelling, behandeling, preventie en daarmee het op gang brengen van de 

ontwikkeling van kinderen en jeugdigen met psychiatrische ziekten, -kwetsbaarheden en -beperkingen. 

Deze voorgenomen overheveling houdt echter geen rekening met een aantal specifieke aspecten van de 

kinder- & jeugdpsychiatrie, die nu wel via de zorgverzekeringswet verankerd zijn. Specifiek wijzen we op 

                                                 
1 Wet op de Jeugdzorg 

 



 
 

 
 

het ‘recht op zorg’,  dat ook moet gelden voor kinderen en jeugdigen. Bij overheveling van de kinder- en 

jeugdpsychiatrie naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het domein van de gemeenten 

zal dit recht niet gewaarborgd zijn, hetgeen tot ongewenste ongelijke behandeling van kinderen/jeugdigen 

met psychiatrische ziekten zal leiden in vergelijking tot kinderen met lichamelijke ziekten.  

 

Zorginhoudelijk zal een eventuele overheveling van de kinder- en jeugdpsychiatrie er onder andere toe 

leiden, dat er nieuwe schotten worden gecreëerd tussen de somatiek en de kinder- en jeugdpsychiatrie én 

tussen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie. Naast zorginhoudelijke zaken brengt 

een eventuele overheveling van de kinder- en jeugdpsychiatrie ook knelpunten met zich mee op het gebied 

van wet- en regelgeving, zoals ten aanzien van de bepalingen uit de WGBO2 en de BOPZ3

 

, die 

rechtsbescherming geven aan patiënt en samenleving. De samenhang met deze cruciale wetgeving is 

verankerd in de zorgverzekeringswet en is niet gewaarborgd bij een eventuele overheveling. Dit is naar ons 

inzien een zeer ongewenste ontwikkeling in een volwaardige samenleving waarin kwaliteit en veiligheid 

belangrijke peilers zijn. 

Deze genoemde knelpunten zullen ons inziens onvoldoende opgelost kunnen worden en maakt een 

overheveling van de kinder- & jeugdpsychiatrie uit de Zorgverzekeringswet naar het domein van de 

gemeenten ongewenst. 

 

Wij hopen met deze brief inzage te hebben gegeven in onze zienswijze aangaande de decentralisatie van de 

jeugdzorg en de positie van de kinder- & jeugdpsychiatrie daarin. 

Wij zouden u willen uitnodigen voor een gesprek om onze brief toe te lichten en verder van gedachten te 

wisselen. Uiteraard kunt u in de komende periode rekenen op nadere inbreng van onze vereniging in het 

debat rond de overheveling. 
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