
 
 
Aan	  de	  minister	  van	  Volksgezondheid,	  Welzijn	  en	  Sport,	  	  
mw.	  E.I.	  Schippers	  
Postbus	  20350	  
2500	  EJ	  Den	  Haag	  
	  
Houten,	  25	  augustus	  2014	  
Betreft:	  teloorgang	  gespecialiseerde	  GGz	  voor	  doven	  en	  slechthorenden	  
	  
Geachte	  mevrouw	  Schippers,	  
	  
Als	  belangenorganisaties	  voor	  doven,	  slechthorenden	  en	  tos	  roepen	  wij	  u	  op	  de	  GGz	  voor	  
doven	  en	  slechthorenden	  te	  redden,	  voordat	  deze	  als	  gevolg	  van	  de	  prestatiebekostiging	  in	  
de	  GGz	  helemaal	  verdwijnt	  en	  een	  groep	  cliënten	  verstoken	  is	  van	  adequate	  hulpverlening.	  
Daarmee	  zouden	  dove	  en	  slechthorende	  cliënten	  wéér	  in	  de	  kou	  komen	  te	  staan,	  net	  als	  30	  
jaar	  geleden…	  
	  
Eind	  jaren	  ’80:	  totstandkoming	  dovenGGz	  	  
Eind	  jaren	  ‘80	  is	  naar	  aanleiding	  van	  schrijnende	  situaties	  van	  dove	  cliënten	  in	  de	  reguliere	  
GGz	  door	  de	  belangenorganisaties	  voor	  doven	  dringend	  aandacht	  gevraagd	  voor	  het	  destijds	  
totale	  gebrek	  aan	  een	  adequaat	  GGz-‐aanbod	  voor	  doven	  en	  ernstig	  slechthorenden.	  
Daarop	  is	  vervolgens	  met	  actieve	  medewerking	  van	  het	  ministerie	  van	  VWS	  vorm	  gegeven	  
aan	  specifieke	  GGz	  voor	  doven	  en	  ernstig	  slechthorenden,	  verspreid	  over	  Nederland.	  
Aansluitend	  is	  toen	  geregeld	  dat	  de	  vanzelfsprekende	  meerkosten	  van	  de	  dovenGGz	  gedekt	  
werden	  met	  dubbeltelling	  van	  dovencontacten	  in	  budgetten.	  Budgetgarantie	  dekte	  het	  
tekort	  aan	  inkomsten	  uit	  DBC’s.	  
	  
Tot	  2013	  ging	  dat	  redelijk	  goed.	  Gaandeweg	  zijn	  wel	  steeds	  meer	  GGz-‐voorzieningen	  voor	  
doven	  en	  slechthorenden	  verdwenen,	  omdat	  moederinstellingen	  het	  belang	  ervan	  
onvoldoende	  onderkenden	  en	  terugschrokken	  voor	  de	  meerkosten.	  Momenteel	  wordt	  GGz	  
behandeling	  voor	  doven	  en	  slechthorenden	  alleen	  aangeboden	  bij	  De	  Riethorst	  (Pro	  Persona	  
Ede),	  Lentis	  (Groningen)	  en	  bij	  GGMD.	  	  
	  
2013:	  Prestatiebekostiging	  GGZ,	  zachte	  landing	  dovenGGZ	  
Per	  1	  januari	  2013	  is	  de	  financiering	  van	  de	  GGz	  omgezet	  van	  budgetfinanciering	  naar	  
prestatiebekostiging.	  De	  budgetgarantie	  viel	  weg;	  alleen	  de	  DBC-‐inkomsten	  bleven	  over.	  Bij	  
GGMD	  viel	  bijvoorbeeld	  ruim	  1	  miljoen	  garantie	  weg:	  het	  “DBC-‐gat”.	  Bij	  de	  andere	  
aanbieders	  van	  dovenGGz	  was	  het	  DBC-‐gat	  minder	  zichtbaar	  binnen	  het	  veel	  grotere	  volume	  
aan	  inkomsten	  van	  de	  moederinstelling	  voor	  horende	  patiënten.	  
	  
Ten	  behoeve	  van	  een	  zachte	  landing	  voor	  GGMD	  heeft	  VWS	  voor	  2013	  en	  2014	  voorzien	  in	  
een	  transitiebijdrage	  .	  Ondertussen	  zou	  onderzoek	  van	  de	  NZa	  duidelijk	  moeten	  maken	  welk	  
vervolg	  nodig	  zou	  zijn.	  De	  NZa	  heeft	  dat	  onderzoek	  uitbesteed	  aan	  PWC.	  	  
PWC	  kon	  voor	  meer	  dan	  1	  miljoen	  de	  meerkosten	  van	  GGMD	  verklaren.	  Niettemin	  adviseert	  
de	  NZa	  de	  minister	  om	  geen	  enkele	  voorziening	  meer	  te	  treffen	  voor	  het	  DBC-‐gat	  van	  
GGMD.	  De	  NZa	  verwijst	  naar	  bestaande	  marktmechanismen,	  die	  een	  specifieke	  voorziening	  
“onnodig	  zouden	  maken”.	  Een	  suggestie	  die	  absoluut	  geen	  recht	  doet	  aan	  de	  werkelijkheid	  
van	  deze	  zeer	  gespecialiseerde	  voorziening	  voor	  een	  kleine	  en	  complexe	  doelgroep,	  waar	  de	  



markt	  nauwelijks	  een	  rol	  kan	  spelen	  en	  waar	  de	  specifieke	  expertise	  slechts	  beschikbaar	  is	  bij	  
een	  steeds	  kleiner	  wordend	  aantal	  aanbieders.	  
	  
2015:	  Terug	  naar	  af,	  ernstige	  gevolgen	  voor	  cliënten	  van	  de	  dovenGGz	  
GGMD	  heeft	  laten	  weten	  dat,	  als	  er	  geen	  structureel	  vervolg	  komt	  op	  de	  transitiebijdrage,	  zij	  
haar	  werkzaamheden	  op	  het	  gebied	  van	  de	  dovenGGz	  zal	  staken.	  Het	  tekort	  van	  ruim	  1	  
miljoen	  valt	  met	  geen	  mogelijkheid	  op	  te	  vangen	  in	  een	  DBC-‐opbrengst	  van	  circa	  2	  miljoen.	  
Voor	  West-‐	  en	  Zuid-‐Nederland	  valt	  dan	  de	  dovenGGZ	  helemaal	  weg.	  Ook	  de	  doventeams	  
van	  Pro	  Persona	  en	  Lentis	  lijden	  behoorlijk	  verlies.	  Pro	  Persona	  geeft	  aan	  zich	  te	  zullen	  
herbezinnen	  op	  haar	  activiteiten	  ten	  behoeve	  van	  doven	  en	  slechthorenden	  als	  er	  geen	  
oplossing	  komt	  voor	  de	  financiering.	  
	  
Het	  advies	  van	  de	  NZa	  ligt	  nu	  bij	  u.	  U	  moet	  beslissen	  of	  de	  gespecialiseerde	  GGz	  voor	  doven	  
mag	  voortbestaan.	  De	  dovenGGz	  is	  een	  bijzondere	  markt,	  waar	  extra	  geïnvesteerd	  moet	  
worden	  in	  activiteiten	  die	  via	  de	  gebruikelijke	  DBC-‐financiering	  niet	  kostendekkend	  zijn.	  
Geen	  aanbieder	  is	  bereid	  om	  deze	  noodzakelijke	  maar	  door	  zijn	  meerkosten	  sterk	  
verliesgevende	  activiteit	  op	  te	  pakken.	  Dat	  heeft	  het	  verleden	  immers	  al	  uitgewezen.	  Dove	  
cliënten	  met	  psychische	  en	  psychiatrische	  problematiek	  dreigen	  daardoor	  geen	  behandeling	  
of	  een	  volstrekt	  inadequaat	  behandelaanbod	  te	  krijgen,	  met	  alle	  gevolgen	  van	  dien	  voor	  hun	  
welzijn	  en	  hun	  veiligheid	  én	  voor	  die	  van	  hun	  omgeving.	  	  
	  
Als	  belangenorganisaties	  voor	  doven	  en	  slechthorenden	  doen	  wij	  een	  dringend	  beroep	  op	  u	  
om	  de	  door	  ons	  eerder	  met	  veel	  inzet	  bevochten	  dovenGGz	  overeind	  te	  houden!	  De	  relatief	  
lage	  kosten	  om	  de	  gespecialiseerde	  GGz	  voor	  doven	  en	  slechthorenden	  in	  stand	  te	  houden	  
staan	  in	  geen	  verhouding	  tot	  de	  persoonlijke	  en	  maatschappelijke	  kosten	  die	  het	  verdwijnen	  
van	  de	  dovenGGz	  tot	  gevolg	  zal	  hebben.	  	  
Laten	  we	  in	  2015	  niet	  dezelfde	  conclusie	  hoeven	  te	  trekken	  als	  de	  moeder	  van	  de	  dove	  
Raymond,	  na	  het	  overlijden	  van	  haar	  dove	  zoon	  in	  een	  reguliere	  GGz-‐instelling,	  in	  haar	  
hartverscheurende	  relaas	  En	  niemand	  heeft	  geluisterd	  (FODOK,	  1986).	  Luistert	  u	  alstublieft	  
wel	  naar	  dit	  signaal	  van	  de	  belangenorganisaties	  en	  laat	  de	  dove	  en	  slechthorende	  cliënten	  
van	  de	  gespecialiseerde	  GGz	  niet	  in	  de	  kou	  staan!	  
	  
Uiteraard	  zijn	  wij	  van	  harte	  bereid	  onze	  zorgen	  in	  een	  gesprek	  met	  uw	  ministerie	  te	  komen	  
toelichten.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet	  en	  hoogachting,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Benny	  Elferink	  (Dovenschap)	  en	  Mariën	  Hannink	  (FODOK)	  namens	  de	  gezamenlijke	  
belangenorganisaties	  voor	  doven,	  slechthorenden	  en	  tos	  
	  
c.c.:	  
• Vaste	  Commissie	  voor	  Volksgezondheid,	  Welzijn	  en	  Sport	  
• De	  heer	  E.	  de	  Vries,	  voorzitter	  van	  de	  Stuurgroep	  GGz	  doven	  en	  slechthorenden	  


