
Barendrecht, 5 januari 2021

Betreft: Schriftelijke vragen Depressiebeleid Barendrecht

Geacht college,

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de gehele samenleving. De ‘lockdown’ maakt mensen 
eenzaam en roept gevoelens van somberheid op, tot aan werkelijke depressies aan toe. Het percentage 
depressies was echter voor corona al hoog in Nederland. Om  die reden heeft de fractie van EVB reeds 
voorafgaand aan corona een agenderingsverzoek depressiebeleid ingediend. Het onderwerp is door de 
coronacrisis enkel actueler geworden.

De fractie van Echt voor Barendrecht heeft de navolgende schriftelijke vragen:

1. Het Trimbos-Instituut heeft vastgesteld dat stemmingsstoornissen, waarvan depressies veruit het 
grootste deel vormen, landelijk op de zesde plek staan in de ranglijst van aandoeningen die het meeste 
gezondheidsverlies (ziektelast) veroorzaken in Nederland. De jaarlijkse verzuimkosten komen neer op 
1,8 miljard euro en de totale uitgaven om depressie tegen te gaan liggen op 1,6 miljard euro. Veel 
risicofactoren voor depressie liggen in de gemeentelijke invloedssfeer. Hoe beoordeelt u het lokale 
depressieprobleem in vergelijking met het landelijke beeld?

2. Depressiezorg is in belangrijke mate gedecentraliseerd, enerzijds naar publieke gezondheidszorg 
binnen GGD-RR, anderzijds gemeentelijk naar het sociaal domein. GGD-RR is een regio welke hoog 
scoort qua depressiegehalte ten opzichte van andere GGD-regio’s. Kunt u deze gegevens aanvullen met 
gemeentelijke depressiecijfers? Hiermee wordt gedoeld op epidemiologische en financiële informatie. 
Anders gesteld: Wat is de stand van zaken?

3. Kunt u aangeven of en in welke mate Barendrechters de gemeente en/of ketenpartners weten te 
vinden wanneer ze te kampen hebben met depressieklachten? Is dit aantal toegenomen sinds de 
coronacrisis?

4. Wat is uw oordeel over het niveau van samenwerken tussen gemeente, GGD-RR en de GGZ-keten, 
waaronder huisartsenzorg?

5. Maakt u in uw depressiebeleid onderscheid tussen verschillende risicogroepen, te weten: vrouwen, 
moeders met een pasgeboren kind, alleenstaanden, werklozen, arbeidsongeschikten, lager opgeleiden 
en mensen met een laag inkomen? Maakt u eveneens onderscheid in uw depressiebeleid tussen 
jongeren, volwassenen en ouderen?

6. In welk opzicht weet u depressiebeleid te combineren met inzet voor de Participatiewet en WMO?

7. Bent u bekend met de RIVM-‘Handreiking gezonde gemeente’ en welke lessen trekt u hieruit om het 
Barendrechtse depressiebeleid vorm te geven?

8. Bent u bekend met het ‘Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies’ en welke lessen trekt u 
hieruit om het Barendrechtse depressiebeleid vorm te geven?
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9. ZonMW en GGZ Oost-Brabant hebben samen met jongeren en hulpverleners de app ‘BoostMyMood’ 
ontwikkeld, als doorontwikkeling van de app ‘BoostMe’, welke meer gericht is op volwassenen. Beide 
apps zijn bedoeld voor mensen die depressieve klachten beginnen te ontwikkelen. Gebruikers van de 
apps blijken goede resultaten te boeken. Ziet u mogelijkheid en reden om deze apps in Barendrecht 
onder de aandacht te brengen?

We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris

P.S. woordvoerder op dit onderwerp is Richard Carlebur
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