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Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake Manifest m.b.t. tijdige inzet van de 

juiste psychische hulp d.d. 3 juli 2018 

 

 

 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mij gevraagd te 

reageren op een manifest dat zij op 3 juli 2018 heeft ontvangen van de Federatie 

van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen (P3NL), betreffende de tijdige 

inzet van de juiste psychische hulp. 

 

In het manifest wordt gepleit voor toegankelijke en laagdrempelige zorg voor 

mensen met psychische aandoeningen, onder andere door meer geld in de ggz te 

investeren, de wachttijden in zowel de jeugd-ggz als volwassen-ggz aan te 

pakken, kennis over effectieve behandelwijzen te verspreiden, meer 

opleidingsplekken te creëren, stigma te bestrijden en hokjesdenken en schotten te 

bestrijden. 

 

Op de dag dat u het manifest in ontvangst heeft genomen, heb ik met P3NL en 

andere partijen uit de ggz het onderhandelaarsakkoord ggz 2019-2022 

(Vergaderjaar 2017-2018, Kamerstuk 25424 nr. 420) gesloten. In dit akkoord 

heeft een groot aantal van de genoemde thema’s een plek heeft gekregen. We 

hebben afspraken gemaakt over de aanpak van wachttijden, extra 

opleidingsplekken, de aanpak van stigma, het stimuleren van kwaliteit van zorg en 

implementatie van zorgstandaarden, voortzetting van de wetenschapsagenda, 

samenwerking tussen het medische en sociale domein en een (beheerste) groei 

van het financiële kader. Op dit moment ben ik met partijen bezig met het 

omzetten van deze afspraken in een concreet uitvoeringsraamwerk.  

  

 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 
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Inzake de aanpak van wachtlijsten in de jeugd-ggz verwijs ik u naar de 

voortgangsrapportage jeugd die binnenkort door de minister van VWS naar uw 

Kamer wordt gezonden, waarin ook aandacht zal worden geschonken aan de 

wachtlijsten voor jeugdhulp. 

 

Hoogachtend, 

 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport,  

 

 

 

 

 

 

Paul Blokhuis 


