F-ACT Nederland streeft naar goede zorg voor kwetsbare mensen
met complexe problemen

Warnsveld, 27 juni 2016
Geachte ….
We vallen met de deur in huis:
1. De kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische aandoeningen blijft fors achter
bij die van de algemene bevolking, de participatiegraad is laag, slechts 10-20% heeft een
betaalde baan en 80% kampt met eenzaamheid. Ook de lichamelijke gezondheid blijft achter.
Gemiddeld leven ze 10 jaar korter. De helft van hen geeft aan het gevoel te hebben niet mee
te tellen in de maatschappij.
2. Alle rapporten convergeren naar: Ambulantisering moet breder en beter.
3. We weten wat werkt: F-ACT in verbinding met de wijk(teams).
Het is tijd voor actie, gezien bovenstaande punten door het versterken van wijkgerichte ggz in uw
regio door uitbreiding en verbetering van F-ACT teams.
F-ACT Nederland is ervan overtuigd dat de zorg voor mensen met EPA beter moet en kan. Een derde
meer herstel is haalbaar zie “Over de brug” (Projectgroep Plan van aanpak EPA, 2014). Ook het
Actieplatform “Herstel voor iedereen” laat zien dat het kan.
Recent is er een veelheid aan rapporten en adviezen over de ggz uitgebracht o.a. van het landelijk
“Aanjaagteam verwarde personen” (2016), http://www.aedes.nl/binaries/downloads/bijzonderedoelgroepen/20160223-samen-doorpakkentussenrapportage.pdf (zie tevens reactie kabinet op site),
de commissie “Toekomst van beschermd wonen” (2015), https://vng.nl/files/vng/van-beschermdwonen_20151109.pdf, het ART handboek, “Advies streefcijfers intensivering ambulante GGZ”
(Trimbosinstituut, 2016) en de brief van minister Schippers als reactie hierop
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016D18495 waarin ook zij pleit voor
verdere ambulantisering. Hun adviezen convergeren met die van LPGGZ en de Regionale Expertise
Teams van cliënten, familie en ervaringsdeskundigen naar eenzelfde punt: Ambulantisering moet
breder en beter.
Namens het bestuur van F-ACT Nederland wil ik u, in het kader van de inkoop van zorg voor 2017,
attenderen op bovengenoemde rapporten. Onze vraag is wel: Hoeveel rapporten moeten er nog
verschijnen voor we gewoon gaan doen wat werkt?
Tijd voor steviger ambulantisering! Zet in op verdere doorgroei van het aantal F-ACT teams met
kleinere caseloads!
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