
Leiding GGNet steunt actie tegen marktwerking

De raad van bestuur van ggz-instelling GGNet in Apeldoorn steunt drie
werknemers die met de website deggzlaatzichhoren.nl actie voeren tegen
bureaucratie en hoge werkdruk. Bestuurder Kees Lemke spreekt van een
‘wurgende omstrengeling van de geestelijke gezondheidszorg’.

Eind september lanceerden drie psychologen van GGNet in Apeldoorn de website www.deggzlaatzichhoren.nl voor collega-
hulpverleners die zich net als zij zorgen maken over de ‘teloorgang van hun vak’. Eerder had het drietal in diverse media kritische
opiniestukken geschreven over de bureaucratie en de hoge werkdruk, veroorzaakt door de invoering van marktwerking en de
diagnose-behandelingcombinaties (dbc’s).
Mailgroep
In de afgelopen weken meldden een kleine duizend hulpverleners zich via de website deggzlaatzichhoren.nl voor de mailgroep
waarmee ze op de hoogte worden gehouden van komende acties en relevante publicaties. Een van de eersten die zich aanmeldden was
GGNet-bestuurder Kees Lemke. Hij zegt in de komende uitgave van tijdschrift Psy dat de raad van bestuur de zorgen van de
actievoerders deelt.
Rampzalige uitvoering
In Psy zegt Lemke dat hij ‘het idee van marktwerking prima vond, maar de uitvoering steeds rampzaliger wordt, met name door de
bezuinigingen'. Lemke zegt dat hij de helft van zijn tijd bezig is te proberen de bureaucratie enigszins in te dammen. ‘De uitvoering
van de Zorgverzekeringswet kost alleen maar energie die inhoudelijk geen enkele bijdrage meer levert aan de ontwikkeling van de
zorg. Sterker, ik ervaar het als een wurgende omstrengeling van de ggz.’
Onheilsprofeet
Lemke is vooralsnog een van de weinige ggz-bestuurders die openlijk deze kritiek uit, maar hij verwacht dat dit niet lang zo zal
blijven. ‘Samen met enkele collega’s was ik tot voor kort nog roepende in de woestijn. Als je als bestuurder dit naar buiten brengt en
deze initiatieven steunt, loop je het risico voor gek te worden versleten of als een onheilsprofeet te worden neergezet. Maar nu steeds
meer instellingen in de financiële problemen komen, zul je zien dat een grote groep zich gaat roeren.’
Manifestatie
De hulpverleners van de website deggzlaatzichhoren.nl zijn ook betrokken bij de actiegroep Zorg Geen Markt, opgericht door SP-
partijleider Agnes Kant. Samen met actiegroep Therapie in nood, AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak, NU'91 en Unie Zorg en
Welzijn organiseren zij op zaterdag 25 oktober een manifestatie in Amersfoort. Hier zullen zij de resultaten van een enquête
presenteren waaraan 5300 hulpverleners uit de ggz hebben meegedaan.
Chaos
Afgelopen juni presenteerde de SP al een tussenrapportage van het onderzoek. Daaruit bleek dat negentig procent van de respondenten
wilde stoppen met het dbc-systeem. Driekwart van de respondenten gaf aan dat het registratiesysteem ten koste gaat van de tijd voor
de cliënt. Bijna de helft van de mensen is een uur of langer per dag bezig met dbc-registratie. Volgens de SP ondermijnt bureaucratie
de zorg en leidt marktwerking tot chaos in de geestelijke gezondheidszorg. (BP)
In Psy 10, verschijningsdatum 24 oktober, staat een uitgebreid artikel over het initiatief van de GGNet-werknemers.
Zie ook de artikelen:
SP: bureaucratie ondermijnt ggz-zorg
Marktwerking ontzielt de ggz

www.deggzlaatzichhoren.nl

Voor meer informatie over de manifestatie De GGZ spreekt!
zie: www.zorggeenmarkt.nl
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