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Politieke Avond Gooise Meren Vragenuur                                                        
 

Vergaderdatum:  
 

13 december 2017 

Onderwerp vraag: 
 

Regio Gooi &Vechtstreek heeft vanaf 2018 geen contract met Altrecht GGZ (instelling voor 

specialistische geestelijke gezondheidszorg voor kinder-, jeugd- en jongvolwassenenpsychiatrie) 

 
 
Vanaf januari 2018 heeft de regio Gooi&Vechtstreek geen contract meer met Altrecht GGZ (instelling voor 

specialistische geestelijke gezondheidszorg voor kinder-, jeugd- en jongvolwassenenpsychiatrie) en daarom 
mogen kinderen die nu een specialistische behandeling nodig hebben, die niet binnen de regio G&V wordt 
geboden, bijvoorbeeld een verwijzing voor een specialistische kliniek voor eetstoornissen zoals Rintveld, niet 

meer bij Altrecht GGZ in behandeling worden genomen. 
Hart voor BNM heeft technische vragen gesteld aan het college en heeft dezelfde vragen gesteld aan Altrecht 
GGZ, zie voor de beantwoording de bijlagen. 
De beantwoordingen wijken inhoudelijk sterk van elkaar af.  

 
1. Vragen n.a.v. de beantwoording van Altrecht over de werkwijze van de regio G&V bij het contracteren van 
GGZ-instellingen voor jeugdzorg. 

a)  Klopt het dat de regio G&V contracten wil aangaan voor 3 jaar en de tarieven na 2018, dus voor 

2019 en 2020) zal laten dalen en dat uittreding tot boetes zal leiden? 
b) Klopt het dat de regio G&V in vergelijking tot andere regio’s afwijkt van landelijke standaarden, 

waardoor organisaties op extra kosten worden gedreven? 

c) Klopt het dat de regio G&V zich niet houdt aan de landelijk gemaakte afspraken met de VNG 
m.b.t. de LTA-zorg Rintveld? 
 

2. Altrecht GGZ biedt zeer specialistische geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jeugdigen en 

jongvolwassenen, zorg die in de regio G&V niet geleverd kan worden. Op welke wijze kunnen de kinderen uit 
de regio G&V die deze specialistische zorg van Altrecht GGZ nodig hebben nu een vergoeding krijgen voor 
deze zorg? Is er een zorgplicht van de regio G&V om specialistische zorg, die niet in de regio G&V aangeboden 

wordt, maar wel door een niet gecontracteerde zorginstelling buiten de regio, te vergoeden? 
 
3. Is de regio G&V van plan in de toekomst meer te werken volgens de landelijke standaarden? 
 

Bijlage 1: Technische vragen aan College, beantwoord 1 dec jl.  

De regio G&V heeft vanaf 1-1-2018 geen contract meer met Altrecht, de grootste GGZ-organisatie in de regio 

Utrecht voor kinderen en jeugdigen. Altrecht biedt zeer specialistische hulp aan kinderen en jeugdigen met 
ernstige psychiatrische problematiek die in de regio G&V niet wordt aangeboden.  

Dat er vanaf 1-1-2018 geen contract meer is met Altrecht betekent ook dat kinderen en jeugdigen die 
opgenomen moeten worden afhankelijk zijn van GGZ-centraal, die maar een beperkt aantal bedden heeft en 
lange wachttijden voor poliklinische behandeling kent, zie 
https://www.ggzcentraal.nl/verwijzen/wachttijden/wachttijden-fornhese-kinder--en- jeugdpsychiatrie.  

Vraag 1  

Wat zijn de voornaamste redenen waarom besloten is om Altrecht niet meer te contracteren?  

Antwoord: Het is geen besluit van onze kant geweest om Altrecht niet meer te contracteren. Altrecht heeft 

zelf besloten om niet in te schrijven in onze regio. Vanwege het geringe aantal cliënten dat Altrecht in onze 
regio heeft, is het een bedrijfseconomische keuze van Altrecht geweest om geen inspanning te verrichten om 
hier een contract aan te gaan.  
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Vraag 2  

Hoe gaat de Regio G&V ervoor zorgen dat de wachttijden voor kinderen en jeugdigen in de GGZ niet oplopen?  

Antwoord: Het gaat in onze regio om zeer weinig kinderen. Zo heeft uit Gooise Meren in 2016 / 2017 slechts 1 

kind gebruik gemaakt van een verblijf bij Altrecht. De gevolgen voor de wachtlijsten zijn daarom klein. 
Daarnaast is Altrecht wettelijk verplicht om de behandeling aan de huidige cliënten voort te blijven zetten.  

Daarnaast blijven we met de belangrijkste partijen, zoals GGZ Centraal, in gesprek om de wachtlijst 
problematiek binnen de perken te houden.  

Bijlage 2: Schriftelijke vragen aan Altrecht GGZ, beantwoord 8 dec jl. 
 

1.     De tarieven van opdrachtgever Gooi & Vechtstreek voor 2018 behoren volgens een 
overzicht dat door GGZ Nederland is opgesteld tot de 5 laagste van Nederland en zijn voor 
Altrecht niet kostendekkend. De regio heeft bovendien te kennen gegeven dat de tarieven 

voor 2019 en 2020 zullen dalen (in plaats van stijgen via een nader te bepalen indexatie). Ze 
wensen de tarieven voor de hele jeugdhulp meer op een lijn te brengen.  

  
2.     De opdrachtgever wenst een contract voor 3 jaar aan te gaan, met boetes op uittreden. 
Daar de tarieven voor 2019 en 2020 dalen, wordt het contract voor Altrecht elk jaar 
ongunstiger.   
  
3.     De opdrachtgever wijkt op meerdere manieren af van de landelijke standaarden en 
vanuit GGZ NL weten we dat het implementatieteam (vanuit VNG en GGZ NL) veel moeite 

doet om de regio op andere gedachten te brengen. Vanuit de zorgadministratie is bij ons 
benadrukt dat deze regio administratief gezien voor heel veel extra werk zorgt. We moeten 
dus veel overheadkosten maken bij een slecht contract met niet toereikend tarief. 

  
4.     De opdrachtgever Gooi & Vechtstreek wenst met functietarieven te werken, waardoor wij 
volgens de laatste berichten van Pink Roccade het eerste half jaar van 2018 niet in staat 

zullen zijn automatisch te factureren. Zij wensen zich bovendien niet te conformeren aan de 
manier waarop de regio Utrecht zuidoost en de regio Eemland met functietarieven wenst te 
werken. Eemland en Zuidoost stemmen wel op elkaar af, waardoor de kans groter wordt dat 

dit straks ook in de software goed ingebouwd kan worden. VNG en GGZ NL dringen aan op 
een landelijke standaard voor het werken met functietarieven.  

  
5.     De opdrachtgever Gooi & Vechtstreek wenst zich niet te houden aan de afspraken die 
we met de VNG hebben gemaakt over de LTA-zorg (landelijk transmurale afspraken) van 
Rintveld. Wij benadrukken bij de VNG het belang dat iedereen zich aan de gemaakte 

afspraken in het landelijke contract en de daarin vermelde tarieven houdt.  
 
 

 
Marieke Munneke Smeets, Hart voor BNM 
 

 


