
Aan het college van Burgemeesters en Wethouders
van de gemeente Midden-Groningen
Gorecht Oost 157
9603 AE Hoogezand

Datum: 24 januari 2018

Betreft: Schriftelijke vragen personeelstekort Verslavingszorg Noord Nederland

Geacht college,

Via RTV Noord vernamen wij dat Verslavingszorg Noord Nederland een opnamestop heeft ingesteld
voor de regio’s Hoogezand, Winschoten, Delfzijl en Stadskanaal, vanwege een tekort aan personeel.

Bron: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/189099/Verslavingszorg-weigert-mensen-vanwege-
personeelstekort

De fractie VVD Midden-Groningen maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkeling en heeft dan ook
de volgende vragen:

1. Ondervinden mensen met een verslavingsproblematiek in de gemeente Midden-Groningen
hier momenteel al hinder van?

2. Wat kan de gemeente doen om deze hinder te voorkomen dan wel op te lossen?

Namens de fractie VVD Midden-Groningen,

Sharon Min, fractievertegenwoordiger
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Geachte mevrouw Min, 
 

U heeft namens de fractie van de VVD twee vragen gesteld over het nieuwsbericht van RTV Noord 

(22 januari 2018), waarin bericht wordt dat VNN een opnamestop heeft vanwege personeelstekort.1 

U stelt deze vragen, omdat u zorgen heeft over deze ontwikkelingen bij VNN. In deze brief geven 

wij antwoord op uw vragen met daarbij een nadere toelichting op de ontwikkelingen bij VNN. 

 

Zorgen over de ontwikkelingen bij VNN 

Allereerst willen wij u laten weten dat wij uw zorgen over de ontwikkelingen bij VNN  delen. Het 

nieuwsbericht is ook voor onze portefeuillehouder, wethouder Boersma, aanleiding geweest om 

VNN te vragen om een nadere toelichting op de situatie bij VNN en de mogelijke gevolgen hiervan 

voor onze inwoners.  

 

Wat speelt er precies? 

In het kort lichten wij toe wat de ontwikkelingen bij VNN precies zijn: 

 Nieuwe cliënten die door de huisarts zijn doorverwezen voor behandeling van 

verslavingsproblemen hebben sinds december 2017 te maken met verlengde wachttijden. 

 De gemiddelde wachttijd is nu 14 weken geworden in plaats van maximaal 12 weken 

(landelijke afgesproken norm). 

 Oorzaak van deze verlengde wachttijden is een tekort aan psychiaters. 

 Volgens VNN is er geen sprake van een opnamestop: alle verwijzingen door de huisarts 

worden aangenomen en beoordeeld. 

 Het probleem van de langere wachttijden speelt alleen bij de poliklinische behandeling van 

volwassenen. Er is geen sprake van verlengde wachttijden voor de behandeling van 

                                                 
1 https://www.rtvnoord.nl/nieuws/189099/Verslavingszorg-weigert-mensen-vanwege-
personeelstekort 
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jeugdigen en ook niet bij de zogenaamde FACT-teams (vorm van bemoeizorg). 

 Behandeling van verslavingsproblematiek valt onder de Zorgverzekeringswet. De 

verantwoordelijkheid om de huidige problemen op te lossen ligt bij VNN en de 

zorgverzekeraar. 

 

VNN zet in op meerdere oplossingen  

VNN ziet liever niet dat mensen langer dan de norm op behandeling moeten wachten. Daarom 

heeft VNN vanaf december 2017 verschillende acties ingezet om de wachttijden weer terug ter 

brengen binnen de norm:  

 Werving van nieuw personeel:  inmiddels zijn alle vacatures weer ingevuld. 

 Brieven aan  nieuwe cliënten en huisartsen met informatie over de langere wachttijden en 

wat cliënten en huisartsen kunnen doen als niet langer gewacht kan worden op de 

behandeling.  

o Zowel mensen zelf als hun huisarts kunnen zich wenden tot de zorgverzekeraar 

voor zorgbemiddeling. De zorgverzekeraar is verplicht om met mensen te zoeken 

naar andere passende zorgaanbieders voor behandeling.  

 In een aantal situaties heeft VNN zelf actief bemiddeld naar  een andere gespecialiseerde 

zorgaanbieder. 

 

Een landelijk erkend probleem 

Wij vinden het belangrijk om te vermelden dat het hier gaat om een landelijk probleem voor de 

gehele geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ook is het een  probleem dat al langer onderkend 

wordt: vorig jaar zomer hebben zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS 

afspraken gemaakt om het probleem van de langere wachttijden ten gevolge van een tekort aan 

psychiaters terug te dringen. Voor verschillende regio’s gaan taskforces aan de slag om tot 

oplossingen binnen de regio’s te komen.2 

 

Gevolgen van de verlengde wachttijden bij VNN voor inwoners met verslavingsproblematiek 

U vraagt of mensen met verslavingsproblematiek in de gemeente Midden-Groningen op dit moment 

hinder ervaren van de ontwikkelingen bij VNN. 

VNN geeft aan dat er vanaf december 2017 tot nu 21 mensen in onze gemeente zich op verwijzing 

van de huisarts hebben aangemeld voor behandeling bij VNN. Voor deze inwoners geldt dat zij 

rekening moeten houden met een langere wachttijd tot de behandeling kan starten.  

                                                 
2 https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2017/12/22/nza-versnel-aanpak-wachttijden-ggz 
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Rol van de gemeente? 

Ook vraagt u wat de gemeente kan betekenen voor inwoners die geconfronteerd worden met deze 

hinder.  

De directe verantwoordelijkheid voor dit probleem én de oplossing ligt bij VNN samen met de 

zorgverzekeraar. Behandeling valt namelijk onder de Zorgverzekeringswet.  

VNN heeft al acties ingezet om tot passende oplossingen te komen. Het probleem heeft landelijke 

aandacht van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. 

 

 

Uiteraard hebben wij zorg voor het welzijn van onze inwoners. Wij blijven dan ook in gesprek met 

VNN over de ontwikkelingen.  

 

 

Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, 

 

 

 

 

 

H.J.W. Mulder 

secretaris 

R.W. Munniksma 

burgemeester 

 


	Nieuwe bladwijzer
	Beantwoording

