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Ik heb begrepen dat u zich met betrekking tot uw ervaring met een zwakbegaafde
moeder en haar zwakbegaafde dochter op 14 juni ji. tot de leden van de Tweede
Kamer heeft gewend. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
heeft mij verzocht uw brief te beantwoorden en een afschrift van de reactie te
ontvangen.

Ik wil u allereerst laten weten dat ik grote waardering en respect heb voor uw
betrokkenheid en inzet om deze moeder en dochter te ondersteunen en bij te
staan. Dit doet u al jarenlang. U hebt opnieuw de moeite genomen om uw signaal
af te geven en uw zorgen te delen over het uitblijven van adequate zorg voor de
jonge zwakbegaafde vrouw in kwestie. Het moet moeilijk zijn om al zo lang
betrokken te zijn en te moeten constateren dat het toch mis dreigt te gaan.

U gaat nader in op de problematiek van deze jonge vrouw die naast een licht
verstandelijke beperking ook gediagnosticeerd is met borderline. Onlangs heeft
deze jonge vrouw een nacht in de cel moeten doorbrengen. En u vraagt zich
daarbij af hoe voorkomen kan worden dat deze jonge vrouw door haar
problematiek in de gevangenis terecht komt in plaats van dat ze passende zorg
ontvangt. Daarnaast heeft u de vraag wat de rol van de overheid kan zijn bij
onderzoek en betere behandeling en begeleiding van mensen met
gedragsproblematiek.

Het signaal dat er personen zijn die dringend behoefte hebben aan zorg, maar
soms (onnodig) in een politiecel terecht komen, is eerder dit jaar ook afgegeven
door de Nationale Politie en is onder andere aanleiding geweest voor het opstellen
van een landelijke aanpak verwarde personen. Uit de meldingen die de politie
krijgt blijkt dat het aantal incidenten met deze groep mensen toeneemt. De groep
verwarde mensen bestaat uit mensen met psychische problemen, verslaafden,
dementerenden en ook mensen met een licht verstandelijke beperking.
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In het plan is niet alleen oog voor het op de juiste plek krijgen van mensen die in
verwarde toestand in aanraking komen met de politie, maar ook voor het voork6-
men dat het zo ver komt dat zij in aanraking met de politie komen vanwege hun
gedrag. Sleutelwoord daarbij is een betere samenwerking en informatie-
uitwisseling tussen betrokken partijen en een persoonlijke aanpak.

Bij de verbetering van de aanpak is een groot aantal partijen betrokken, waaron
der de ministeries van Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken en Sociale Za
ken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Landelijk Platform GGZ (patiën
ten), de Federatie Opvang, GGZ Nederland, de Nationale Politie en Zorgverzeke
raars Nederland. De Tweede Kamer is bij brief van 30 juni 20151 geïnformeerd
over de contouren van de aanpak. Meer informatie en nadere uitwerking van de
aanpak zal komend najaar volgen.

Ik kan mij uw zorgen over het uitblijven van een gedegen aanpak van patiënten
die gediagnosticeerd zijn met borderline, goed voorstellen. Borderline persoonlijk
heidsstoornis is een ernstige aandoening die veel gevolgen kan hebben voor het
dagelijks leven van de patiënt, in relaties tot anderen en werk.
Ik ben het met u eens dat het van belang is om goede wetenschappelijk
onderbouwde behandelingen te ontwikkelen, niet alleen voor somatische
aandoeningen maar juist ook voor psychische aandoeningen.

Sinds 2013 zijn er op dit terrein positieve ontwikkelingen te melden. Er is een
samenwerkingsverband opgericht door de beroepsverenigingen van de psychiaters
(NVvP) en de psychologen (NIP) en het Landelijk Platform GGZ (LPGGZ), het
Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. Dit netwerk is hard bezig met een inhaalslag.
Er wordt momenteel een groot aantal richtlijnen en standaarden ontwikkeld.
Voor de aanpak van borderline is sinds 2008 de Multidisciplinaire richtlijn
Persoonlijkheidsstoornissen van toepassing. Bij de ontwikkeling van deze richtlijn
is Stichting Borderline, de patiëntenorganisatie, nauw betrokken.
Ik adviseer u uw zorgen en uw kennis in te brengen bij deze Organisatie ter
mogelijke verdere aanscherping van de betrokken richtlijn, waardoor de aanpak
meer aansluit bij de behoeften en noden van mensen met borderline
problematiek.

Zonder in de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen te treden - ook de
verschillende zorgaanbieders investeren in de ontwikkeling van kennis - heeft het
ministerie van VWS de afgelopen jaren geïnvesteerd in wetenschappelijk
onderzoek - zowel de kennisontwikkeling als de verspreiding daarvan - in de
gehandicaptensector. In juni jI. is het nationaal programma gehandicapten
‘Gewoon Bijzonder’ bij ZonMw van start gegaan. Het programma is gericht op het
(doorontwikkelen) van kennis, kennisuitwisseling en kennistoepassing, en het
stimuleren van partijen tot de vorming en instandhouding van duurzame
kennisinfrastructuren. Op 22 juni jl. is een brief naar de Tweede Kamer gegaan
over dit programma2.

‘ Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 25 424, nr. 279
2 Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 24 170, nr. 150
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Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
818852-140127-cz

Hoogachtend,
de minister van Volkgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,

V. J. W. C (Veronique)

de di Zorg,
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