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Toewijzing instroom psychiatrie aan de opleidingsregio’s 2022 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Hierbij ontvangt u de toewijzing instroom psychiatrie 2022 aan de opleidingsregio’s, zoals vastgesteld 

door de Kamer Psychiatrie op 11 maart 2021.  

 

Vaststelling landelijk instroomkader Psychiatrie voor Toewijzing 2022 

VWS heeft in haar brief dd. 2 maart 2021 de landelijke instroom psychiatrie voor Toewijzing 2022 

vastgesteld op 181 instroomplaatsen (40 voor ziekenhuizen en 141 voor de GGZ). Tevens heeft VWS 

hierbij aangegeven dat nog wordt bezien in hoeverre het mogelijk is om aanvullende dekking te vinden 

bóven de onderkant van de bandbreedte van het C.O. advies. Uitsluitsel hierover wordt op zijn vroegst 

eind juni / juli 2021 verwacht. Dit betekent dat onzeker is in hoeverre voor psychiatrie een extra instroom 

(bovenop de 5 extra plaatsen) mogelijk is. Omdat de Kamer Psychiatrie een kans op extra instroom niet 

onbenut wil laten, heeft de Kamer Psychiatrie besloten om vooralsnog uit te gaan van 2 scenario’s voor de 

landelijke instroom psychiatrie, te weten een extra instroom van 5 plaatsen psychiatrie voor 2022 die 

zeker is en een extra instroom psychiatrie van totaal 23 plaatsen, waarvan 18 plaatsen onzeker zijn.  

 

Vaststelling verdeling van de landelijke instroom psychiatrie 2022 over de opleidingsregio’s 

Alle bestuursvoorzitters van de opleidingsregio’s psychiatrie hebben formeel akkoord gegeven op het 

verdelingsvoorstel A (5 extra plaatsen) en voorstel B (een nader te bepalen aantal extra plaatsen 

psychiatrie) dat de Kamer Psychiatrie op 8 januari 2021 aan de opleidingsregio’s heeft toegestuurd.  

 

Op basis hiervan heeft de Kamer Psychiatrie op 11 maart 2021 de toewijzing instroom psychiatrie 2022 

aan de opleidingsregio’s vastgesteld. Deze toewijzing instroom psychiatrie 2022 aan de opleidingsregio’s 

bestaat uit de volgende onderdelen: 

- de 3-jarige afspraak voor Toewijzing Psychiatrie 2021-2023,  

- plus de toewijzing van de reeds door VWS vastgestelde 5 extra plaatsen (voorstel A), of 

- plus de toewijzing van 23 extra plaatsen (waarvan 5 plaatsen zeker en 18 plaatsen onzeker, 

voorstel B).  

 

Deze vaststelling betreft Toewijzing 2022. Voor Toewijzing 2023 zal, uitgaande van het dan van toepassing 

zijnde landelijke instroom kader psychiatrie en de zienswijze op de verdeling hiervan, dit opnieuw worden 

bekeken. 

 

  

Aan de voorzitters van het regionaal bestuurdersoverleg en de 

coördinatoren van het opleidersoverleg van de opleidingsregio’s 

psychiatrie 
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Verdeling van aan de opleidingsregio’s toegewezen instroom over de instellingen 

De aan de opleidingsregio’s toegewezen instroom psychiatrie 2022 (o.b.v. de 3-jarige afspraak plus de 2 

scenario’s voor extra plaatsen psychiatrie), kan nu over de opleidingsinstellingen worden verdeeld.  

Hiervoor vragen wij om voor de beide scenario’s (voorstel A met 5 extra plaatsen en voorstel B met 23 

extra plaatsen) de extra instroom die dit voor uw opleidingsregio betekent (zie bijlage I), nader te 

verdelen over de opleidingsinstellingen binnen uw regio. Graag willen we hierbij benadrukken dat op dit 

moment geen enkele zekerheid kan worden geboden omtrent de besluitvorming en de financiële ruimte 

bij VWS voor het voorstel B met 23 extra instroomplaatsen.  

 

Werkwijze bij de verdeling van aan de regio’s toegewezen instroom over de instellingen 

Graag willen we u hierbij verzoeken om de aan de regio’s toegewezen instroom bij voorstel A en bij 

voorstel B, per opleidingsregio als volgt te verdelen over de opleidingsinstellingen: 

• De coördinator van de opleidingsregio komt binnen de eigen regio een concept verdeling overeen 

voor voorstel A én voor voorstel B en vult beiden in op het antwoordformulier. 

• De coördinator stuurt het antwoordformulier met een uitwerking van voorstel A én van voorstel 

B naar de voorzitter van het regionaal bestuurdersoverleg.  

• De voorzitter van het regionaal bestuurdersoverleg stuurt dit formulier met de beide 

uitwerkingen uiterlijk vóór 17 mei 2021 retour naar de Kamer Psychiatrie, voorzien van 

handtekeningen van de betrokken bestuurders.  

 

Wanneer opleiders en/of bestuurders geen consensus bereiken kan de voorzitter van het 

bestuurdersoverleg vóór 10 mei 2021 schriftelijk aan de Kamer Psychiatrie om bemiddeling vragen 

middels het antwoordformulier. De bemiddeling tussen betrokkenen vindt plaats op 17, 18 en 21 mei 

2021. Genoemde werkwijze kunt u terugvinden in het Toewijzingsprotocol Psychiatrie 2022.  

 

Opleidingsinstellingen kunnen daarna tot uiterlijk 3 juni 2021 een klacht of geschil indienen tegen de 

verdeling, waarvan behandeling op 17 of 18 juni 2021 plaats vindt.  

Daarna zal de Kamer Psychiatrie het voorlopig toewijzingsvoorstel per instelling definitief vaststellen. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
 

Dr. H.J.L. Brackel 

Voorzitter Stichting BOLS 

 

 

 

Bijlagen:  

- Toewijzing psychiatrie aan de opleidingsregio’s psychiatrie 2022 

- Antwoordformulier verdeling opleidingsplaatsen over de instellingen 

 

 


