
Aan bestuur en directie van GGZ Noord Holland Noord

t.a.v. mw. L. d’Fonseca, de heer T Dhondt en mw. M. van Putten

Geachte dames en heer,

Ik wend mij tot u als voorzitter van de Vereniging voor Manisch Depressieven en 
Betrokkenen. Een aantal van onze leden die bij uw bipolaire poli’s in behandeling 
zijn, hebben zich tot het bestuur van de VMDB gewend om hun zorgen kenbaar te
maken over een reorganisatie binnen uw organisatie onder de naam specialisten 
samen in de wijk. En ik kan u zeggen dat de VMDB hun zorgen deelt. Deze zorgen
zijn versterkt na het lezen van een notitie van 21 maart 2017 aan de CFM raad 
waarin u uiteenzet wat uw beweegredenen zijn voor de koerswijziging. Ik zal u 
toelichten waar mijn zorgen vandaan komen. 

De VMDB staat op het standpunt dat de zorg voor mensen met een bipolaire 
stoornis het best kan worden geleverd door professionals met een specifieke 
expertise op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen. Bij voorkeur zijn zij 
werkzaam in een multidisciplinair behandelteam gespecialiseerd in de 
diagnostiek en behandeling van bipolaire stemmingsstoornissen. Dit kan niet op 
wijkniveau gerealiseerd worden. U schetst in uw notitie dat er sprake is van een 
nieuwe visie in de gezondheidszorg. Daar waar het de visie van Machteld Huber 
betreft die stelt dat gezondheid het herstel van het vermogen is om je aan te 
passen en eigen regie te voeren in het licht van de sociale, mentale en fysieke 
uitdagingen van het leven zijn wij het eens. Deze visie wordt inmiddels breed 
gedeeld door alle partijen binnen de GGZ. Daar waar u stelt dat er binnen deze 
visie een centrale plaats is voor de huisarts en de zorg in wijk moet worden 
georganiseerd is absoluut geen sprake van een breed gedragen visie. Het 
gedachtegoed zoals opgetekend in het boek Goede GGZ is slechts ‘n geluid.  Een 
verkeerd geluid wat de VMDB betreft. Er zijn een aantal goede uitgangspunten 
opgenomen in het boek zoals cliënt in de regie en het betrekken van naasten. 
Maar het aansturen op kleinschaligheid in de wijk is voor mensen met een 
bipolaire kwetsbaarheid niet goed.

Zoals ik zei is het boek een Goede GGZ slechts ‘n geluid. Zoals u weet wordt er 
op dit moment in het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ door alle veldpartijen 
samengewerkt om te komen tot kwalitatieve goede zorg tegen aanvaardbare 
kosten. Dit gebeurt in eerste instantie door het opstellen van zorgstandaarden en
generieke modules. In het netwerk zijn alle veldpartijen vertegenwoordigd. Wat 
de VMDB betreft is dit dan ook het officiële geluid van de GGZ omdat alle partijen
samenwerken aan zorgstandaarden en generieke modules. De VMDB heeft met 
een aantal ervaringsdeskundigen meegewerkt aan de zorgstandaard bipolaire 
stoornissen en dat heeft geresulteerd in een uitstekend product. Zoals ik hier 
boven al heb aangegeven kan de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis 
het best geleverd worden door professionals met een gespecialiseerde expertise 
op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen. Bij voorkeur zijn zij werkzaam 
in een multidisciplinair behandelteam gespecialiseerd in de diagnostiek en 
behandeling van bipolaire stemmingsstoornissen. In de zorg voor langdurig 
stabiele patiënten kan er een rol weggelegd zijn voor de huisarts met POH GGZ, 
mits consultatie van de gespecialiseerde GGZ adequaat is geregeld.  Deze visie 
op de organisatie van zorg is letterlijk zo geformuleerd in de zorgstandaard. Het 
is dus niet alleen het standpunt van de VMDB maar het standpunt van alle 
veldpartijen binnen de GGZ, inclusief GGZ Nederland. Nadat de zorgstandaarden 



zijn geautoriseerd zullen deze worden ingeschreven in het openbare register van 
het Kwaliteitsinstituut ondergebracht bij het Zorginstituut Nederland. Daarmee is 
de zorgstandaard geen vrijblijvende standaard meer.

Ik weet natuurlijk niet hoe ver u bent gevorderd met de implementatie van uw  
nieuwe organisatie  maar ik zou het zeer op prijs stellen om met u van gedachten
te wisselen over de mogelijkheden om te komen tot aanpassingen voor de zorg 
van mensen met een bipolaire kwetsbaarheid.

U kunt mij bereiken op het emailadres voorzitter@vmdb.nl of op 06-51979991.

Met vriendelijke groet,

Henk Mathijssen

Voorzitter VMDB

mailto:voorzitter@vmdb.nl

