
	  
	  
Aan	  de	  minister	  van	  Volksgezondheid,	  Welzijn	  en	  Sport,	  	  
mevrouw	  drs.	  E.I.	  Schippers	  
Postbus	  20350	  
2500	  EJ	  Den	  Haag	  
	  
Houten,	  24	  november	  2014	  
Betreft:	  gespecialiseerde	  GGz	  voor	  doven	  en	  slechthorenden	  
	  
Geachte	  mevrouw	  Schippers,	  
	  
Dank	  voor	  uw	  brief	  van	  16	  oktober	  jl.	  over	  de	  gespecialiseerde	  GGz	  voor	  doven	  en	  
slechthorenden.	  Wij	  stellen	  het	  op	  prijs	  dat	  ons	  signaal	  wordt	  meegenomen	  in	  de	  nadere	  
verkenning	  van	  de	  bekostiging	  van	  de	  GGz	  voor	  doven	  en	  slechthorenden.	  Het	  aanstaande	  
werkbezoek	  van	  diverse	  betrokkenen	  aan	  De	  Riethorst	  kan	  daaraan	  een	  belangrijke	  bijdrage	  
leveren.	  
	  
Niettemin	  komt	  uit	  uw	  brief	  een	  aantal	  zaken	  naar	  voren,	  die	  volgens	  ons	  de	  kern	  van	  de	  
gespecialiseerde	  GGz	  voor	  doven	  en	  slechthorenden	  geen	  recht	  doen.	  
	  
Expertise	  is	  beperkt	  tot	  enkele	  aanbieders	  met	  een	  bovengemiddeld	  aantal	  dove	  cliënten	  	  
Uw	  brief	  wekt	  de	  indruk	  dat	  willekeurig	  welke	  GGz-‐aanbieder	  die	  enkele	  dove	  cliënten	  
behandelt	  bij	  de	  zorgverzekeraar	  terecht	  zou	  moeten	  kunnen	  voor	  een	  zogenaamd	  “max-‐
max	  tarief”.	  Wij	  zijn	  van	  mening	  dat	  een	  reguliere	  aanbieder	  deze	  zorg	  niet	  adequaat	  kan	  
verlenen.	  Daarom	  is	  er	  in	  de	  jaren	  ’80	  gekozen	  voor	  een	  netwerk	  aan	  gespecialiseerde	  GGz-‐
instellingen	  voor	  doven	  en	  slechthorenden.	  Nu	  is	  er	  een	  drietal	  in	  de	  doelgroep	  
gespecialiseerde	  aanbieders	  overgebleven,	  waarvan	  twee	  een	  bovengemiddeld	  aantal	  dove	  
en	  slechthorende	  cliënten	  in	  behandeling	  hebben	  (Pro	  Persona	  -‐	  de	  Riethorst	  en	  Lentis)	  en	  
één	  aanbieder	  (GGMD)	  uitsluitend	  aanbod	  voor	  deze	  doelgroepen	  heeft.	  Reguliere	  
aanbieders	  die	  incidenteel	  een	  dove	  cliënt	  behandelen	  zijn	  onvoldoende	  in	  staat	  expertise	  te	  
ontwikkelen	  en	  op	  te	  bouwen	  en	  zullen	  dus	  naar	  ons	  idee	  geen	  beroep	  kunnen	  en	  hoeven	  te	  
doen	  op	  de	  “max-‐max”-‐tarieven,	  terwijl	  deze	  voor	  de	  gespecialiseerde	  aanbieders	  volstrekt	  
ontoereikend	  zijn.	  	  
	  
Transitieregime:	  onterecht	  onderscheid	  tussen	  categorale	  en	  geïntegreerde	  instellingen	  
Pro	  Persona	  -‐	  de	  Riethorst	  (afdeling	  Doven	  en	  Slechthorenden)	  en	  Lentis	  (team	  GGz	  voor	  
Doven	  en	  Slechthorenden	  Noord-‐Nederland)	  krijgen	  als	  geïntegreerde	  instellingen	  geen	  
extra	  middelen	  uit	  de	  transitiegelden	  voor	  de	  doelgroep	  doven	  en	  slechthorenden,	  terwijl	  
het	  specialisme	  als	  zodanig	  wel	  wordt	  erkend.	  Toekenning	  van	  transitiegelden	  blijkt	  
afhankelijk	  te	  zijn	  van	  de	  soort	  organisatie	  (categoraal	  of	  geïntegreerd)	  die	  de	  zorg	  levert	  en	  
niet	  van	  de	  meerkosten	  die	  voor	  de	  geleverde	  zorg	  worden	  gemaakt.	  Genoemde	  instellingen	  
vormen	  een	  duidelijk	  afgebakende	  en	  eigenstandige	  afdeling	  doven	  en	  slechthorenden,	  met	  
een	  eigen	  werkplan,	  eigen	  organisatiestructuur	  en	  een	  eigen	  budget.	  
Verder	  is	  Pro	  Persona	  -‐	  de	  Riethorst	  de	  enige	  afdeling	  met	  een	  (categorale)	  opnamekliniek	  
voor	  doven	  en	  slechthorenden.	  Gesteld	  kan	  worden	  dat	  de	  zwaarste	  cliënten	  daar	  in	  
behandeling	  zijn.	  Dit	  aspect	  wordt	  evenwel	  niet	  meegenomen	  in	  de	  beoordeling	  door	  de	  
NZa.	  In	  feite	  wordt	  zo	  ongelijkheid	  gecreëerd	  tussen	  doventeams	  in	  de	  GGz,	  doordat	  de	  NZa	  
een	  besluit	  neemt	  op	  basis	  van	  de	  grondslag	  van	  de	  organisatie,	  terwijl	  het	  wezen	  van	  de	  
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zorg	  exact	  hetzelfde	  is,	  dezelfde	  ontstaansgeschiedenis	  kent	  en	  de	  financierings-‐
uitgangspunten	  altijd	  hetzelfde	  waren.	  Wij	  vinden	  dit	  op	  zijn	  zachtst	  gezegd	  merkwaardig.	  
	  
DovenGGz	  is	  veel	  meer	  dan	  “doventolkzorg”	  
Wij	  willen	  benadrukken	  dat	  dovenGGz	  niet	  hetzelfde	  is	  als	  reguliere	  GGz	  met	  gebruik	  van	  
een	  tolk	  Nederlandse	  Gebarentaal	  of	  Nederlands	  met	  Gebaren.	  Veel	  prelinguaal	  dove	  
mensen	  hebben,	  door	  hun	  achterstand	  in	  de	  gesproken	  taal	  en	  hun	  soms	  geïsoleerde	  positie	  
binnen	  de	  thuissituatie,	  hiaten	  in	  hun	  sociaal-‐emotionele	  en	  cognitieve	  ontwikkeling.	  Bij	  
GGz-‐behandeling	  van	  deze	  groep	  moet	  dus	  op	  een	  heel	  ander	  niveau	  ingestoken	  worden,	  
moeten	  eerst	  onder	  andere	  hun	  kennisniveau,	  hun	  mogelijkheden	  tot	  zelfreflectie	  en	  hun	  
communicatieniveau	  worden	  vastgesteld.	  Vanuit	  die	  analyse	  zal,	  op	  basis	  van	  de	  
gespecialiseerde	  expertise,	  een	  behandelplan	  ontwikkeld	  worden,	  waarbij	  de	  communicatie	  
een	  cruciale	  rol	  speelt.	  De	  behandeling	  zal	  daarmee	  complexer	  en	  langduriger	  zijn	  dan	  bij	  
horende	  cliënten,	  de	  scholing	  van	  medewerkers	  eveneens.	  De	  Britse	  forensisch	  
(doven)psycholoog	  Dr	  Catherine	  Smith	  spreekt	  in	  geval	  van	  dove	  cliënten	  dan	  ook	  terecht	  
van	  “habilitation	  before	  rehabilitation”.	  	  
	  
DovenGGz	  is	  niet	  goedkoop,	  maar	  uiteindelijk	  betreft	  het	  een	  kleine	  groep…	  
Mooier	  kunnen	  we	  het	  niet	  maken:	  voor	  de	  GGz-‐behandeling	  van	  de	  auditief	  beperkte	  
doelgroep	  is	  extra	  geld	  nodig.	  Maar	  het	  betreft	  een	  zeer	  beperkte	  en	  daarnaast	  zeer	  
kwetsbare	  groep.	  	  Wij	  zijn	  van	  mening	  dat	  ook	  deze	  groep	  recht	  heeft	  op	  optimale	  zorg	  
binnen	  een	  goed	  geoutilleerde	  gespecialiseerde	  GGz.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet	  en	  hoogachting,	  
	   	  

	  
	  

Benny	  Elferink	  en	  Mariën	  Hannink	  namens	  	  
het	  Platform	  Belangenorganisaties	  Doof,	  SH	  en	  tos	  
	  
	  
c.c.:	  
• Vaste	  Commissie	  voor	  Volksgezondheid,	  Welzijn	  en	  Sport	  
• De	  heer	  mr.	  A.	  Rouvoet,	  voorzitter	  van	  Zorgverzekeraars	  Nederland	  
• De	  heer	  drs.	  E.	  de	  Vries,	  voorzitter	  van	  de	  Stuurgroep	  GGz	  doven	  en	  slechthorenden	  


