
De noodzaak om onze geestelijke gezondheidszorg goed te verantwoorden mag niet langer leiden tot verspilling van tijd en middelen. Het 
manifest ‘Stop de regelgekte’ uit 2018 werd niet voor niets 160.000 keer ondertekend. Maar de regeldruk is nog altijd te weinig verminderd. 

Daarom roept GGZ Nederland niet alleen haar leden en medewerkers, maar ook de staatssecretaris en al haar partners op om NEE te zeggen 
tegen onverantwoorde verantwoording en JA tegen oplossingen die al kunnen en merkbaar meer zorgtijd mogelijk maken.
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WE VERSPILLEN GEEN TIJD MEER AAN HET 
SCHRIJVEN VAN INDIRECTE UREN
We regelen nu dat het schrijven 
van indirecte tijd overbodig is. 
Indirecte uren laten we ‘onder water’ 
meelopen.

WE REGISTREREN AANWEZIGHEID/VERBLIJF 
ZOALS HET IS 
We regelen nu dat verblijfsregistratie 
simpel wordt: een patiënt is er wel of 
is er niet. We schrappen onduidelijke 
of overbodige regels.

WE MELDEN SUÏCIDE, AGRESSIE EN  
VERPLICHTE GGZ BIJ DE INSPECTIE ZONDER 
OMWEGEN 
We regelen nu dat incidenten melden 
eenvoudig kan en minder snel nodig is 
als je je zaken altijd op orde hebt. De 
Wvggz moet meer maatwerk mogelijk 
maken, niet minder.

WE GAAN DOORVERWIJZEN ZONDER KASTJE-
NAAR-DE-MUUR
We regelen nu dat onderling 
doorverwijzen makkelijk IS. Eenvoud 
is de nieuwe standaard. Help elkaar 
daarbij. Zeg JA tegen doorverwijzen 
en Nee tegen gedoe.

WE GAAN GEPAST GEBRUIK 
VERANTWOORDEN OP  PROCES, EN  NIET PER 
PATIËNT
We regelen nu dat je makkelijker 
aantoont dat je (samen) goede zorg 
biedt en de kwaliteitsrichtlijnen 
naleeft. En laten het daarbij. 

WE NEMEN AFSCHEID VAN  UITZONDERINGEN 
PER GEMEENTE
We regelen nu één manier van 
registreren. Eenvoud en helderheid 
verminderen de administratielast 
en dragen bij aan afnemende 
wachtlijsten in de jeugdzorg.

WE BRENGEN 183 ACTIVITEITENCODES 
TERUG TOT 22
We regelen nu landelijk de 
versimpeling van de activiteitencodes: 
22 codes i.p.v. 183. Zo simpel moet het 
registreren in de DBC zijn. 

WE STOPPEN MET MOEILIJK DOEN OVER 
MEERZORG-AANVRAGEN
We regelen nu dat iedereen meewerkt 
aan een soepele omgang met 
aanvragen op groepsniveau en 
dag- i.p.v. uur prestaties. Het kan al. 
Nu ook doen.

Zeg nu ook NEE tegen onverantwoorde verantwoording en JA tegen meer zorgtijd:

Zet  je  handtekening  HIER  om  het ontregelen van de zorg nu goed te regelen.

https://docs.google.com/forms/d/1UtD0c50oKGkKWbZTOCLh7XKjZfsu2Uqcfs46Qg1iwpE/viewform?ts=5de6c910&edit_requested=true

