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Inhoud  

o Actuele ontwikkelingen in de ggz 

 

o Inkoop van ggz in het huidige stelsel: 

 

o Wat inkopen 

 

o Bij wie wat inkopen 

 

o Prijs 

 

o Volume 

 

o Kwaliteit 

 

 

Schippers wil  

GGZ hervormen 

Gemeenten krijgen meer  

geld voor jeugd-GGZ 

 

CBS: Zorgkosten opnieuw gestegen 



Bestuurlijk Akkoord GGZ  

2013-2014 + verlenging t/m 2017 

Kern Bestuurlijk akkoord ggz 

o Zorg naar voren in de keten, dichterbij, toegankelijk en betaalbaar 

o Empowerment, stimuleren zelfmanagement en herstelvermogen  

o Versterken huisartsenzorg (POH GGZ) 

o Kwaliteitsverbetering (o.a. ambulantisering, richtlijnen, ROM, ehealth, 

patientveiligheid  

o Borging jeugd-ggz in transitie 

 

Deze doelstellingen komen overeen met de doelstellingen van de Jeugdwet 

 



Zorgakkoord (april 2013) 

Kern regeerakkoord en zorgakkoord 

o Jeugd-ggz naar gemeente 

o Overgangsmaatregelen om ongewenste effecten voor jeugd-ggz tgv  

budgetkorting te minimaliseren 

 

 



CVZ  (miv 1-4 Zorginstituut Nederland) 
 

 

 

 

 

Taken 

 

1. Pakket advies – “trechter van Dunning” is de basis 

Pakketcriteria: noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en 

uitvoerbaarheid. 

 

Brede solidariteit en zorgvernieuwing vergroten pakket 

Pakketingrepen verkleinen pakket (vb aanpassingsstoornis) 

 



Financiering jeugd-ggz: welke 

geldstromen 

 
Naast Zorgverzekeringswet (Zvw) 

ook:  

 

o AWBZ (straks WLz) 

      waarin oa. het PGB 

 

o Justitie  

 

o Wmo  

 

o Overige geldstromen 
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Onderscheid cure en care 

Zvw 

 
o Cure > behandelen om 

beter te maken 

o Verwijzing nodig  

o PGB niet in de ZVW 

o Prestatiebekostiging  

o Opbrengst pas bekend bij 

afsluiten behandeltraject 
 

 

Afhankelijk van tarief 

overeengekomen met 

zorgverzekeraar 

Awbz 

 
o Care > stabiliseren en 

begeleiden. 

o Indicatie nodig van CIZ 

o PGB op goedkeuring 

zorgkantoor 

o Bekostiging via normen 

o Tarief/opbrengst is  max 

bedrag x productie 
 

 

Verblijf: ZZP’s vast tarief per dag 

Ambulant: vast uurtarief begeleiding 

 

 

 



Huisartsenzorg en 

praktijkondersteuning (POH) 

o klachten  

 

o kortdurende (groeps-) gesprekken 

 

o geïndiceerde  preventie 

 

o doorverwijzing naar gbggz of gggz 



Verwijs-

criteria  

 

 

  

 : 

 



Generalistische basis ggz (gbggz) 

Gbggz kent vier zorgproducten:  

 

o Kort = 294 minuten 

o Middel = 495 minuten 

o Intensief = 750 minuten 

o Chronisch = 750 minuten. 

 

Maximumtarieven zijn vastgesteld door de NZA 

 

Voor gbggz geldt geen eigen bijdrage.  

Wel is wettelijk eigen risico Zvw van toepassing. 
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Gespecialiseerde ggz (ggzz) 

Vanaf 2013 financiering op basis van DBC’s  

 

Diagnose Behandeling Combinatie = het geheel aan prestaties van 

zorgaanbieders voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor een cliënt de 

zorgaanbieders consulteert.  

 

DBC is een declarabel zorgproduct  

 

 

 

 

 

Maximum tarieven vastgesteld door NZA 

Geen eigen bijdrage, wel wettelijk eigen risico Zvw 

 

 

 

 

 

 

 



Hoe komen tarieven tot stand? 

 

 

 

 

 

o Gbggz: normatief bepaald (er was nog 

geen historie) 

 

o Gggz: op basis kostprijsonderzoek naar 

werkelijke historische kosten  

 

o Hier komen loon- en prijscompensatie 

index + risico opslag etc. overheen > 

maximum tarief 

 



DBC en vervolg DBC 

 

 

 

 

 

 

 
     Aantal minuten + diagnose  Aantal minuten + diagnose 



Justitie gefinancierde ggz 

o Prestatie en betaaltitel = DBC of Zorgzwaartepakket   

o Als er sprake is van een strafrechtelijke titel, dan bepaalt en betaalt 

justitie. 

o Vrijwel gelijk aan de splitsing zorgverzekeringswet en Awbz 

 

 

 

 



WMO gefinancierde ggz 

o Openbare ggz / bemoeizorg 

o Toeleiding naar zorg 

o Groepsgerichte voorlichting / gezondheidsbevordering aan kwetsbare 

burgers 

o Preventie (volgende dia) 
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Preventie 

Gemeente: 

• Universele preventie 

• Selectieve preventie (KOPP/KVO) 

 

Zvw: 

Geïndiceerde preventie (huisarts) 

Zorggerelateerde preventie (=dbc) 



Hoe krijgt een instelling betaald? 

o Afspraken met financier over  

aantal te behandelen mensen /  

aantal verblijfsdagen /  

prijs per unieke patiënt of  

een prijs in totaal (omzetplafond) 

 

o Eerst leveren > dan uitbetalen.  

Wel eerst voorschot en aan  

het eind definitief afrekenen.  

 



Kennisinfrastructuur 

 

 

 
 

 

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz 

Resultaten Scoren (verslavingszorg) 

Academische werkplaat forensische  zorg voor jeugd 

Overige kenniscentra  (bijv. Phrenos, vroege psychose) 

 



Hoofdbehandelaarschap 

Generalistische basis-ggz  

1. Psychiater  

2. Klinisch psycholoog  

3. Klinisch neuropsycholoog  

4. Psychotherapeut  

5. Specialist ouderengeneeskunde  

6. Verslavingsarts in profielregister KNMG  

7. Klinisch geriater  

8. Verpleegkundig specialist GGZ  

9. GZ-psycholoog  

 

Gespecialiseerde ggz 

Zelfde professionals.  

Aanvullend criterium: werken in multidisciplinaire context  

 

 

 

 

 



Dyslexie en hoofdbehandelaarschap 

 

Uit de brief van minister Schippers (VWS) over hoofdbehandelaarschap: 

  

• Dyslexiezorg Zvw-vergoeding vanuit bekostigingssystematiek 

tweedelijns curatieve ggz. Het is echter geen ggz.  

 

• In 2015 overheveling naar gemeenten. Voor 2014 is tijdelijk regime 

noodzakelijk. Op dit moment kunnen hoofdbehandelaar zijn:  

o zorgverleners met een beroep dat is opgenomen in het BIG-register 

en die bevoegd en bekwaam zijn om patiënten te classificeren 

volgens de systematiek van de DSM-IV-TR (zie lijst gbggz en gggz); 

o orthopedagogen-generalist die geregistreerd zijn bij de Nederlandse 

Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO);  

o kinder- en jeugdpsychologen die geregistreerd zijn bij het 

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). 



Diagnostiek & ROM 

Branchebrede afspraken voor gebruik meetinstrumenten en meten 

effecten van zorg: routine outcome measurement/monitoring (2011) 

 

Zorgdomein:  Kinder- en Jeugdpsychiatrie  

Meetdomeinen:   Klachten en problemen 

   Functioneren 

   Kwaliteit van Leven 

Meetinstrumenten:  Per meetdomein bepaald 

Primair meetdomein:  Klachten en problemen 

 

Naast generieke instrumenten – te gebruiken voor benchmarken -  ook 

gebruik van stoornisspecifieke instrumenten.  



ROM & benchmarken ( 

  

 

 

 

Doel ROMCKAP:  Door middel van ROM zichtbaar maken wanneer tijdens 

de behandeling veranderingen optreden, bij welke cliënten en hoe de 

behandeling bij te sturen.  

 

 

 

Doel SBG: inzichtelijk maken van  

behandeleffecten van veelvoorkomende  

stoornissen. Door inzichtelijk maken behandeleffecten kunnen 

zorgaanbieders onderzoeken welke verschillen er zijn in effectiviteit van 

behandeling tussen locaties, afdelingen of therapeuten. 

  

 



Juridische context behandeling (1) 
o Kwaliteitswet zorginstellingen 

Bieden van verantwoorde zorg: van goed niveau, doeltreffend, doelmatig en 

patiëntgericht, afgestemd op reële behoeften van de patiënt.  

 

o Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) 

Kwaliteit bevorderen van de zorg & bescherming van patiënten / cliënten 

tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners 

GGZ: artsen, gz-psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen 

 

o Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 

Doel is versterking positie patiënten. Zodra arts een patiënt  onderzoekt of  

behandelt is sprake van geneeskundige behandelingsovereenkomst.  

Rechten: informatie, toestemming, inzage dossier, privacy en geheimhouding, 

recht op vrije artsenkeuze, vertegenwoordiging.  

Plichten: zorgverlener goed, eerlijk en volledig informeren.  

Kader ingrijpen zonder instemmen bij levengevaar/voorkomen ernstig letsel 

 

 



Juridische context behandeling (2) 
o Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) 

Beschrijft wanneer iemand onvrijwillig mag worden opgenomen / behandeld in 

een psychiatrisch ziekenhuis. Doel is burgers rechtsbescherming te bieden. 

o Inbewaringstelling (IBS) 

Spoedmaatregel voor gedwongen opname. Bij gevaar voor zichzelf / anderen 

tgv stoornis geestelijke vermogen. RM duurt te lang. Burgemeester beslist.  

o Rechterlijke machtiging (RM) 

Beslissing rechter dat cliënt gedwongen opgenomen moet worden /blijven.  

 

o Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ)  

Regelt inspraak cliënten in beleid zorginstelling. Cliëntenraad verplicht in ggz. 

 

o Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ)  

Regelt procedures rondom klachten. Doel is drempel laag en zorg verbeteren. 

 

o Geneesmiddelenwet: productie, in handel brengen, distributie/verstrekking 

 

 

 

 

 

 

 



   Beroepsgeheim 

o Grondslag van het medisch beroepsgeheim 

o Zwijgplicht en verschoningsrecht 

o Conflict van plichten 

 

 

 



Samenwerking in de keten  

Over samenwerking, verantwoordelijkheidsverdeling en 

gegevensuitwisseling is veel geschreven: 

 

o Model samenwerkingsafspraken informatie uitwisseling tussen ggz en 

jeugdzorg (2013) 

o Convenanten en privacyreglementen Veiligheidshuizen 

o Convenant politie-ggz (2012) 

o Een goed begin is het halve werk. Vroegtijdige inzet van jeugd-ggz en 

de samenwerking met onderwijs en gemeenten (2011) 

o Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de 

zorg (2010) 

o Handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorg (2005) 

 

 



Raming en toewijzing 

opleidingsplaatsen 

Capaciteitsorgaan raamt behoefte medische initiële en 

vervolgopleidingen, verpleegkundig specialist, POH. Samenwerking 

beroepsgroepen, opleidingsinstellingen cq werkgevers, en 

zorgverzekeraars.  

 

Toewijzing opleidingsplaatsen  

door Stichting BOLS 

 

Toewijzing opleidingsplaatsen  

gz-psycholoog, klinisch psycholoog, 

psychotherapeut, verpleegkundig  

specialist ggz door CONO 

 

Beschikbaarheidsbijdrage  



Crisis  

 

 

 



E-health 

E-health is belangrijke ontwikkeling in de ggz 

 

Blended behandeling bestaat uit combinatie van face-to-face gesprekken 

en digitale contacten. 

Voorbeelden:  

www.dapperekat-online.nl, voor kinderen met een angststoornis 

www.doepressie-online.nl, voor jongeren met depressieve klachten 

www.99gram.nl, voor jongeren met eetstoornissen (ook deels anoniem) 

www.oudertraining-online.nl, voor ouders (varianten ADHD, ASS, ODD) 

 

Anonieme e-health bijv. www.survivalkid.nl (KOPP/KVO)  

en www.123online.nl  

 

Aandachtspunt bij anonieme e-health is financiering. 
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CVZ  (miv 1-4 Zorginstituut Nederland) 
 

 

 

 

 

Taken 

 

1. Pakket advies 

Pakketcriteria: noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en 

uitvoerbaarheid. 

 

2.  Kwaliteitsinstituut 

 

3. Advies over beroepen en opleidingen (ook ggz en jeudzorg) 

 

 



Transparantie over resultaten 

JMV verplichting jaarlijkse aanlevering 

 

Drie thema’s: 

o Effectiviteit van zorg 

o Veiligheid 

o Cliëntervaring  

 

Ontwikkeling: 

o CQI (cliëntervaring) via ROM-

systematiek 

o Aanlevering bij Kwaliteitsinstituut  

o IGZ nu eigen ggz-portal  

 

 

 

 

 



Kwaliteit en veiligheid geborgd 

Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)  

Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) 

 

Certificering  onderdeel intern toezicht  

Externe toezicht  door Inspectie voor de Gezondheidszorg 



Stigma / taboe 

 

 

 

 

 

“Stigma is een van 

de belangrijkste 

problemen die 

mensen 

met een psychische 

aandoening ervaren.”  

Voorbeelden: 

 

• Persoonlijke zwakte veroorzaakt 

psychische problemen 

 

• Eens ziek is altijd ziek 

 

• Er zit verschil tussen ‘ons’  normale 

mensen en ‘hen’ abnormaal en 

geestelijk ziek 

 

Risico: uit angst voor stigma zoeken 

mensen geen hulp. 

 

 

 

http://www.samensterktegenstigma.nl/over-stigma/wat-is-stigma/


Zijn er nog vragen? 

 

 

 

 

 

 
GGZ Nederland 

www.ggznederland.nl 

www.ggz-connect.nl 

033 - 4608900 
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