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Aan de groep Petitie Jeugd GGZ
via Menno Oosterhoff

Amsterdam, 20 januari 2014
Kenmerk RMW/475
Betreft Jeugdwet-GGZ

Het verzoek van de groep Petitie Jeugd GGZ betreft het voorstel dat nu in de Staten-Generaal wordt
behandeld waarbij de Jeugd GGZ bij de gemeente zal worden ondergebracht. Zoals blijkt uit de stukken
van d e petitiegroep zijn er al vanuit verschillende gremia reacties geweest. Een voorbeeld is de open brief
van de kernhoogleraren Psychiatrie, waarbij wordt aangegeven dat dit wetsvoorstel zowel in
wetenschappelijk als medisch opzicht schadelijk is.
De Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een onlosmakelijk onderdeel van de psychiatrie. Het onderbrengen van
de Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij d e gemeente is vergelijkbaar met het onderbrengen van
Kindergeneeskunde bij de gemeente. Er is geen enkele rationale voor en het zou betekenen dat een groot
dee! van de psychiatrische zorg uit de reguliere zorg verdwijnt.
Voor de Raad voor Medische Wetenschappen van de KNAW is het belangrijkste argument dat het
onderbrengen van de Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij de gemeente indruist tegen de laatste
wetenschappelijke inzichten. Het is de afgelope n 20 jaar duidelijk geworden dat bijna aile aandoeningen
die wij rekenen onder de 'Volwassenen Psychiatrie' in wezen ontstaan in het tweede decennium van het
Ieven, d.w.z. tijdens de pubertijd. Angststoornissen, depressies, bipolaire stoornissen, schizofrenie en
verslaving, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen tien jaar, ontstaan aile aanzienlijk
eerder dan in de leerboeken staat, namelijk tijdens de pubertijd (en dus niet in de volwassenheid zelf).
Niet voor niets stelt het hoofd van het NIMH (National Institute of Mental Health), Thomas Insel, in een
artikel in Nature (2010, 468:187-93) dat het onderzoek in de psychiatrie zich moet richten op het tweede
decennium van het Ieven omdat daar de meeste wetenschappelijke en klinische winst te behalen is voor
het begrijpen, voorkomen en behandelen van vrijwel aile psychiatrische aandoeningen. Om die red en
worden dan ook overal ter wereld - waarbij ons land een voorbeeldfunctie heeft- de wetenschappelijke en
klinische schotten tussen de Kinder- en Jeugd- en Volwassenen-Psychiatrie geslecht Het scheiden van
psychia trische zorg voor kinderen en jeugdigen van die voor volwassenen is dus geheel in tegenspraak
met de meest recente wetenschappelijke inzichten en zal schadelijke gevolgen hebben voor wetenschap
en zorg in de gehele psychiatrie.
Vandaar dat de Raad voor Medische Wetenschappen de petitie hierbij krachtig wil ondersteunen.
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