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Vragen van de statenleden Ralph van Hertum en Anita Pijpelink van de fractie van de Partij 
van de Arbeid ingevolge artikel 44 reglement van orde
 
AANHANGSEL 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016  Nummer 064. 
 
 
Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-
ment van orde inzake Psycholance 

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

Ingekomen: 8 maart 2016  

1. Hoe kijkt u aan tegen het concept psy-
cholance? 

1. Momenteel zijn er enkele landelijke pro-
jecten waarbij een psycholance wordt in-
gezet voor het vervoer van (acute) psychia-
trische patiënten. Het betreft hier dicht- 
bevolkte gebieden. Eventuele introductie 
en ingebruikname van een dergelijke voor-
ziening in Zeeland hangt van meerdere 
factoren af. Het gaat daarbij om de aantal-
len patiënten waar over gesproken wordt in 
relatie tot de exploitatiekosten die een psy-
cholance met zich brengt. Te denken is 
daarbij niet alleen aan de aanschaf en 
onderhoud van een dergelijk vervoermid-
del, maar ook aan de kosten van beschik-
baarheid van deskundig personeel. 
Bovendien is het van belang na te gaan of 
het een investering betreft die een meer-
waarde toevoegt aan vervoersmogelijk- 
heden die beschikbaar zijn. Nu op deze 
aspecten (nog) geen zicht op bestaat, is de 
vraag lastig te beantwoorden hoe wij aan-
kijken tegen het concept "Psycholance". 
Overigens heeft het vervoersaspect reeds 
de aandacht van de hierbij meest betrok-
ken partijen. Wij zullen in elk geval de vra-
gen en ons antwoord daarop in handen 
stellen van de werkstroom/stuurgroep 
GGZ, zodat deze de waarde van een der-
gelijke voorziening kan betrekken bij de 
toekomstige inrichting van de Zeeuwse 
GGZ. 
 

2.  Kunt en / of wilt u een coördinerende 
rol vervullen om de psycholance ook 
als pilot naar Zeeland te halen? 
 

2. Indien de Stuurgroep GGZ tot de conclusie 
komt dat een psycholance een waardevolle 
bijdrage kan leveren aan de Zeeuwse 
GGZ, zijn wij -hoewel dit geen provinciale 
taak betreft- bereid ons samen met andere 
partijen in te spannen voor een dergelijke 
pilot. 
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