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Consultatie Generieke Module indiceren en coördineren
Geachte heer Kremer,
Dank voor de gelegenheid die u ons biedt om te reageren op de concept Generieke module
Indiceren en coördineren van zorg in de ggz.
In uw begeleidende brief verzoekt u partijen hun feedback zo compact en concreet mogelijk te
verwoorden, bij voorkeur op maximaal één A4.
Kort samengevat zien wij in de nu voorliggende generieke module géén oplossing voor de in het
Hoofdlijnenakkoord geconstateerde knelpunten. Sterker nog, wij zien als risico dat problemen
rondom administratieve lasten, taakherschikking en wachttijden als gevolg van de ingrijpende
voorstellen in de generieke module juist toenemen. De oplossing zou volgens ons binnen het
huidige Model Kwaliteitsstatuut moeten plaatsvinden. Wij verzoeken u dan ook deze generieke
module, ondanks uw doorzettingsmacht, níet aan te bieden voor opname in het Register.
Deze bondige reactie doet volgens ons geen recht aan uw inspanningen om tot passende invulling
van uw doorzettingsmacht te komen. Ook heeft deze consultatie vele en uitgebreide reacties van
leden opgeleverd en willen wij u deze niet onthouden. Daarom hebben we in twee bijlagen onze
feedback opgesplitst in een toelichting op hiervoor genoemde hoofdlijn en een aanvullende reactie
op specifieke onderdelen in de generieke module.
Wij wensen u veel succes en wijsheid met het vervolg van dit traject en zijn vanzelfsprekend bereid
hierin mee te denken en hieraan bij te dragen.
Met vriendelijke groet,

mevrouw drs. V.J.W.C. Esman-Peeters
directeur

Bijlage 1: Toelichting op hoofdlijn
Aanleiding voor deze consultatie is de concept Generieke Module die u heeft opgesteld vanwege de
afspraak in het Hoofdlijnenakkoord ggz om de administratieve lasten voortvloeiend uit het
kwaliteitsstatuut terug te dringen en de flexibiliteit / taakherschikking van beroepen te bevorderen
in verband met de wachttijdproblematiek.
Wij zien in de nu voorliggende generieke module geen oplossing voor de in het Hoofdlijnenakkoord
geconstateerde knelpunten. Ook zien we geen toegevoegde waarde hiervan voor de essentie van
het werk in de geestelijke gezondheidszorg, namelijk de zorg voor cliënten. Wederom een wijziging
(van hoofdbehandelaar, naar regiebehandelaar naar zowel een indicerend alsmede een
coördinerend behandelaar) leidt naar verwachting eerder tot ongenoegens onder behandelaren en
afleiding van het werk aan cliënten. Op basis van wat nu voorligt valt wat ons betreft aan zowel
cliënten als aan professionals niet uit te leggen hoe zij óf de kwaliteit van zorg hier beter van
worden.
Wij waarderen dat u heeft gezocht naar mogelijkheden voor meer flexibiliteit en taakherschikking.
Met de insteek op basis van competenties in plaats van beroepsgroepen gaat de generieke module
uit van wat iemand aan vaardigheden heeft in plaats van wat iemand heeft geleerd en aan kennis
heeft opgedaan. Dat biedt deels meer mogelijkheden, maar tevens de vraag hoe vaardigheden
eenduidig te toetsen zijn en daarnaast de vraag of dit bovenop de kennis-/opleidingseisen komt
ofwel in plaats van? Omdat er onduidelijkheden zijn, heeft dit als risico dat de generieke module
strikter wordt geïnterpreteerd dan wellicht beoogd waardoor taakherschikking niet van de grond
komt, de administratieve lasten (oa vanwege verantwoording) toenemen en ook de wachtlijsten
toenemen. Voor de verpleegkundig specialist impliceert de generieke module ons inziens sowieso
een beperking en dat is wat ons betreft onacceptabel (zie ook reactie op specifieke onderdelen).
Deze generieke module betreft een ingrijpende wijziging waarvan we de relatie met andere
kwaliteitsstandaarden en consequenties eerst helder willen hebben voordat we een goed oordeel
kunnen vormen over het al dan niet resulteren in verbetering van werkzaamheden voor
professionals en van de kwaliteit én transparantie van zorg voor cliënten en diens naasten. Tevens
is de relatie met en impact op andere sector-gerelateerde ontwikkelingen onvoldoende duidelijk
(verschillende financieringsvormen in de ggz, komst van het zorgprestatiemodel,
ketensamenwerking, etc).
We kunnen bovendien nergens opmaken dat de administratieve lasten voortkomend uit het
kwaliteitsstatuut door deze module verminderen. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor het huidige
proces rondom registratie, toetsing en transparantie en verantwoording? De generieke module is
op gepresenteerde wijze eerder een éxtra kwaliteitsstandaard met een aanvullend pakket aan
(verantwoordings-)eisen zonder dat er kwaliteitsstandaarden of regels vervallen. Verder behelst de
generieke module meer dan alleen aanpassing van het regiebehandelaarschap in het Model
Kwaliteitsstatuut. Ook andere (net ingeschreven) kwaliteitsstandaarden moet de sector hiermee
aanpassen net als scholing/competenties, samenwerkingsverbanden, etc. Zorgaanbieders zouden
deze wijzigingen dan weer moeten implementeren waarvoor onder andere middelen en tijd nodig
zijn.
Volgens ons kan de lijn die u heeft gekozen eenvoudiger geformuleerd en op andere wijze binnen
het Model kwaliteitsstatuut zelf tot uitwerking komen zodat er niet nog een extra
kwaliteitsstandaard bij komt. In de praktijk blijkt ook dat zowel cliënten als hun naasten, de
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professionals, maar ook de organisatie van zorg en de instellingen juist net gewend zijn aan het
werken conform het kwaliteitsstatuut, met de term regiebehandelaar en met het toewijzen van
regiebehandelaars die qua competenties passen bij de problematiek en zorgvraag van de cliënten.
Het invoeren van de generieke module zal bij elke belanghebbende opnieuw onduidelijkheid en
onrust geven en dat komt zeker niet ten goede van de kwaliteit van zorg, de individuele cliënt en de
arbeidstevredenheid. Verder betreft het niet alleen de invoering van de generieke module ‘an sich’,
maar ook de samenhang met en consequenties voor alle andere kwaliteitsstandaarden en de
implementatie hiervan.
Wij zijn er voorstander van om bestaande zaken stapsgewijs te verbeteren in plaats van telkens iets
geheel nieuws op te zetten zoals gebeurd is bij de overgang van het hoofdbehandelaarschap naar
het regiebehandelaarschap (en nu weer dreigt te gebeuren). Dit kan door bijvoorbeeld in het Model
Kwaliteitsstatuut de rollen van de regie- en medebehandelaar nader te concretiseren en aan te
geven welke beroepsgroepen die nu niet als regiebehandelaar of medebehandelaar kunnen
fungeren met welke extra competenties zij alsnog in aanmerking kunnen komen voor het
uitoefenen deze rollen. Hierbij moet helder zijn in welke opleidingsprofielen deze competenties
beslag hebben/moeten krijgen. Ook (nadere) invulling van de rollen van indiceren en coördineren
binnen het zorgproces is in het huidige Model kwaliteitsstatuut mogelijk, bijvoorbeeld in de
beschrijving van de patient journey. De beschrijving en wijze van borgen/verantwoorden hiervan
moet dan vooral procesmatig en minder directief en dichtgetimmerd zoals in de nu voorliggende
generieke module.
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Bijlage 2: Reactie op specifieke onderdelen
- In paragraaf 1.2 staat dat dit kader de basis kan vormen voor bekostigingsafspraken.
Kwaliteitsstandaarden zoals ook de voorgestelde generieke module moeten niet direct gekoppeld
worden aan bekostiging en/of verantwoording. In lijn met de afspraken over gepast gebruik zijn
kwaliteitsstandaarden wel onderdeel van het inkoopgesprek.
- In paragrafen 2.1 tot en met 2.3 staat het onderscheid naar de rollen van indicerend en
coördinerend zorgverlener beschreven. Hierbij hebben de volgende kanttekeningen.
• Sommige instellingen hanteren al een onderscheid tussen indicerend en coördinerend
zorgverlener. Dit kan en mag echter geen verplichting zijn. Vanuit clientperspectief kan het
juist helpend zijn als de indicerend zorgverlener ook de coördinerend zorgverlener is,
bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van continuïteit en/of in het belang van de
vertrouwensband. Het onderscheid tussen diagnosticeren/indiceren en coördineren is door
strikt formuleren kunstmatiger en minder goed werkbaar. Als behandelteam, patiënt en
naastbetrokkenen er over eens zijn dat dit in één hand kan liggen, is dat een uitstekende
uitkomst van Shared Decision Making.
• Waarom is het volgens de generieke model überhaupt niet wenselijk om uit te gaan van
één zorgverlener die de regie voert over beide onderdelen van het zorgproces? Voor een
vrijgevestigde zorgverlener kan dit niet anders dan één en dezelfde persoon zijn. Dan kan
indiceren en coördineren bij instellingen igv bijvoorbeeld een minder complexe zorgvraag
toch ook bij één en dezelfde zorgverlener liggen?
• Wat betekent de beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden in de generieke
module voor hetgeen in het huidige Model kwaliteitsstatuut is opgenomen (met name
behandelverantwoordelijkheid, regiebehandelaarschap, medebehandelaarschap, etc.)?
• De indicerend zorgverlener is ook evaluerend zorgverlener, dat geeft een vreemde
wisselwerking in de tijdslijn van de behandeling.
• De coördinerend zorgverlener heeft een grotendeels administratieve taak. Is dit zo beoogd?
• Nergens staat dat indicerend en coördinerend zorgverlener ook zelf kunnen bijdragen als
medebehandelaar. Is dit ook zo beoogd?
• In paragraaf 2.2.2 staat dat de tijdsduur van de indicatiestelling per cliënt kan verschillen.
Dit geldt niet alleen voor de tijdsduur, maar ook voor de volgordelijkheid van beide rollen.
Het is dus mogelijk dat een behandeling al is gestart voorafgaand aan de indicatiestelling
(bv verslavingszorg en crisissituaties/crisisbeoordelingen).
• In paragraaf 2.2.2 staat dat als behandeling van de cliënt niet direct na diagnostiek mogelijk
is, de indicerend zorgverlener de eerstverantwoordelijke professional voor de zorg van de
cliënt in de tussenliggende periode is. Als er ruimte is tussen de indicatiestelling en de
behandeling, draagt dit bij aan wederzijdse onveiligheid. Voor de cliënt omdat er geen
vaste gespreksmomenten zijn en die behoefte er wel is. Voor de indicerend zorgverlener
omdat deze wel verantwoordelijk is (zowel gevoelsmatig als tuchtrechtelijk). Aan de
voorwaarden (oa vaste gespreksmomenten/systeem betrekken) om deze
verantwoordelijkheid te kunnen dragen wordt niet voldaan. Dit is onwenselijk. Tevens is de
kans groot dat door toename van de werkdruk bij de indicerend zorgverlener de
behandeling van cliënten verslechtert, omdat de indicerend zorgverlener overvraagd wordt
door cliënten waarbij de behandeling nog niet is gestart.
• In paragraaf 2.2.2 staat als één van de taken van de indicerend zorgverlener ‘Het verlenen
van transparantie voor cliënt, zorgverleners en verzekeraars over de overwegingen rondom
de probleemanalyse en de doelmatigheid van de voorgestelde behandeling.’ Dit staat in
één adem genoemd. De wijze van transparantie naar een specifieke client is echter van
geheel andere orde dan transparantie richting zorgverzekeraars oa vanwege privacy.
• In paragraaf 2.2.2 staat dat de cliënt keuzevrijheid moet hebben met betrekking tot de
behandelaar of begeleider. Enige nuance is passender, bijvoorbeeld dat een cliënt dit kan
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aangeven en dat het verzoek dan multidisciplinair overlegd wordt. Zeker omdat wisselen
van behandelaar of het wijzigen van een behandelplan de continuïteit van zorg vermindert
en er een grote kans is dat de kwaliteit van zorg afneemt. Hierbij dient eveneens rekening
gehouden te worden met eventuele verplichte zorg ihkv de WvGGz wat tijdens een
zorgtraject kan voorkomen. Daarnaast zorgt het voor een toename van indirecte tijd
(overleggen, inlezen, overdragen), wat ten koste gaat van de tijd voor meer directe
cliëntcontacten.
Aanvullend onderdeel van het zorgplan in paragraaf 2.2.2 is wanneer de zorg naar
verwachting voldoende resultaat heeft opgeleverd deze kan worden
afgeschaald/afgesloten.
In paragraaf 2.2.2 staat na punt f dat het zorgplan altijd kan worden verstrekt en vernietigt.
Dit klopt niet, er zijn uitzonderingen waarom de zorgverlener kan besluiten het dossier niet
te vernietigen. Vraag is ook of deze informatie in deze generieke module hoort?
Op het eind van paragraaf 2.2.2 staat ‘(…) tenzij de cliënt onvrijwillige zorg nodig heeft.‘ Dit
gaat over de Wzd en niet over de Wvggz, waarom is deze niet genoemd?
In paragraaf 2.2.3 staat dat de indicerend zorgverlener bij enkelvoudige problematiek de
verwijzer betrekt bij de reflectie. Is dit wenselijk en praktisch uitvoerbaar voor zowel de
indicerend zorgverlener als de verwijzer?
Onder andere op basis van paragraaf 2.3 lijkt de generieke module erg toegeschreven naar
complexe patiënten waarvoor coördinatie inderdaad noodzakelijk is. De module is echter
onnodig complex voor planbare zorg ondanks dat deze ook multidisciplinair kan zijn.
Daarbij kan bijvoorbeeld een medebehandelaar de rol van coördinerend hulpverlener op
zich nemen om zaken te vereenvoudigen. Dat zien wij niet terug in de tekst.
In paragraaf 2.3 staat dat na het vaststellen van het zorgplan het verlenen van de
daadwerkelijke zorg volgt. In de praktijk komt het ook voor dat de behandeling al begint
voordat het zorgplan is vastgesteld.
In de generieke module en met name deze paragrafen staat veelal de term zorgplan en
daarnaast een enkele keer de term behandelplan (in 2.4.4). In het Model kwaliteitsstatuut
staat alleen de term behandelplan. Dit laatste is passender. Het zorgplan is vooral het plan
waarin de verplichte zorg wordt vastgelegd.

- In paragraaf 2.4 staan de competenties bij de verschillende rollen beschreven. Hierbij hebben we
de volgende kanttekeningen:
• Door de minder heldere afbakening kan discussie ontstaan of een zorgverlener over de
benodigde competenties beschikt. De vraag is hoe en wie bepaalt of iemand de juiste
competenties heeft en ook of/hoe/wie hierover moet verantwoorden? Competenties zijn
lastiger meetbaar. Daarnaast lijkt dit bovenop de huidige scholing- en registratie-eisen te
komen. Hiermee komt er dus iets bij en valt niets af. Competenties zijn belangrijk, maar
deze moeten dan wel een objectiveerbare basis hebben, gelieerd aan de curricula van
opleidingen.
• Met de insteek van competenties wordt de kwaliteit van zorg/de zorgverlener voor o.a.
patiënten in onze optiek minder transparant.
• Met de voorgestelde insteek van competenties kan de verpleegkundig specialist niet
fungeren als indicerend zorgverlener terwijl deze wel specialistisch is opgeleid en
momenteel, mede op basis van het rapport van de Commissie Meurs uit 2015,
regiebehandelaar kan zijn. Tevens strookt dit niet met de bevoegdheden van de
verpleegkundig specialist op grond van de wet BIG. Conform de wet BIG art 14, art 35a en
art 36 is de verpleegkundige specialist GGZ opgenomen in het specialistenregister en heeft
de verpleegkundig specialist GGZ de bevoegdheid tot het zelfstandig indiceren, uitvoeren
en delegeren van voorbehouden handelingen. Ook uit het opleidingscurriculum en het
beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist blijkt dat zij aan alle vereiste competenties
voor een indicerend zorgverlener voldoet. Op basis van de generieke module mag de
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verpleegkundig specialist in de ggz niet indiceren, terwijl dit op grond van de wet BIG in de
algemene gezondheidszorg wel mag. Dat botst met elkaar, schept verwarring en discussie
en is naar verwachting juridisch onhoudbaar. Verder heeft het goed positioneren van de
verpleegkundig specialist bij de implementatie van het Model Kwaliteitsstatuut veel
energie gekost. Als zij er op ‘achteruit’ gaan, komt dat de cliëntenzorg zeker niet ten goede
en levert dat eveneens heel veel onrust en/of onvrede op in organisaties en de
beroepsvereniging. Daarnaast sluiten de contracten met zorgverzekeraars niet meer aan als
de verpleegkundig specialist ggz geen indicerend behandelaar meer is.
Voorgenoemd punt lijkt min of meer vergelijkbaar voor andere beroepsgroepen.
Behandelingen van meervoudige complexiteit kunnen volgens de generieke module alleen
geboden worden door een indicerend behandelaar met een specialistische postdoctorale
opleiding. Aan deze competenties voldoen alleen de klinisch psycholoog en psychiater. Dit
zou dan meer beroepsgroepen dan alleen de verpleegkundig specialist uitsluiten.
Weliswaar geldt dit alleen voor meervoudige problematiek, maar bedacht moet worden
dat grotere geïntegreerde ggz-instellingen zich vrijwel uitsluitend met meervoudige
problematiek bezighouden. De wijziging van regiebehandelaars naar indicerend en
coördinerend zorgverleners impliceert dat de verantwoordelijkheid voor het indiceren van
behandelingen terecht komt bij een kleinere groep behandelaren met als risico een tekort
aan indicerend behandelaren, terwijl er nu al een groot tekort is aan professionals die als
regiebehandelaren kunnen fungeren. Dit heeft dan ook een omgekeerd en ongewenst
effect voor de beoogde taakherschikking met toenemende wachtlijsten tot gevolg.
Is bij dit voorstel ook gekeken naar de impact hiervan op de inschaling van de verschillende
disciplines?
Bij de competenties van zowel indicerend als coördinerend zorgverlener staat dat uit de
wet BIG volgt dat de zorgverlener zowel bevoegd als bekwaam moet zijn om (bepaalde
onderdelen van) de zorg uit te mogen voeren. Impliceert dit dat BIG registratie minimaal
vereist is, of is dit middels competenties te ondervangen?
Bij de competenties van beide zorgverleners staat dat uit de naamvoering moet blijken
welke opleiding de zorgverlener heeft afgerond. Is dit nu al zo geregeld? En zo niet, (in
hoeverre) valt dit binnen de invloedssfeer van ggz partijen, of moet dit bijvoorbeeld
wettelijk geregeld worden?
Hoe verhouden de indicerend en coördinerend zorgverlener zich tot de in te schakelen
psychiater, arts of andere zorgverlener in paragraaf 2.4.4 over bijzondere handelingen?
Wat is de rol van deze professionals in dergelijke situaties? Nemen zij de rol van
indicerend/coördinerend zorgverlener over of zijn ze medebehandelaar? Wat is de
basis/argumentatie dat de indicerend en coördinerend zorgverlener bij de verschillende
handelingen iemand anders moeten inschakelen? In algemene zin betwijfelen we de
wenselijkheid om betreffende clausule op te nemen. Ten eerste is het gebruik van de term
psychiatrische noodsituatie te vaag. Ten tweede doet deze clausule geen recht aan de
deskundigheid van talrijke andere zorgprofessionals. Zoals bijvoorbeeld het uitsluiten van
de klinisch psycholoog bij een crisissituatie en bij gevaar/suïcidaliteit, de
zorgverantwoordelijke bij sub d i.h.k.v verplichte zorg en bij sub i geldt dat de
Verpleegkundig Specialist ook voorschrijfbevoegdheid heeft. Tot slot wordt de psychiater
hierdoor gereduceerd tot de ‘eindverantwoordelijke’ voor van alles, wat geen recht doet
aan de multidisciplinaire vorm van samenwerken, zoals juist in de inleiding van de concept
generieke module zo correct werd uitgelegd.
Onder 2.4.4 staat een aantal keer "indien nodig". Dat suggereert professionele autonomie.
Tegelijkertijd is de voorliggende generieke module niet geheel duidelijk over verwachtingen
tav registratie en verantwoording. Dat roept de vraag op in hoeverre de ruimte die hier
gesuggereerd wordt niet tot discussie leidt bij verantwoording hierover?

•

In de eerste opsomming van paragraaf 2.4.4 staat oude terminologie zoals ‘middelen of
maatregelentoepassing of dwangbehandeling’ en ‘geneeskundige verklaring’ i.p.v.
medische verklaring. Huidige terminologie uit de Wvggz is passender.

In paragraaf 2.5 staat het kwaliteitsbeleid beschreven. Hierbij hebben we de volgende
kanttekeningen:
• Het lerend netwerk, reflectie en kwaliteitseisen zijn wel heel directief voorgeschreven (wie
en welke aantallen). Verder lijkt dit bovenop de (na/bij-)scholingseisen te komen want die
eisen blijven ook vanwege de registratie noodzakelijk. Laat het aan de zorgaanbieders over
hier invulling aan te geven.
In hoofdstuk 3 staat de implementatie beschreven. Hierbij hebben we de volgende kanttekeningen:
• Wij hebben sterke twijfels of in de huidige omstandigheden zowel landelijke partijen als
professionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars voldoende tijd en aandacht kunnen
vrijmaken voor deze omvangrijke wijziging? Dit hangt onder meer samen met wat de
generieke module betekent i.r.t. andere standaarden en andere ontwikkelingen zoals het
zorgprestatiemodel, horizontaal toezicht en de reikwijdte zoals de geldigheid voor andere
domeinen waar de ggz in opereert (bijvoorbeeld de Wlz en de kinder- en jeugd ggz onder
Jeugdwet). Het huidige Model kwaliteitsstatuut geldt formeel alleen voor geneeskundige
ggz op grond van de Zvw.
• In het voorstel staan veel concrete aanbevelingen en opdrachten die de sector moet
uitvoeren voorafgaand aan/na inschrijven van de generieke module in het Register. Hoe
vrijblijvend zijn deze? Wat zijn volgens de Kwaliteitsraad de minimale voorwaarden voor
implementatie van de generieke module?
• Eventuele implementatie van de module per 1 augustus 2021 is niet realistisch vanwege
zowel de verschillende ontwikkelingen in de sector alsmede de diverse opdrachten en
aanbevelingen. Opdrachten vóór deze datum zijn bijvoorbeeld dat iedere indicerend en
coördinerend zorgverlener vanaf 1 augustus 2021 onderdeel van een lerend netwerk is en
dat bestaande kwaliteitsinstrumenten aangepast worden op die plaatsen waar gesproken
wordt over regiebehandelaar(schap). Verder moet ook het huidige Model Kwaliteitsstatuut
aangepast worden en het bestaande proces hieromheen van indienen/aanpassen, toetsen
en transparant maken. Dit schept de nodige onzekerheid voor o.a. patiënten,
zorgverleners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Tot slot is het niet logisch i.r.t. het
tijdpad van de zorg in-/verkoop, deze is voor 2021 al gestart.
• De voorliggende generieke module heeft onder meer consequenties voor de lopende
ontwikkelingen van het zorgprestatiemodel. Hiervoor wordt nog steeds uitgegaan van de
inzet van de psychiater/klinisch psycholoog (zelf of in MDO-constructie) en wordt een
beroepenlijst opgesteld wie consulten moet gaan registreren. Vergelijkbaar geldt ook voor
de Wvggz. De voor deze wet aangewezen zorgverantwoordelijken zijn gebaseerd op de
mogelijke regiebehandelaren in het huidige Model kwaliteitsstatuut. Dat impliceert dat de
generieke module hiermee mogelijk ook consequenties heeft voor de Wvggz. Meer
algemeen vragen wij ons af of/in hoeverre is gekeken hoe de generieke module zich
verhoudt tot de Wvggz?
• De implementatie zelf en ook daarna zorgt voor extra administratieve lasten voor
professionals, o.a. voor het hebben en bijhouden van een portfolio, een
samenwerkingsovereenkomst voor het lerende netwerk met andere zorgverleners, etc.
• Het is aan zorgaanbieders om -indien nodig- invulling te geven aan de taken en rollen van
een eventueel op te richten stuurgroep. De passages hierover schieten o.i. voorbij aan de
opdracht van de Kwaliteitsraad.
• In paragraaf 3.4 wordt onder andere de verbinding gelegd met de nog te ontwikkelen
Generieke module Verwijzing, triage en diagnostiek. Waar en hoe is de Generieke module
7
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Indiceren en coördineren gerelateerd aan de Generieke Module Verwijzing, triage en
diagnostiek? Zit deze ergens tussen verwijzen en intake? Mocht u de generieke module
toch willen inschrijven, zou dat dan niet tegelijk en in samenhang met de module
Verwijzing, triage en diagnostiek moeten?
In paragraaf 3.5 staat dat de grondbeginselen van het RVS Advies Blijk van vertrouwen
waardevolle basis zijn voor een nuttige verantwoordingspraktijk. Dit onderstrepen wij en
zien we graag verder uitgewerkt mocht de kwaliteitsraad de generieke module willen
handhaven.
Hoe ziet de kwaliteitsraad de overgang voor cliënten die in behandeling zijn?

- Waarom is in de begrippenlijst alleen de onvrijwillige zorg opgenomen en niet de verplichte zorg
ihkv de Wvggz?
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Aan: Zorginstituut Nederland
Kwaliteitsraad
t.a.v. KBoerman@zinl.nl
BBerg@zinl.nl

Onderwerp:
generieke module indiceren en coördineren
Contactpersoon: Marco Borsboom marco.borsboom@fnv.nl

Zoetermeer, 1 oktober 2020

L.s.
Hiermede doen wij u een ongevraagde reactie toekomen inzake de door de Kwaliteitsraad
geconcipieerde Generieke Module "Indiceren en coördineren".
Hoewel u ons niet heeft betrokken bij het ontwikkelen van de Generieke Module, ons niet heeft
geïnformeerd over de consultatieronde en de Generieke Module niet vindbaar is op uw website, zijn
wij zo vrij om u van een ongevraagd advies te voorzien.
In het kort
Het concept roept bij ons een drietal vragen en reacties op;





Het is ons niet duidelijk welk probleem deze module zou moeten oplossen. Sterker nog: wij
denken dat uw insteek de huidige wachtlijstproblematiek in de GGZ versterkt.
Verpleegkundigen en agogische functies worden niet genoemd in de Generieke Module.
Deze beroepsgroepen vervullen weliswaar niet de rol van regiebehandelaar maar
vormen wel een onmisbare spil in de behandeling. Alleen al vanwege de huidige en
toekomstige arbeidsmarktsituatie is het riskant contraproductief om deze beroepen uit te
hollen en het gevoel te geven dat zij minder gewaardeerd en minder belangrijk worden.
Dit voorstel doet ons denken aan het Wetsvoorstel BIG II en het debacle wat daaruit is
voortgekomen. Een vergelijking dringt zich bij ons op.

De Generieke Module verergert problemen
Het is ons niet duidelijk is welk probleem om deze oplossing vraagt. Enkele jaren geleden is de
hoofdbehandelaar vervangen door de regiebehandelaar. Dit ging met veel onrust in de sector
gepaard: ervaren medewerkers vertrokken en zorgprogramma’s liepen vertraging op of gingen
verloren. Zorgaanbieders en behandelaren hebben nu net een methode van werken gevonden met
de regiebehandelaar. Waarom dit opnieuw verstoren, met alle risico’s van dien?

Het lijkt of het voornaamste argument de kwaliteit van zorg is. Het is echter sterk de vraag of de
cliënt altijd gediend is bij een scheiding van de indicerende en de coördinerende rol. Wij zien dat in
de praktijk hier waar nodig vaak al invulling aan wordt gegeven, maar dat er ook cliënten zijn waarbij
het niet nodig en soms zelfs ongewenst is dat meerdere dienstverleners zich met het behandelproces
bemoeien.
De nieuwe opzet houdt bovendien geen rekening met een van de grootste uitdagingen van de GGZ
op dit moment: hoe zorgen we dat mensen die hulp nodig hebben die ook spoedig krijgen? De
wachtlijsten en de werkdruk zijn echt een knelpunt. Onze zorg is dat de invoering van deze
Generieke Module juist leidt tot langere wachtlijsten, toenemende regeldruk en bureaucratie. Er zijn
namelijk meer behandelaars per zorgvrager nodig omdat indicatie en behandeling zijn gesplitst en
een deel van het werk dat VS doen, straks door psychiater en psychlogen moet gebeuren. Daar zijn
al tekorten. Verder is de verantwoording nog onduidelijk en moeten bestaande
kwaliteitsstandaarden worden aangepast. Dat doet de administratieve druk zeker op de korte
termijn alleen maar oplopen.
Bredere blik op zorgverlening GGZ in de praktijk ontbreekt
De Module gaat uiteindelijk vooral in op die functies/beroepen die binnen de GGZ de rol van
regiebehandelaar hebben gekregen. Dat er naast deze beroepen (psychiater, GZ-psycholoog, klinisch
psycholoog/psychotherapeut en Verpleegkundig Specialist) ook nog tal van andere functie/beroepen
deel uitmaken van multidisciplinaire teams, is volledig buiten beschouwing gelaten.
In het begin wordt er in vrij algemene termen gesproken over de indicerend zorgverlener en de
coördinerend zorgverlener. Verderop wordt vooral aangesloten bij de beroepen die in de wet BIG
worden genoemd. De benadering is strikt vanuit de structuur geredeneerd en krijgt daardoor een
hoog theoretisch gehalte.
Wij denken dat de praktijk vele malen complexer en ingewikkelder is. In het begin lijken de opstellers
van de module dat ook te beseffen, er wordt gesproken over:
(…) werken diverse groepen zorgverleners (…) op pag. 3, 2de alinea
(…) geeft inzicht in de rollen en taken van betrokken zorgverleners (…) op pag. 3. 3de alinea
(…) Ieder mensenleven is een uniek en complex samenspel van persoonlijke, sociale en
maatschappelijk factoren (…) op pag. 5, 1ste alinea
(…) Bij veel mensen met psychische problematiek is sprake van somatische en psychosociale
comorbiditeit (…) op pag. 5 3de alinea
Vervolgens wordt alles teruggebracht tot een tweetal fasen in het zorgproces (probleemstelling &
indicatie en uitvoering & coördinatie), waarbij de tweede fase in de module lijkt te zijn teruggebracht
tot vooral de coördinatie.
Zorgverlening omvat een breed scala aan activiteiten: behandelen, begeleiden, verplegen en
verzorgen. De daarmee samenhangende functies zijn lang niet allemaal BIG-functies. Neem
bijvoorbeeld de agogische functies, maar ook de verschillende therapeutische disciplines zoals de
beeldend therapeut, de creatief therapeut etc. De keuze voor de coördinatie van de zorg wordt
meestal neergelegd bij de discipline die het grootste aandeel in de uitvoering heeft. Dat hoeft niet
per sé de regiebehandelaar te zijn. Een functie van sociotherapeut wordt in de praktijk ingevuld door
zowel medewerkers met een agogische als met een verpleegkundige achtergrond. Vaak vervullen zij
ook een rol in het coördineren van de zorg. Met deze zorgverlener heeft de patiënt het meeste en
vaak ook het intensiefste contact.
De Generieke Module verbindt aan de rol van Indicerend Zorgverlener de eis van een opleiding op
postacademisch niveau. In de praktijk zijn dat de psychiaters, klinisch psychologen en GZ
psychologen. Verpleegkundig Specialisten komen hiervoor niet in aanmerking, terwijl 90% van de
verpleegkundig specialisten nu wel werken als regiebehandelaar. Die verliezen hiermee dus een deel

van hun taken. Dit doet sterk denken aan de discussie rond BIG2, waarbij verpleegkundigen niet op
basis van kwaliteiten en competenties, maar puur op basis van een opleidingseis in aanmerking
zouden komen voor de functie van regieverpleegkundige.
Conclusie en advies
Als deze module een feit wordt gaan de functies op papier op de schop, zullen werkgevers functies
gaan bedenken/herschrijven om aan de module te voldoen, wat uitholling van de huidige
verpleegkundige- en agogische functies impliceert. Bij de overgang van hoofdbehandelaar naar
regiebehandelaar hebben we kunnen zien waar dit toe leidt: ervaren medewerkers vertrekken en
zorgprogramma’s komen in het nauw. Dit wordt nog eens versterkt door de te verwachten effecten
op werkdruk en administratieve lasten.
Wij vrezen kortom dat de invoering van de Generieke Module een negatief effect heeft op de
kwaliteit van zorg aan patiënten en cliënten.
Wij hebben gezien dat zowel de Nederlandse GGZ als V&VN inmiddels afwijzend op het plan hebben
gereageerd. Wij kunnen ons vinden in veel van hun kritiekpunten, waarvan een aantal overlappen
met die van ons.
Wij adviseren u daarom af te zien van invoering van deze module.

Met vriendelijke groet,

Joost Veldt,
Bestuurder CNV Zorg & Welzijn
Elise Merlijn,
Bestuurder FNV Zorg & Welzijn

Reactie IGJ, afdeling ggz, op het concept Generieke module indiceren en coördineren
van zorg
Vanwege het verzoek de feedback zo compact en concreet mogelijk op een A4 weer te geven,
volgt een puntsgewijze opsomming, waarbij voor de IGJ, afdeling ggz het uitgangspunt is: toezicht
en handhavingsmogelijkheden.
- ‘Zorgplan’ vervangen door ‘behandelplan’ en ‘Zorgverlener’ vervangen door ‘behandelaar’
(gebruikelijk in curatieve ggz en WGBO).
- Hoe de functie van indicerend zorgverlener en coördinerend zorgverlener anders is dan de
situatie van hoofdbehandelaar (2016 en daarvoor) wordt niet duidelijk beschreven. De nadelen
van toen, namelijk de hoofdbehandelaar die een papieren toets doet en eventueel de patiënt een
hand komt geven, zijn prominent aanwezig in het nieuwe onderscheid in deze Generieke Module.
De concrete invulling van indicerend zorgverlener bij intake/diagnostiek, evaluatie en afsluiting,
waarbij de zorgverlener per definitie in direct contact staat met de patiënt ontbreekt. De
zinssnede : “(…) is het van belang dat de indicerend zorgverlener (in direct contact) een
vertrouwensrelatie opbouwt met de cliënt”, is veel te vrijblijvend. Een concrete uitwerking in de
beschrijving van het indicerend zorgverlenerschap bij intake/diagnostiek, indicatiestelling,
evaluatie en afsluiting is noodzakelijk.
-Beschrijvingen van competenties en opleidingen voor rol indicerend zorgverlener en coördinerend
zorgverlener zijn vaag en geven nauwelijks houvast voor toezicht en handhaving (o.a. vanwege
verouderde beschrijving van opleidingseisen). Die zijn in het kwaliteitsstatuut veel beter
omschreven.
- Voeg functienamen toe aan indicerend en coördinerend zorgverlener.
- Het lijkt er op dat de verpleegkundig specialist is uitgesloten voor de rol van indicerend
zorgverlener en bij het voorschrijven van medicatie. In de situatie van het kwaliteitsstatuut is dit
wel mogelijk voor bepaalde groepen patiënten (onderscheid naar aard van de problematiek, aard
van de hulpvraag, sggz/bggz e.d.) Als deze groep wordt uitgesloten van het indicerend
zorgverlenerschap, ontstaat een groot probleem in de bemensing van de functies voor indicerend
hulpverleners. In het uitgeoefende toezicht door de IGJ op de ggz zijn geen problemen
gesignaleerd met de verpleegkundig specialist als regiebehandelaar (waarin ook de taken van de
indicerend zorgverlener te herkennen zijn).
- In de hele module ontbreekt een beschrijving van de rol van indicerend behandelaar als er in
zorgnetwerken (of ketenzorg) wordt samengewerkt. Het kan niet alleen maar de
rol/verantwoordelijkheid van de coördinerend behandelaar zijn. er kunnen principiële
behandelkeuzes ten grondslag liggen aan verschil van inzicht tussen de
netwerkpartners/ketenpartners. Een veldnorm hiervoor is noodzakelijk voor het toezicht: Welke
verantwoordelijkheden liggen bij de indicerend behandelaar bij samenwerking in een netwerk
(hetgeen toenemend gebeurt in de ggz). Hierbij is ook uitwerking nodig van de
verantwoordelijkheid van de indicerend zorgverlener in geval van door- of terugverwijzing
gedurende wachttijden.
- In de hele module ontbreekt een beschrijving van de rol van indicerend behandelaar als er in een
gezinssetting wordt gewerkt (m.b.v. 1gezin/1plan/1regisseur zoals in de jeugdwet staat). Dit kan
tussen instellingen zijn, maar het kan ook binnen één instelling zijn, bijv. jeugd ggz voor kind en
curatieve ggz voor ouder. Hiervoor is een veldnorm noodzakelijk voor toezicht.
- In de module is niets opgenomen over doorzettingsmacht en escalatie-mogelijkheden als een er
blijvend verschil van inzicht is tussen de indicerend zorgverlener en andere zorgverleners, alleen
dat de mening van de indicerend zorgverlener doorslaggevend is. Een escalatiemogelijkheid zou
echter aanwezig moeten zijn, zoals in de regelingen van het kwaliteitsstatuut zijn opgenomen rond
het regiebehandelaarschap. Dit is nodig om in toezicht daarop te kunnen wijzen.
- Het probleem blijft bestaan dat deze generieke module alleen van toepassing is voor de curatieve
zorg van de zorgverzekeringswet. Hoewel de module mogelijk ook te gebruiken is in de Wlz-ggzzorg, jeugd ggz (en ook in forensische ggz-setting?) e.d. is het voor die sectoren in de ggz geen
veldnorm en is het dus niet bruikbaar in het toezicht. Het probleem doet zich op vele gebieden
voor, aangezien er veel klinische afdelingen zijn , waar zowel patiënten verblijven die onder de
curatieve ggz vallen, als patiënten die onder de wlz vallen (het Wlz-bereik wordt binnen korte
termijn zelfs groter binnen de ggz). En waar één behandelaar voor de ene patiënt indicerend
zorgverlener is, maar voor een andere patiënt geldt deze veldnorm niet. Erg lastig voor het veld,
lastig voor de patiënten om de logica te begrijpen en ook lastig voor het toezicht.
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Hierbij geeft de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
(LVVP) een reactie op de generieke module Indiceren en coördineren van zorg in de ggz.
Dank dat u ons hiertoe in de gelegenheid stelt.
In uw uitnodigingsbrief geeft u aan dat u een nieuwe omschrijving van het
‘regiebehandelaarschap ggz’ heeft opgesteld. Hier was behoefte aan ontstaan in het veld. En
juist omdat er duidelijkheid moest komen over wat een patiënt mocht verwachten van het
regiebehandelaarschap, was het nodig dat er onomwonden grenzen werden gesteld. In het
verleden vormde de Europsyche-affaire de aanleiding om vast te stellen wie welke rol had in
het gehele zorgtraject van de patiënt.
Met het kwaliteitsstatuut kwam er voor de ggz eindelijk de begrenzing die in de somatische
zorg al heel lang normaal is. Maar door wachtlijsten, personeelstekorten en commerciële
verdienmodellen kwam het kwaliteitsstatuut onder druk te staan en werd de wens groter
om mensen met psychische problemen door lager geschoolde professionals te laten
behandelen. Dit gebeurde onder regie van een van de aangewezen regiebehandelaren uit
het kwaliteitsstatuut. Dit druist echter in tegen de essentie van het kwaliteitsstatuut, waarbij
het er nu juist om gaat dat de patiënt in alle fases van zijn zorgtraject grotendeels wordt
behandeld door een BIG-geregistreerde professional. Juist deze essentie is door
opportunisme van de sector onder druk komen te staan en dit maakte dat er vervolgens
tegen het kwaliteitsstatuut werd aangeschopt.
De LVVP had de hoop dat de kwaliteitsraad van het Zorginstituut dit mechanisme zou
doorzien. Vergeefs, zo blijkt. Het is onze overtuiging dat u met deze generieke module de
plank misslaat, dat u de ggz-sector in diskrediet gaat brengen en patiënten zult schaden
indien dit advies wordt overgenomen. Niet alleen geeft u geen invulling aan het
regiebehandelaarschap, ook creëert u nu een onduidelijkheid waardoor de ggz-sector weer
terug in de tijd wordt geworpen. In uw advies wordt er een indicerend behandelaar
geïntroduceerd die WO opgeleid en BIG-geregistreerd is en een zorgcoördinerend
behandelaar, waarvoor geen BIG-registratie of WO-opleiding vereist is. U zet hiermee de
deur weer open voor allerlei niet-BIG-geregistreerde beroepen om mensen met psychische
problemen te kunnen “behandelen”. De LVVP betreurt dit niet alleen ten zeerste, maar wij
zullen er alles aan doen om te voorkomen dat uw advies de ggz-sector en de patiënten
schaadt.
Tot zover onze overstijgende reactie op uw advies. Hieronder zullen wij ingaan op een aantal
specifieke punten. Voor het leesgemak zullen wij dat op puntige wijze doen.











U onderscheidt twee rollen: indiceren en coördineren. Uw uitgangspunt is dat deze
rollen belegd zouden moeten worden bij verschillende hulpverleners. U schrijft dat er
een onafhankelijke diagnose moet worden vastgesteld. Wij vragen ons af wat u hiermee
bedoelt? U suggereert hiermee dat professionals/regiebehandelaren geen
onafhankelijke diagnose zouden stellen. Dit is een forse aantijging.
Voor een vrijgevestigde gz-psycholoog/klinisch (neuro)psycholoog/psychotherapeut
geldt dat deze de beide rollen combineert. Juist voor de herkenbaarheid voor de patiënt
en de therapeutische relatie zien niet alleen wij, maar zeker ook de patiënt, dit als een
duidelijke meerwaarde. De LVVP staat voor het adagium: monodisciplinair als het kan,
interdisciplinair als het nodig is en multidisciplinair als het moet. En feitelijk is dit ook
bestaande praktijk: in veel instellingen worden mensen met ernstige psychische
problematiek gewoon monodisciplinair behandeld.
U onderscheidt in de problematiek twee niveaus: enkelvoudig en meervoudig. En bij
meervoudige problematiek spreekt u van een multidisciplinaire aanpak. Dit sluit niet aan
bij de bestaande praktijk. Alleen al het ledenbestand van de LVVP kent professionals die
werkzaam zijn in de gb-ggz en professionals die werkzaam zijn in de g-ggz. Vrijgevestigde
klinisch psychologen en psychotherapeuten werkzaam in de g-ggz hebben te maken met
patiënten met ernstige problematiek, maar deze patiënten kunnen doeltreffend worden
geholpen met een monodisciplinaire behandeling door de aangewezen BIGgeregistreerde regiebehandelaar. In de wereld die u schetst zou dit niet kunnen.
In uw rapport gaat u uit van competenties. Het blijft overigens volslagen onduidelijk of
de coördinerend zorgverlener ook daadwerkelijk de behandelaar kan/moet zijn. Als dit
zo is, dan maken we ons ernstige zorgen over de kwaliteit van de zorg: u maakt namelijk
behandelaren mogelijk die geen BIG-geregistreerde ggz-professionals zijn. Verder wordt
in een voetnoot opeens de orthopedagoog-generalist opgevoerd. Dit lijkt meer te wijzen
op de ontvankelijkheid van uw kwaliteitsraad voor lobbyactiviteiten van
brancheorganisaties dan dat u blijk geeft van inzicht in het belang dat ook in de ggz – net
als in de somatische zorg – de schoenmaker zich bij zijn leest moet houden. De ggzsector wordt opnieuw en opnieuw beschadigd doordat iedereen denkt dat hij/zij dat ook
wel kan doen. Dit is een Pippie Langkousmentaliteit die een volwassenwording van de
sector in weg blijft staan. Uw rapport helpt de sector duidelijk niet in dit proces van
volwassenwording.
Verder geeft u adviezen ten aanzien van aanvullende kwaliteitsinstrumenten en een
algemeen kwaliteitskader. Het is onze overtuiging dat u de sector hiermee niet helpt.
Juist duidelijke afspraken over wat een patiënt in elke fase van zijn behandeling mag
verwachten van zijn regiebehandelaar, had de ggz en alle betrokkenen verder geholpen.
Nu gaan we verzanden in allerlei modules en kaders. De LVVP betreurt dit ten zeerste.
Voor vrijgevestigden wijst u op het belang van een professioneel netwerk. Dit
ondersteunen wij, sterker nog, dit maakt ook nu al onderdeel uit van het
kwaliteitsstatuut. Wij wijzen erop dat de huisarts nu al nauw betrokken is bij het netwerk
van de vrijgevestigde professional. Niet alleen toetst de huisarts of er sprake is van
somatische (co) morbiditeit, de huisarts is ook de verwijzer. Wij krijgen de indruk dat u
de rol van de huisarts in uw advies wilt uitbreiden. Wij willen u hiervoor waarschuwen.
Nu al bestaat de plicht om de huisarts te informeren over de voortgang van de



behandeling (met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt); wordt van de huisarts nog
meer betrokkenheid verwacht, dan zal dit te belastend voor hem zijn en zal deze
betrokkenheid worden afgeschaald naar de poh-ggz. Pas op dat u hier geen papieren
tijger gaat creëren. U lijkt dit bijvoorbeeld al te doen door voor te stellen om het lerend
netwerk vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst.
In deze generieke module geeft u aan dat het zorgprestatiemodel aangepast moet
worden op deze generieke module. Dit is een utopie. Het zorgprestatiemodel is al jaren
in ontwikkeling en heeft nu de eindfase bereikt, waarvoor goedkeuring bereikt is van alle
partijen van het hoofdlijnenakkoord en de NZa. Het is niet haalbaar om in deze laatste
fase van ontwikkeling de opzet hiervan te wijzigen. Het zorgprestatiemodel gaat uit van
beroepen, u gaat uit van competenties, die maar moeilijk te toetsen zijn. Een
bekostigingsmodel functioneert nu eenmaal niet bij dergelijke ‘zachte c.q. moeilijk te
toetsen’ criteria. Ook willen wij u wijzen op het aankomende advies van de stuurgroep
beroepenstructuur die, onder leiding van Alexander Rinnooy Kan en in opdracht van
VWS, een advies gaat uitbrengen over de BIG-beroepen in de ggz. Dit alles in
beschouwing nemend, achten wij het niet heel aannemelijk dat partijen het
zorgprestatiemodel hierop kunnen/willen wijzigen.

Tot slot, u heeft in onze reactie helaas weinig waardering voor uw generieke module kunnen
lezen. De LVVP is niet alleen teleurgesteld in de kwaliteit en toepasbaarheid van uw werk,
maar maakt zich nu ernstig zorgen over de vraag wat deze module gaat betekenen voor de
ggz-sector ten algemene en de patiënt in het bijzonder. Uw module werpt ons terug in de
tijd, waarin iedereen zomaar ggz-problematiek kon behandelen. Met het kwaliteitsstatuut
hebben we destijds een forse stap gezet in het volwassenwordingsproces van de ggz. Dat
daarbij weerstand zou komen, hoort bij een dergelijk proces. U heeft deze dynamiek niet
weten te doorzien en er weerstand aan weten te bieden. De LVVP keurt uw rapport, dat
naar onze mening de sector niet opbouwt maar afbreekt, niet alleen af, maar zal alles in het
werk stellen om de sector wél verder te helpen in haar volwassenwording. Het is uiteindelijk
de patiënt die hierbij gebaat is en die daar in een land als Nederland ook recht op heeft.

Ria Mous, LVVP-bestuur
Judith Veenendaal, directeur

Aan: Zorginstituut Nederland
t.a.v. K. Boerman
E kboerman@zinl.nl
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20-052
Consultatie GM indiceren en coördineren van zorg in de GGZ
D.N. Budel E: danielle.budel@wijzijnmind.nl

Geachte mevrouw Boerman,

Hierbij treft u de reactie aan van MIND op de conceptversie van de Generieke Module (GM) “indiceren en coördineren
van zorg in de GGZ”.
Alvorens op de inhoud van de GM in te gaan wil ik graag vooraf een opmerking maken over het proces rond de
totstandkoming van de GM. MIND hecht er sterk aan om haar brede achterban van cliënten en naasten zo goed en
volledig mogelijk te betrekken. Door de combinatie van de beperkte reactietermijn en de vakantieperiode hebben wij
in dit geval de achterban minder uitgebreid kunnen raadplegen dan bij een zo wezenlijk document wenselijk was
geweest. Wij hadden dan ook graag gezien dat de reactietermijn wat langer was geweest.
Ten aanzien van de inhoud van de GM zijn er twee punten die wat onze achterban betreft specifieke aandacht
behoeven:
•

Voor cliënten en naasten is het essentieel om één aanspreekpunt te hebben gedurende het gehele zorgproces.
Één persoon die het overzicht heeft over het totale zorgproces, die zorgt voor continuïteit, zodat cliënten en
naasten hun verhaal niet steeds opnieuw hoeven te vertellen en waarmee een vertrouwensrelatie opgebouwd
kan worden. Hieronder lichten wij dit punt nog nader toe.

•

Het is voor onze achterban belangrijk dat er duidelijkheid komt over de verhouding tussen de nu voorliggende
GM en de overige Generieke Modules en standaarden zoals die bij Akwa ggz zijn en worden ontwikkeld. Waar
het Kwaliteitsstatuut een aparte, overkoepelende status lijkt te hebben, is het de vraag of dit ook gaat gelden
voor de nu voorliggende GM en de daarin opgenomen uitgangspunten. Meer concreet zien wij bijvoorbeeld
een overlap met de bij Akwa in ontwikkeling zijnde GM Diagnostiek.

Toelichting één aanspreekpunt
Uitgangspunt van het kwaliteitsstatuut is de integrale verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar voor het
zorgproces waarbij deze het centrale aanspreekpunt is voor de cliënt en diens naasten. MIND onderschrijft dit
vertrekpunt.
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Uitgangspunt van de Generieke Module is een onderscheid tussen aansturing en uitvoering, met een indicerend
behandelaar en een coördinerend behandelaar. Het zorgtraject bij de Generieke Module bestaat uit diagnostiek,
indicatie, behandelen en reflectie. Deze fases komen overeen met de zorgcyclus die MIND voor ogen heeft (zie
bijlage).
De taken van de twee rollen vertonen echter op een aantal punten overlap, met name de verantwoordelijkheid voor
de reflectie en de communicatie met de cliënt en diens naasten. We vinden vanuit het perspectief van de cliënt en
diens naasten de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de twee rollen onduidelijk en het wisselen van
contactpersoon onwenselijk.
Voor- en nadelen splitsing van rollen en taken
Wij hebben grote bedenkingen bij de keuze voor splitsing van personen in rollen of taken van indiceren en
coördineren. Cliënten met een complexe problematiek, de minderheid van de GGZ cliëntenpopulatie, kunnen gebaat
zijn bij een splitsing van de rollen, waarbij een zorgcoördinator onder verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar
wordt belast met de dagelijkse coördinatie van de zorg en de zorg/hulpverleners. Echter, cliënten met een lichtere
zorgproblematiek, de meerderheid van de GGZ cliëntenpopulatie, zijn niet gebaat bij een splitsing van de rollen. In de
huidige situatie heeft de regisseur voor deze grote groep mede een triadische verantwoordelijkheid (cliënt,
behandelaar en naasten) voor diagnostiek, zorgplan, coördinatie, behandeling en reflectie/evaluatie. Cliënten en
naasten hebben sterke behoefte aan één aanspreekpunt zodat zij niet steeds hun verhaal opnieuw moeten vertellen,
en zij een vertrouwensrelatie aan kunnen gaan. Dit is ook een wezenlijk onderdeel van herstel. Doorvoering van
splitsing tussen de indicator en coördinator voor de totale GGZ cliëntenpopulatie zal naar onze verwachting onder
cliënten en naasten die tot de meerderheidsgroep behoren, tot ongewenste neveneffecten leiden en contraproductief
op het herstelproces werken. Verder lijkt een dergelijke splitsing niet bij te dragen aan zinnige en zuinige zorg.
Verschil complexe zorg en basis-ggz
In het diagnostisch proces bestaat het risico dat de indicerend behandelaar op afstand autonoom de diagnose
vaststelt (zie de module bij de stap indicatie op pagina 9: een (medische) diagnose vaststellen op basis van de
probleemanalyse en met de cliënt gedeelde conclusies). Voor de meerderheid van de GGZ cliëntenpopulatie adviseren
wij het accent te laten liggen bij één regisseur (indicator en coördinator) van het totale zorgproces van deze
meerderheidsgroep. De zorgcyclus (en subvragen per zorgfase) en dus de zorgvraag van de cliënt en naasten moeten
als vertrekpunt genomen worden met de regisseur/indicator als integraal verantwoordelijke voor het zorgproces. De
cliënt moet niet worden losgelaten. Dit geldt ook als de regisseur contact legt met hulpverlening uit het Sociaal
Domein, bijvoorbeeld m.b.t. herstelondersteuning. Dit vereist een goede samenwerking en contact met gemeenten
(Sociaal Domein) en vereist aanpassing in de competenties van de regisseur/indicator.
Bij complexe zorg kan een zorgcoördinator van toegevoegde waarde zijn. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor
(de dagelijkse) coördinatie van alle behandelingsvormen (inclusief de ondersteuningsvormen uit het Sociaal Domein),
behandelaren, hulpverleners en afspraken. Naar onze mening is het dan beter de regieverantwoordelijkheid niet in
handen van de zorgcoördinator te leggen. Derhalve zou de indicerend behandelaar (regiebehandelaar)
verantwoordelijk moeten blijven voor het bespreken, vaststellen en organiseren van activiteiten (zoals vermeld op
pagina 9). De coördinerend behandelaar (zorgcoördinator) zou onzes inziens onder verantwoordelijkheid van de
indicerend behandelaar (regiebehandelaar) een deel van de (dagelijkse) coördinatie-activiteiten kunnen overnemen.
Naast deze twee punten hebben wij nog de volgende aandachtspunten die wij u graag willen meegeven.
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Shared decisionmaking, vanuit de triade cliënt, naasten en behandelaar, is een belangrijk uitgangspunt. Op
basis hiervan weten alle partijen dat zij op ieder moment over de juiste informatie beschikken om de juiste
besluiten te kunnen nemen over het zorgplan. Shared decisionmaking stimuleert cliënten bovendien om de
regie in eigen hand te nemen. Het spoort alle betrokkenen aan om de focus op gezondheid te houden en
vandaaruit herstel en samenwerking met het Sociaal Domein te bewerkstelligen. Het principe van Shared
decisionmaking moet onzes inziens dan ook duidelijk naar voren komen in deze module.
Het belang van communicatievaardigheden voor alle betrokken, behandelaren maar ook het betrekken van
cliënten en naasten, zou meer expliciet mogen worden toegevoegd bij de competenties van rollen en taken.
De vraag van de cliënt moet centraal blijven staan en op een juiste manier worden behandeld. De cliënt moet
tijdig worden doorverwezen als het aanbod op zijn vraag elders beter aansluit. Belangrijke voorwaarde hierbij
is dat de cliënt niet eerder wordt losgelaten dan wanneer dit is geregeld, zodat hij niet opnieuw op een
wachtlijst komt te staan.
Ook vragen wij ons af welke bevoegde personen/beroepen de genoemde taken mogen uitvoeren bij welke
categorie cliënten? Nu basis of specialistisch, en hoe is dit straks vastgelegd in het Zorgprestatiemodel? Wij
adviseren om hier dan ook de beroepen en de BIG categorie 3 of 14 aan toe te voegen. Het inzetten van een
verpleegkundig specialist als regiebehandelaar is een goede optie als het gaat om langdurende zorg met
bijvoorbeeld jaarlijks een overleg met een psychiater/psycholoog.
Ten slotte zouden we willen aanbevelen om de term ‘diagnose’ correct toe te passen. We hebben de indruk
dat het stuk geen onderscheid maakt tussen classificatie en diagnose, terwijl een dergelijk onderscheid
volgens de DSM en de richtlijn psychiatrische diagnostiek wel degelijk gemaakt moet worden.

Rest mij u veel succes te wensen bij het verwerken van het ongetwijfeld vele commentaar dat u van de diverse
partijen zult ontvangen. Mocht u naar aanleiding van onze opmerkingen nog een nadere toelichting wensen, dan zij
wij daartoe uiteraard graag bereid.

Met vriendelijke groet,

Drs. M.J. ter Avest,
Directeur MIND

Bijlage: Slides ‘MIND zorgcyclus’
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Cyclus van Zorg
Evaluatie
Klachten

Diagnose

Indicatie

Therapie

Uitkomst

Voorzorg

Exploreren
Analyseren
Hypothese

Behoeften
Interventies
Zorgplan

Plannen
Uitvoeren
Resultaat

Nazorg

Inzicht

Keuzes

Akties

Contextuele Factoren

Beslissen over Zorg
Diagnose als Hypothese
wat is je probleem en hoe is het gekomen

Indicatie met Zorgplan
wat wil je bereiken en wat gaan we doen

Therapie met Resultaat
wat voeren we uit en wat zijn de effecten

Evaluatie als Reflectie
wat is ons oordeel en hoe gaan we verder

Diagnose als Hypothese
Verkennen klachten en problemen
persoonlijke crisis in situationele context

Verhelderen factoren en processen
indicatoren kwetsbaarheid/weerbaarheid

Begrijpen van ontstaan en beloop
diagnose als (inter)persoonlijk verhaal

Indicatie met Zorgplan
Inventariseren wensen/behoeften
geprek over waarden/behandeldoelen

Adviseren over opties en kansen
afwegen van interventies voor individu

Zorgleefplan met doel en middel
integraal plan met bijdrage van triade

Therapie met Resultaat
Organiseren van mensen
afspraken met professionals/organisaties

Uitvoeren van maatregelen
toepassen van interventies in zorg/welzijn

Monitoren van uitkomsten
registreren van effecten van maatregelen

Evaluatie als Reflectie
Doelen uit Zorgleefplan
wenselijke uitkomst van zorg

Resultaten van Interventies
feitelijke uitkomst van zorg

Oordeel over Resultaten
actualiseren van plannen

*RHGHPLGGDJPHYURXZ%RHUPDQ

+DUWHOLMNGDQNYRRUXZEHULFKW
,QYHUEDQGPHWGHYDNDQWLHSHULRGHLVGHUHDFWLHYHUWUDDJG

Bijgevoegd vindt u het NHG-commentaar op de concept module Indiceren en coördineren van zorg in
de GGZ.
We wensen u veel succes met de afronding van de richtlijn.
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Commentaar GGZ Generieke Module Indiceren en coordineren van zorg
Jako Burgers:
Algemeen
‐ Wie bepaalt wie de indicerend en coördinerend zorgverlener zijn? Wordt dat
per patiënt/geval bepaald of zijn dit steeds vaste personen binnen een
instelling?
‐ De coördinerend zorgverlener moet ruime ervaring hebben met
samenwerking. Dit zijn dus meestal senioren. Hun taken zijn
behandelingoverstijgend. Is een dergelijke zorgverlener wel nodig bij
enkelvoudige problematiek? Mag dan niet ook van de patiënt verwacht
worden dat hij/zij zorg coördineert? Als de patiënt dit niet kan, dan kan
worden opgeschaald worden naar complex.
‐ De coördinerend zorgverlener lijkt een extra functie met extra taken binnen de
GGz te worden. Wie gaat dit betalen? Of is dit louter een afsplitsing van de
regiebehandelaar?
Specifiek
p. 6: Doelstelling
De module kan gebruikt worden voor bekostigingsafspraken. Binnen de GGz
sector of ook daarbuiten?
p. 9: Probleeminventarisate en indiceren van zorg
‐ Wordt verwijzing van de huisarts vooronderstelt of indiceert de huisarts ook?
‐ De tijdsduur van de indicatiestelling verschilt per patiënt. Maximum?
‐ Is er ook een mogelijkheid dat de indicatiefase afsluit met ‘geen indicatie voor
GGz zorg (met of zonder diagnose)’
‐ Persoonsgericht betekent ook keuzevrijheid. Maar in hoeverre kan patiënt
behandeling eisen?
‐ Waarom staat ‘medische’ tussen haakjes?
‐ Er kan geconcludeerd worden dat er geen passend behandelaanbod is passend
bij de hulpvraag. Dreigt hier niet het gevaar van aanbod- ipv vraaggerichte
zorg? Als het te complex wordt (denk aan verslavingen, potentieel
therapieontrouwe patiënten) dan is afschuiven of terugverwijzen eenvoudig.
‐ De opties zouden moeten zijn: 1. Geen GGZ zorg geïndiceerd met
terugverwijzing naar de huisarts of 2. doorverwijzing naar alternatief aanbod.
Dit zou de taak moeten zijn van de indicerend zorgverlener.
p. 10: Idem, punt f
‐ Na hoeveel tijd wordt er gereflecteerd? Zijn hier normen voor?
Richard Starmans (Psyhag)
Duidelijker vermelden in titel en inleiding dat gaat om (s?)GGz (zie ook H1.3).

Reactie Jelly Hogendorp (LHV)/Miranda Kurver (NHG)/Jako Burgers (NHG):
Om misverstanden te voorkomen vinden wij het wenselijk om expliciet in de inleiding te vermelden dat deze module van
toepassing is in de GGz en niet in de huisartsenzorg. Met evt.als toevoeging: Wij beschouwen de Landelijke
samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz als leidraad voor de
afstemming met en verwijzing naar de GGz. Zie https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/landelijkesamenwerkingsafspraken-tussen-huisarts-generalistische-basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz-lga/introductie.

POSITION PAPER
De positie van de Physician Assistant in de GGZ staat al een
lange tijd “on hold”
Achtergrond
Physician Assistants (PA) zijn ruim 15 jaar geleden door toenmalig minister Els Borst geïntroduceerd
in Nederland om de zorg toegankelijker en doelmatiger te maken. PA’s worden opgeleid en ingezet in
het kader van taakherschikking. Bij taakherschikking worden zorgtaken en bijbehorende
verantwoordelijkheden van de medisch specialist overgedragen aan een andere beroepsgroep,
bijvoorbeeld de PA. Er is alleen sprake van taakherschikking als een beroepsgroep zelfstandig en
onder eigen verantwoordelijkheid geneeskundige zorg levert.
Na de introductie heeft het beroep PA een mooie ontwikkeling doorgemaakt in Nederland. Medio
2020 zijn er 1429 BIG geregistreerde PA’s werkzaam in de eerste-, tweede en derdelijnszorg. Diverse
onderzoeken laten zien dat hun inzet er toe doet en de PA een positieve bijdrage levert aan de
kwaliteit en continuïteit van zorg. In de loop der tijd zijn er ook landelijk diverse randvoorwaarden
uitgewerkt om taakherschikking tot volledig wasdom te laten komen. Zo heeft in 2015 de PA formeel
een poortfunctie in Nederland gekregen en daarbij ook het recht om zelfstandig zorg te registreren
en declareren. Daarnaast is het beroep in 2018, na een experimenteerperiode, opgenomen als artikel
3 beroep in de Wet BIG. Een verdiende kroon op de werkzaamheden van de PA in Nederland, die
daarmee hebben laten zien dat zij in staat zijn om zelfstandig binnen hun deskundigheidsgebied
(waaronder de psychiatrie) te handelen en een groot aantal taken met bijbehorende
verantwoordelijkheden over te nemen van artsen.
De opname van het beroep in de wet BIG, maar ook de mogelijkheden op eigen naam zorg te
registreren en declareren zijn mooie ontwikkelingen in de verankering en positionering van het
beroep in Nederland. Helaas blijft de verankering van de positie van de PA als zelfstandige
behandelaar in de GGZ daarop achter.

Positie in de GGZ “on hold”
PA’s zijn opgeleid om zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid geneeskundige zorg te
leveren. In de GGZ is dit beiden niet mogelijk, omdat het landelijke beleid over registratie- en
declaratiemogelijkheden en regiebehandelaarschap de PA als beroepsgroep niet erkent.
Geen registratie en declaratiemogelijkheden op eigen beroepstitel
De PA wordt, ondanks herhaaldelijke verzoeken bij de stakeholders, tot op heden niet erkend in het
DBC-beroepentabel als een behandelaar die bevoegd en bekwaam is om een rol te vervullen in de
(individuele diagnosegerichte) behandeling van patiënten. Zelfs de definitieve opname in de wet BIG
in 2018 heeft niet tot wijziging van beleid geleid. Hierdoor kan de PA niet op eigen titel tijdschrijven
in de dbc, is zijn inzet niet transparant en leidt zijn inzet niet af naar een prestatie en daarmee niet
naar (de hoogte van) de dbc. Doordat de beroepsgroep niet op eigen titel kan declareren, blijft de PA
als beroepsgroep ‘onzichtbaar’ en worden ze bijv. ook niet meegenomen in de ramingen van het
capaciteitsorgaan voor de GGZ. Het declaratiebeleid wordt door de NZa vooralsnog niet aangepast in
afwachting van de nieuwe prestatiebekostiging, die op zijn vroegst in 2022 ingaat. Hierin is de PA
vooralsnog ook niet opgenomen als een consult schrijvend beroep. Een landelijke projectgroep
bekijkt of de PA alsnog toegevoegd wordt als beroep dat een consult op eigen naam mag
schrijven. Gezien het wettelijke kader en de inzetbaarheid van de PA lijkt dat ons evident.

Geen regiebehandelaar
De PA wordt in het huidige kwaliteitsstatuut niet erkend als regiebehandelaar. Een verzoek van NAPA
uit 2018 om experimenteel te worden toegelaten als regiebehandelaar is na een lange omweg door
de werkgroep Kwaliteitsstatuut in goede orde ontvangen, maar ligt al meer dan een jaar stil. Dit
vanwege het feit dat het niet lukt om een onafhankelijke toetsingscommissie te formeren en omdat
de Kwaliteitsraad wellicht in het najaar met een nieuwe definitie voor regiebehandelaarschap komt.
De PA is gezien zijn werkervaring, de master opleiding en de verankering in de wet BIG bevoegd en
bekwaam om zelfstandig een indicerende en een coördinerende regierol te vervullen. Dit is
gedurende de experimenteerperiode van 5 jaar i.h.k.v. de wet BIG voor de PA al uitgebreid
uitgezocht met positieve uitkomsten. Is een experiment voor de GGZ dan nog nodig?

Onwenselijke positie
Doordat de PA niet wordt erkend in de DBC beroepentabel en als een behandelaar die regie kan
voeren op een behandeling, heeft de PA feitelijk geen positie in de GGZ: hun capaciteit wordt
onvoldoende benut, ze leveren geen herleidbare en declarabele productie op en mogen alleen onder
regie van een andere professional (regiebehandelaar) werken. Dit is onwenselijk, het staat
taakherschikking in de weg en dit wordt ook als dusdanig door de PA’s in de GGZ ervaren. Al in 2016
zijn hier Kamervragen over gesteld en in 2018 volgden vragen aan staatssecretaris Blokhuis.
De onwenselijke positie duurt nog steeds voort in afwachting van beleid, waardoor PA’s zich niet
erkend noch gewenst voelen in de GGZ. Helaas hebben een aantal PA’s om deze reden de GGZ
inmiddels verlaten om te werken in een deelgebied binnen de geneeskunde waar ze wel op waarde
worden geschat. Zie hiervoor bijvoorbeeld de blog van PA Sandra van Iersel en het praktijkperikel van
PA Corrie Wijkniet.
Het lijkt er op dat op korte termijn er geen verandering in de situatie komt in afwachting van
beleidsontwikkelingen van het nieuwe prestatiebekostigingsmodel en definiëring
regiebehandelaarschap. Dit is een zeer ongewenste situatie, want hierdoor wordt de capaciteit van
de PA en de mogelijkheden van taakherschikking aan de PA niet ten volle benut in tijden van lange
wachtlijsten en algehele arbeidskrapte in de GGZ en specifiek die van artsen.
NAPA roept partijen, die betrokken zijn bij bovengenoemde beleidsontwikkelingen, op om een
passende oplossing voor de PA te vinden, zodat de PA in 2021 als zelfstandig al behandelaar in de
GGZ aan de slag kan.
Voor meer informatie:
Tanja Prins,
beleidsmedeweker@napa.nl
www.napa.nl

Utrecht, 18 augustus 2020
Referentie:
Betreft:

2020-042 Reactie NIP GM IZ&CZ
Reactie NIP op Consultatie generieke module Indiceren en coördineren van
zorg in de GGZ (inclusief omschrijving regiebehandelaarschap)

Geachte heer Kremer,
Dank voor het delen van het concept en de mogelijkheid om nogmaals inhoudelijk feedback te
leveren. We vinden het verstandig dat ZiN verantwoordelijkheid neemt en haar
doorzettingsmacht gebruikt. We begrijpen dat gezien de verdeeldheid in het veld er weinig
ruimte is voor aanpassingen in de generieke module (GM). Wij doen een aantal suggesties
om de GM nog beter aan te laten sluiten bij de ggz praktijk en het draagvlak te vergroten.
Vooral het uitgangspunt van wat professionals kunnen binnen hun vakbekwaamheid
onderschrijven we.
Positief vinden wij eveneens het verruimen van de mogelijkheden voor andere professionals
om een belangrijk deel van de regie in de behandeling op te pakken. Het onderscheiden van
een indicerend en coördinerend zorgverlener kan naar onze verwachting bijdragen aan het
terugdringen van de wachtlijsten.
Juist bij verruiming van behandelmogelijkheden is bewaken van een ondergrens aan kwaliteit
voor het NIP essentieel. Alleen zo kan garantie worden geboden dat goede en doelmatige
zorg wordt geboden. We vinden het noodzakelijk dat er een “ondergrens” opgenomen in de
GM voor het niveau van de indicerend en coördinerend zorgverlener, mede gezien de vaak
dynamische context zoals in het rapport ook benoemd. Daarnaast zou de te grote discrepantie
tussen opleidingsniveaus van indicerend en coördinerend behandelaar in de praktijk tot
knelpunten leiden aangezien de inschattingsniveaus (zowel inhoudelijk/diagnostisch als qua
zorgproces (bijvoorbeeld tussentijdse noodzaak tot evaluatie) teveel gaan verschillen.
De 4+2 regel (4 jarige academische opleiding met 2 jaar post doctorale vervolgopleiding) is in
de gehele sector de breed geaccepteerde norm. Daarnaast hechten we veel belang aan de
normen van de beroepscode (controleerbaar, dus vallend onder een vorm van tuchtrecht),
kennis van de richtlijnen en vaardigheden om daarmee te werken. Adequate
beroepsregistratie op 4+2 niveau zoals BIG en SKJ (post-master)-register, relevante
werkervaring en periodieke deelname aan een vorm van intervisie en intercollegiale toetsing
zijn daarbij als vanzelfsprekend.

Het NIP ziet de GM als een startpunt voor implementatie en doorontwikkeling. Wij nemen
onze verantwoordelijkheid om hier samen met andere partijen in het veld een krachtig vervolg
aan te geven.
Het continue verbeteren van de kwaliteit van zorg en transparantie in de GGZ hebben wij
hoog in het vaandel staan. Onze leden hebben inhoudelijk een aantal opmerkingen en
verbeterpunten geformuleerd op voorliggende GM IZ&CZ. Deze zijn opgedeeld in drie
categorieën:
1.
2.
3.

Positieve punten: we benoemen wat we sterk vinden aan de GM.
Ruimte voor verbetering: we doen suggesties voor verbeteringen en aanpassingen in
deze GM
Overige opmerkingen: we noemen zaken die nog aandacht vragen.

Als daartoe gelegenheid is geven wij graag een mondelinge toelichting op onze reactie.
Als er vragen zijn dan vernemen wij dat graag.
Wij zien uit naar een constructieve samenwerking bij de uitvoering van de vervolgstappen.

Met vriendelijke groet, namens het Algemeen Bestuur,

Monique Rook
Directeur NIP

Positieve punten
•

•

Een mooie en overzichtelijke module waarmee afscheid wordt genomen van het
begrip Regiebehandelaar. Goed en zinvol het onderscheid tussen de verschillende
competenties van indiceren en coördineren.
De invoering van een Lerend Netwerk en de verplichting om hier ruimte voor te
maken. Die ruimte dient in de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg
gefaciliteerd te worden (o.a. in bekostiging).

Ruimte voor verbetering
•

•

•
•

•

•

Het leidende principe van deze GM is het uit elkaar halen van indiceren en
coördineren als oplossing voor de regiekwestie. De precieze invulling hiervan vraag
om zorgvuldigheid. Interactie tussen beide rollen blijft continue nodig.
Wetenschappelijke onderbouwing dat het uit elkaar halen leidt tot betere regie van
zorg ontbreekt. Een best practice moet nog worden ontwikkeld. Wij leveren aan beiden
graag een bijdrage.
Het gebruik van het begrip medische diagnose is voor het NIP niet acceptabel. Het
gaat volledig voorbij aan expertise van klinisch (neuro-)psychologen in het komen tot
een passende diagnose. Zij zijn competent om (en conform beroepscode gehouden
aan) in te schatten wanneer een medicus (arts/psychiater) geconsulteerd dient te
worden.
Daarnaast zijn klinisch (neuro-)psychologen eveneens competent voor de bijzondere
handelingen a en b genoemd in paragraaf 2.4.4.
Het moet voor de client transparant zijn wie de verantwoordelijkheid voor de
behandeling draagt. Volgens de beroepscode is iedere bij de behandeling betrokken
professional zelf verantwoordelijk voor zijn eigen deel van de behandeling. De
indicerend en coördinerende behandelaren nemen dus niet die
‘eindverantwoordelijkheid’ op zich. Wie zien graag expliciet vermeld dat iedere
betrokken professional zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen deel van de behandeling
en dat er niet bij een professional de eindverantwoordelijkheid ligt.
In GM is beschreven dat slechts bij uitzondering het combineren van de indicerende
en coördinerende rol mogelijk is. Dit gaat volledig voorbij aan de dagelijkse praktijk van
de zelfstandig werkende behandelaren in de GGZ. Feitelijk wordt het werk van
vrijgevestigde behandelaren hiermee gediskwalificeerd. Ons voorstel dit te
herformuleren.
Het verdient aanbeveling de indeling in problematiek in 2.4.1. te herzien en in relatie te
brengen met het indelingskader voor problematiek dat in het rapport
beroepenstructuur wordt gehanteerd. Voor het NIP is de nieuwe beroepen structuur
leidend en bepalend voor de implementatie van deze GM

•
•

•

Bij 2.4.3.1 Indicerend zorgverlener voor behandeling van meervoudige problematiek
graag expliciet verwijzen naar de wet BIG, artikel 14.
Deskundigheid van zorgverlener: Voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld
jeugd, jongvolwassenen, mensen met verstandelijke beperkingen ouderen kan daar
bovenop specifieke deskundigheid vereist zijn zoals een registratie als K&J
psycholoog NIP of Ouderengeneeskunde, etc. Wij vragen hier graag aandacht voor.
Implementatie per 1 aug 2021 is zeer risicovol, zeker omdat parallel per 1 jan 2022 het
Zorgprestatiemodel met een vorm van Zorgvraagtypering wordt ingevoerd. Dat vraagt
om een goed implementatie plan van deze GM, met aandacht voor de gevolgen voor
de professionals, zowel in financiële zin, in tijd, scholing, aanpassing werkprocessen
en meer. Het NIP levert hier graag een bijdrage aan.

Overige opmerkingen
•

Is er voldoende verband gelegd met de doorwerking in domeinen buiten reikwijdte van
de Zorgverzekeringswet? Bijvoorbeeld op het kwaliteitsbeleid en de bekostiging in de
jeugdhulp, jeugd-ggz, waarin kaders Jeugdwet van toepassing zijn? Hetzelfde geldt
voor de forensische zorg.

Zorginstituut Nederland, Kwaliteitsraad
T.a.v. de heer Kremer
Postbus 2085
3511 MJ Utrecht

Utrecht, 19 augustus 2020

Betreft: Reactie NVGzP tav Generieke Module ‘Indiceren en coördineren van zorg in de ggz’

Geachte heer Kremer,
Hierbij stuurt de Nederlandse Vereniging van GZ-psychologen en haar specialismen (NVGzP) haar
reactie op de Generieke Module ‘Indiceren en coördineren van zorg in de ggz’.
Wij danken u voor de mogelijkheid om onze inhoudelijke reactie te geven op deze belangrijke
Generieke Module. Wij zijn benieuwd naar het vervolg van het traject en hoe onze reactie daarin
wordt meegeneomen.
Hoogachtend,
Namens het bestuur van de NVGzP

Prof. dr. R.W.H.M. Ponds
voorzitter

www.nvgzp.nl | 030 753 92 46 |
bureau@nvgzp.nl

Hierbij de opmerkingen van de NVGzP over de Generieke Module ‘Indiceren en coördineren van zorg
in de ggz’:
x Goed initiatief om meer nadruk te leggen op het diagnostische proces en de noodzaak dat dit
door deskundige en bekwame professionals uitgevoerd wordt. Goed dat ook gaande het
traject deze taak belegd blijft bij deze indicerend coördinator. Aanvullend wenselijk om
formele evaluatiemomenten op te leggen (na elk jaar bijvoorbeeld). Daarnaast is het
noodzakelijk te concretiseren in hoeverre een indicerend zorgverlener actief betrokken is bij
deze belangrijke fase van de behandeling (percentage en/of tijdsduur). Zo wordt voorkomen
dat (zoals nu binnen instellingen vaak het geval is) de regiebehandelaar/indicerend
zorgverlener veel te weinig betrokken is bij het stellen van de diagnose en dit voornamelijk
gebeurd door onvoldoende deskundig en onvoldoende bekwaam personeel
(medebehandelaren).
x Belangrijk dat gesteld wordt dat er afspraken moeten komen over de inhoud en vormgeving
van goede zorg. Iets wat aansluit bij de wens van de NVGzP om afspraken te maken over de
status en positionering van de kwaliteitsstandaarden in de ggz. Vraag is echter of dit
(spoedig) mogelijk is en zo niet, welke consequenties dit heeft voor de implementatie van
deze GM. Daarbij is de huidige datum van invoering van de GM per 1 aug 2021 voor het
werkveld problematisch, aangezien per 1 jan 2022 ook het Zorgprestatiemodel met een vorm
van Zorgvraagtypering wordt ingevoerd.
x Het gebruik van het begrip ‘medische diagnose’ is niet acceptabel. Uitgaande van het
deskundigheidsgebied beschreven in de wet BIG, alsmede het beroepsprofiel van de NVGzP
en het NIP, hebben klinisch (neuro-)psychologen voldoende competenties om de grootste
groep patiënten te kunnen diagnosticeren. Slechts bij een kleine groep patiënten zal een
medische specialist (in deze de psychiater) de diagnose moeten uitvoeren.
x Opmerkelijk en zeer onwenselijk dat de mogelijkheid wordt geboden om af te wijken van het
gestelde in deze GM. Dit geeft teveel ruimte om ook onbekwaam personeel de taken van
indicerend of coördinerend zorgverlener te laten uitvoeren.
x Er wordt vaak melding gemaakt van de noodzaak van inzet van een medisch specialist. In
veel gevallen kan dit echter ook een psycholoog-specialist zijn; een klinisch psycholoog of
klinisch neuropsycholoog. Zo kunnen deze specialisten de “bijzondere handelingen” a. en b.
ook uitvoeren. Dit komt overeen met het huidige Model Kwaliteitsstatuut.
x Met het oog op de wachttijden is een betere inzet van de expertise en competenties van
psycholoog-specialisten tevens noodzakelijk. Wanneer deze specialisten beter ingezet
worden naar hun kwaliteiten, kunnen zij taken over nemen van de psychiater, wat
bevorderlijk is voor de aanpak van wachttijden en verbetering van doelmatigheid van zorg.
x Het beschrijven van de noodzakelijke kwaliteiten van de coördinerende en indicerende
zorgverlener in competenties, klopt niet geheel met gestelde opleidingstitels. In die zin
vraagt dit stuk om verdere uitwerking naar daadwerkelijke competenties op basis van
psychologische beroepsprofielen en bijbehorende beroepsopleidingen. Zonder een
dergelijke uitwerking, kunnen ook ondeskundige en onbekwame professionals deze taken
uitvoeren. Hierbij dient naar de mening van de NVGzP afstemming gevonden te worden met
het concept-advies beroepenstructuur d.d. 14.07.20.
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x Het is lastig en onwenselijk om als vrijgevestigde/binnen een vrijgevestigde praktijk de
indicerende en de coördinerende rol apart te beleggen. Door dit als eis neer te leggen, doe je
tekort aan deze professionals, die een belangrijke rol vervullen binnen de curatieve ggz.
x Het verdient aanbeveling de indeling in problematiek aan te laten sluiten bij andere,
belangrijke initiatieven in de bggz. Binnen de psychologische beroepskolom wordt het
indelingskader voor problematiek gebruikt dat in het recente rapport beroepenstructuur
wordt gehanteerd.
x Bij 2.4.3.1 Indicerend zorgverlener voor behandeling van meervoudige problematiek graag
expliciet verwijzen naar de wet BIG, artikel 14.
x In de GM dient beschreven te worden hoe deze GM zich, ook formeel, verhoudt tot het
bestaande kwaliteitsstatuut en de implementatie daarvan. Zonder deze koppeling is het
onduidelijk hoe beide documenten zich tot elkaar verhouden.

www.nvgzp.nl | 030 753 92 46 |
bureau@nvgzp.nl

Zorginstituut Nederland
T.a.v. Prof. dr. Kremer
Via mail: Boerman, K. KBoerman@zinl.nl

Utrecht, 18 augustus 2020

Uw kenmerk:
Betreft: reactie concept generieke module Indiceren en coördineren van zorg in GGZ
KwaliteitsRaad

Geachte heer Kremer,
Hartelijk dank voor de mogelijkheid de Generieke module te beoordelen en een reactie te geven.
Zoals initieel door de NVKG aangegeven, dekt het woord regiebehandelaar uit het
kwaliteitsstatuut waarover de discussie vooral gevoerd is, verschillende lading. Die is nu door de
KwaliteitsRaad op een heldere en werkzame manier uit elkaar getrokken, door een indicerend en
coördinerend behandelaar te noemen. De NVKG kan goed achter dit onderscheid staan.
Klinisch geriaters zien hun rol vooral bij meervoudige problematiek in de GGZ. Daarbij zit de
kracht van de geriater juist ook in de interactie met somatische en sociale problematiek. De rol
van indicerend zorgverlener bij meervoudige problematiek, past de klinisch geriater dan ook
goed. We herkennen ons in de competenties en rolbeschrijving. We vinden het een goede
ontwikkeling dat juist de zorgverleners met de zwaarste expertise de indicatiestelling doen en zo
bijdragen aan snel toeleiden naar de juiste zorg. Overigens kan een geriater in individuele
gevallen ook de rol van coördinerend zorgverlener invullen.
Waarbij in het kwaliteitsstatuut de rollen wat krampachtig bij één persoon (de regiebehandelaar)
zijn gelegd, worden die rollen nu misschien wat streng gescheiden. De insteek daarvan lijkt ook
samen te hangen met de kwaliteitseisen, die gesteld worden in het bijzonder aan zelfstandig
werkende zorgverleners of zorgverleners in kleinere organisaties. Dat lijkt overigens deels
opgelost door de verplichte lerend netwerken. Wij zien bijvoorbeeld in de klinische setting nog
wel ruimte voor vereniging van die twee functies in één persoon. Mits uiteraard een behandelaar
beschikt over de competenties voor beide rollen. Wellicht is het mogelijk daar iets meer ruimte
voor te geven.
Voor de NVKG is overigens wel van belang dat instellingen en zorgverzekeraars geen aanvullende
eisen zullen stellen middels verslaglegging of verantwoording. Als een zorgverlener beschikt over

de juiste competenties om invulling te geven aan de rol van indicerend zorgverlener, moeten in
het EPD of in de vergoedingssystematiek geen aanvullende eisen worden gesteld. We zijn dan ook
blij met het voorstel van de KwaliteitsRaad om een Stuurgroep in te richten en zijn graag bereid
om conform uw advies onze rol te pakken en verantwoordelijkheid te nemen door actief
lidmaatschap van de Stuurgroep GGZ.
De NVKG heeft met plezier kennis genomen van uw concept. Het is een goed leesbaar en helder
stuk. De inhoud verdient onze steun. We hopen dat door bovenstaande opmerkingen worden
verwerkt, waardoor het stuk nog sterker wordt. We zien uit naar de definitieve versie en zijn
uiteraard graag bereid om een verdere toelichting te geven.
Met collegiale groet

Arend Arends
voorzitter NVKG

Aan Kwaliteitsraad ZiNL
t.a.v. Prof. dr. Jan Kremer, voorzitter
Verzonden per e-mail naar: Kim Boerman kboerman@zinl.nl en Babette van den Berg bberg@zinl.nl
Utrecht, 20 juli 2020
Uw kenmerk:

2020029336

Betreft: Consultatie generieke module Indiceren en coördineren van zorg in de GGz
Geachte heer Kremer,
Op 8 juli ontvingen wij van u ter consultatie het concept ‘Generieke module indiceren en coördineren
van zorg in de GGz’. Zoals wij hebben begrepen betreft dit document een nieuwe beschrijving van
het regiebehandelaarschap met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De reactie op deze
module die deels het huidige kwaliteitsstatuut zal vervangen, moet zo compact mogelijk.
De NVP heeft de afgelopen periode op diverse manieren input geleverd ter verbetering van het
kwaliteitsstatuut. Het document wat nu voor ons ligt is echter van een dermate andere systematiek
en breekt fors met de huidige organisatiestructuur dat dat ons dat zorgen baart. Onze reactie is
hierdoor minder compact geworden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Onze opmerkingen zijn
zowel algemeen als specifieke op de tekst gericht.
ALGEMEEN
Onze zorg over het gehele document kan het best omschreven worden als het gevoel dat ‘het kind
met het badwater wordt weggegooid’. De sector is inmiddels gewend aan het kwaliteitsstatuut en de
huidige invulling van het regiebehandelaarschap. Om enkele knelpunten op te lossen wordt nu de
organisatie dusdanig omgegooid dat wij nieuwe en misschien wel grotere knelpunten voorzien. Het
scheiden van indiceren en coördineren in twee personen in plaats van de huidige regiebehandelaar
kan leiden tot inefficiëntie en onduidelijkheid over verantwoordelijkheid. Wij twijfelen bovendien of
het in het belang is van de cliënt. Zij ervaren het vaak als belastend om hun verhaal vaak te moeten
vertellen en instellingen proberen juist om dit te voorkomen.
Wij signaleren verder dat in de module geen onderscheid wordt gemaakt tussen de basis ggz en
specialistische ggz. Het gedane voorstel past niet in de basis ggz, waar het streven juist snelle
diagnostiek en start van de behandeling is. De module heeft met name betrekking op patiënten met
multicomplexe problemen en beschrijft de realiteit in de (grotere) zorginstellingen. Het kan dan ook
niet van toepassing zijn op vrijgevestigden of kleine groepsinstellingen. Het lijkt ons van belang dat
dat ook zo benoemd wordt in de module.
Ten slotte staat er nagenoeg niets in de module over behandeling. Het lijkt ons dat een dergelijk
document moet starten met de behandeling en vervolgens de constructies daaromheen omschrijft,
waarbij duidelijk gestreefd wordt naar een minder complexe organisatie van zorg.

SPECIFIEK
p. 3 Begrip cliënt is hier te breed gedefinieerd. De cliënt is degene met wie de
behandelingsovereenkomst conform WGBO is aangegaan.
p. 7 Wet en regelgeving, toevoegen: Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in
de zorg (Wabvpz). Hierin is o.m. opgenomen dat medebehandelaren niet zonder uitdrukkelijke
toestemming van cliënt het dossier mogen inzien.
p. 8 'Het is niet wenselijk...' wijzigen in: 'Het is mogelijk de rol als regiebehandelaar te verdelen over
twee personen.’
p. 10 3e bullet: zorgverzekeraars hoort hier niet te staan, is in strijd met art. 15f, lid 1 van
de Wabvpz.
P. 10 2.2.3. In dit plan is de behandeldiagnostiek niet beschreven terwijl dat juist bij complexe
populatie van groot belang is. Bij de te nemen acties bij (gedeeltelijk) uitblijven van resultaat van de
behandeling mist het checken van de diagnose, terwijl dat één van de eerste dingen is die je moet
doen bij een stagnerende behandeling.
p. 13 én p. 14 'Uit de naamvoering moet blijken welke opleiding de zorgverlener heeft afgerond.' Dit
is niet conform het concept advies van de beroepsverenigingen over het beroepengebouw (SiRM).
Hierbij gaat men, ter verduidelijking voor de client, juist uit van het BIG- beroep met aanvullende
deskundigheid. Wij doen de aanbeveling dit principe te volgen en de tekst te wijzigen in 'De
hulpverlener geeft aan welk BIG-beroep hij/zij heeft en eventuele aanvullende aantekeningen m.b.t.
methoden.' Het is niet duidelijk welke professionals de rol van indicerend zorgverleners of
coördinerend zorgverlener op zich kunnen nemen in de enkelvoudige en meervoudige problematiek.
Klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters zijn bekwaam om bij meervoudige
problematiek te indiceren. De onduidelijkheid en versoepeling van de ruimte van bevoegdheden
zoals het hier staat omschreven kan nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van zorg.
p. 15 2.2.4 toevoegen: evaluatie van medicamenteuze behandeling en indiceren van
vervolgonderzoek.
p. 16: toevoegen: de kleine (< 10) zorgaanbieders moeten een lerend netwerk met een andere
zorgaanbieder aangaan.
p.. 17, paragraaf 2.5.2 Bij individuele behandelingen moeten zorgverzekeraars niet worden
geïnformeerd over de inhoud van de behandeling.
Tot slot vragen wij ons af waarom er niet wordt gerefereerd aan het kwaliteitsstatuut en dringen
erop aan dat er een generieke module komt waarin de regelingen worden meegenomen van het
kwaliteitsstatuut die niet over het regiebehandelaarschap gaan.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Astrid Nolet
Directeur Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

Zorginstituut Nederland
t.a.v. Dr. J. Wijma, voorzitter
Postbus 30
1110 AH DIEMEN

Utrecht, 19 augustus 2020

Kenmerk: CJ/jp/3446/20
Betreft: Reactie zorginstituut voor generieke module indiceren en coördineren

Geachte heer Wijma,
De NVvP kan zich goed vinden in het komen tot een generieke module indiceren en coördineren van zorg
in de ggz. Het onderscheid tussen de twee verschillende onderdelen van het zorgproces (1 de
probleemanalyse, het vaststellen van de best passende behandeling, begeleiding en de reflectie daarop; en 2
de uitvoering en coördinatie van behandeling en begeleiding) en de rollen van een indicerend zorgverlener
en coördinerend zorgverlener sluiten goed aan bij onze eerdere opmerkingen bij de evaluatie van het
kwaliteitsstatuut. Overigens willen wij er op wijzen dat in een dynamisch behandeltraject deze onderdelen
terugkerend en niet altijd volgordelijk moeten worden gezien: in de uitvoering, zeker op momenten van
reflectie, kan weer sprake zijn van nieuwe probleemanalyse om de best passende behandeling vast te
stellen. Het is ook mogelijk dat de twee rollen in één zorgprofessional worden gecombineerd, zoals bij een
vrijgevestigde professional. Ook zijn wij positief over de bruikbaarheid van de module in de kinder- en
jeugd-ggz, de huisartsenzorg en de overig zorg. Met name in de kinder- en jeugd ggz wordt de rol van
indicerend zorgverlener momenteel heel anders ingevuld en wordt er een ongewenste relatie gelegd tussen
indicatie en bekostiging. Deze module indiceren en coördineren zien wij dan ook als een verbetering van de
praktijk in de kinder- en jeugd ggz en de rolverdeling met lokale teams.
De keuze om bij de indicerend zorgverlener gebruik te maken van professionals met een postdoctorale
opleiding sluit aan bij onze visie dat de juiste expertise aan de poort bijdraagt aan de juiste zorg op de juiste
plek. In de inleiding van het document wordt genoemd dat grenzen tussen wie wat mag of kan helder
moeten zijn. Tegelijkertijd wordt genoemd dat de behandeling van complexe psychische problemen vaak
om een multidisciplinaire aanpak vraagt en dat het zorgproces een dynamisch proces is. Het streven naar
duidelijke grenzen brengt het risico mee dat er te veel nadruk op formele vormvereisten wordt gelegd,
waar de voorkeur juist uit zou moeten gaan naar het benadrukken van de professionele competenties.
Deze professionele competenties worden in paragraaf 2.4 van de concept generieke module immers al
adequaat verwoord. Overigens willen wij erop wijzen dat de uitwerking van competenties zoals in deze
generieke module afwijkt van andere generieke modules op ggz-standaarden.
Aansluitend wijzen wij direct ook op een risico rond deze generieke module zoals dat zich ook heeft
voorgedaan bij het kwaliteitsstatuut. De NVvP kon zich goed vinden in de uitgangspunten zoals die waren
verwoord in het kwaliteitsstatuut. Echter de wijze waarop die in de praktijk nader werden gepreciseerd en
zelfs gekwantificeerd, zorgden ervoor dat het kwaliteitsstatuut zelf tegenstrijdige doelen ging vervullen en
bezoekadres Mercatorlaan 1200, Utrecht postadres Postbus 20062, 3502 LB Utrecht
telefoon 030 282 33 03 email info@nvvp.net website www.nvvp.net

soms zijn doel voorbij schoot. Het moet niet zo zijn dat het onderscheid tussen indiceren en coördineren
in deze module nodeloos vertragend en opstoppend gaat werken. De wijze waarop deze generieke module
in de praktijk wordt geïmplementeerd en in de praktijk betekenis gegeven wordt, is daarom cruciaal.
Mogelijk dat een budgetimpactanalyse of haalbaarheidsanalyse door de te vormen stuurgroep GGZ hierin
kan helpen. De NVvP vindt verder dat in een GM indiceren en coördineren geen vermenging moet
plaatsvinden van de kwaliteits-, transparantie- en bekostigingsdiscussie.
Wij hebben verder de algemene vraag in hoeverre de kernelementen van goede zorg die in deze module
zijn opgesteld (respectievelijk goede zorg; cliëntgerichte aanpak; focus op herstel; integrale benadering; kennis
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, praktijkervaring en voorkeuren; monitoring en reflectie; goede
afstemming en samenwerking; samen leren en verbeteren; wet- en regelgeving; geargumenteerd afwijken mag) ook
daadwerkelijk overeenkomen met de uitgangspunten in andere generieke modules en/of in hoeverre er een
overlap bestaat met het kwaliteitskader ggz dat het Zorginstituut wil (laten) ontwikkelen.
Bij de taak van “het verlenen van transparantie voor cliënt, zorgverleners en verzekeraars over de
overwegingen rondom de probleemanalyse en de doelmatigheid van de voorgestelde behandeling” missen
wij de toevoeging: “binnen de eisen van de WGBO en het beroepsgeheim’. Alleen dan kan immers de
vertrouwensrelatie met de cliënt gestand worden gedaan.
Voor wat betreft de taken van de coördinerend zorgverlener wordt een landelijk erkende hbo-opleiding als
minimumeis gesteld. Wij vragen ons af of deze eis nog een nadere specificering verdient voor enkelvoudige
en meervoudige problematiek en/of dit eenzelfde discussie kan gaan opleveren rond de zogenaamde hbogeschoolde regieverpleegkundige. Is het bijvoorbeeld mogelijk dat het aanspreekpunt voor de cliënt toch
een andere is dan de coördinerend zorgverlener? Een aanvullende minimumeis lijkt ons het goed kunnen
samenwerken.
Bij de paragraaf bijzondere behandelingen (2.4.4) wordt aangegeven dat van de indicerend en coördinerend
zorgverleners in bepaalde situaties wordt verwacht dat zij indien nodig een psychiater (respectievelijk
situaties a tot en met e), een zorgverlener met postdoctorale specialistische beroepsopleiding (situatie f) of
een arts (situaties g tot en met i) met passende competenties inschakelen. Ons is niet helemaal duidelijk
hoe deze bijzondere behandelingen moeten worden gezien ten opzichte van het zorgprocesonderdeel
indiceren (en uitvoeren) en daarmee overlappen dan wel een nadere specificatie zijn die specifieke
expertise vragen. Zo gaan wij ervan uit dat een psychiater ook als indicerend zorgverlener wordt
betrokken als er sprake is van somatische comorbiditeit. Hoe moet in dit geval ook de term ‘indien nodig’
worden geïnterpreteerd en wie bepaalt dan of dit nodig is?
De kwaliteitseisen die het zorginstituut aan lerende netwerken stelt, zijn vergaand en kwantitatief
geformuleerd. Deze lerende netwerken komen bovenop de lerende netwerken van de eigen beroepsgroep
(zoals vanuit de kwaliteitsvisitatie) en van zorgaanbieders. Zo dreigt stapeling van kwaliteitssystemen en
kwaliteitsinstrumenten wat kan leiden tot extra kosten en capaciteitsproblemen. Wij vinden dat
professionals en instellingen zelf het voortouw moeten nemen hierin. Het is vanzelfsprekend dat
professionals met elkaar evalueren hoe de rolverdeling werkt en is te verbeteren. Het is van belang dat er
tijd, middelen en infrastructuur worden gereserveerd voor leren en verbeteren, maar daarbij moet worden
uitgegaan van (bestaande) professionele en institutionele netwerken en systemen, en geïnvesteerd worden
in integratie en harmonisatie daarvan.
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Landelijke afspraken over de opzet en uitvoering van kwaliteitsnetwerken kunnen nuttig zijn, maar liever
zien we deze als uitkomst van een bottom-up proces waarbij beroepsgroepen en instellingen nu aan zet
zijn. Logischerwijs zouden afspraken hierover eerder thuis horen in het bredere kwaliteitskader dan in een
stuk dat over indiceren en coördineren van de behandeling gaat (kwaliteit gaat immers ook over andere
zaken).

Met vriendelijke groet,
Namens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie,

E.J.D. Prinsen
Voorzitter

bezoekadres Mercatorlaan 1200, Utrecht postadres Postbus 20062, 3502 LB Utrecht
telefoon 030 282 33 03 email info@nvvp.net website www.nvvp.net
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Reactie NVRG op concept Generieke Module
Indiceren en coördineren van zorg in de GGZ
19 augustus 2020
1. Uitgangspunten
De module spreekt van een herstelgerichte insteek voor de curatieve GGZ. Voor veel van de
in de GGZ behandelde DSM-geclassificeerde stoornissen geldt dat (volledig) herstel geen
haalbaar doel is. Buiten angst, depressie en trauma zijn er vele stoornissen waar het eerder
gaat om stabiel laag houden van de klachten of storend gedrag en het verbeteren van de
coping met de stoornis zowel bij cliënt als bij diens naasten. Denk bijvoorbeeld aan autisme,
obsessief-compulsieve stoornis, psychotische stoornissen, ADHD en bipolaire
stemmingsstoornissen. Het werken met een handicap-model komt in die gevallen vaak voor
en is dan een vruchtbaarder perspectief dan gerichtheid op herstel. Gerichtheid op kwaliteit
van leven en het met cliënten en naasten werken aan de leefbaarheid van een stoornis is iets
wat in de module niet wordt genoemd dat lijkt niet representatief voor de praktijk.
Er wordt in de module ook gesproken over evidence-based werken. Graag willen we in dit
verband opmerken dat de meerderheid van het effectonderzoek naar evidence-based
methoden eveneens gericht is op herstel oftewel genezing. Erg weinig onderzoek is gericht op
verbetering van kwaliteit van leven bij een meer of minder stabiele aanwezigheid van
klachten of storend gedrag. Meestal is de vraag: zijn de klachten behorend bij de stoornis
verminderd?
Soms ontstaat de indruk dat zorgverzekeraars toewerken naar de formule: ‘als er geen
aangetoond effect is wordt de methode niet vergoed’ (of zelfs: als her niet onderzocht is,
wordt het niet vergoed). Als effect alleen wordt uitgedrukt in herstel en vermindering van
klachten behorend bij de stoornis, dan zouden behandelingen die verbetering van kwaliteit
van leven bewerkstelligen niet meer vergoed worden. Dit gaat om een belangrijke groep
patiënten.
We raden aan het begrip ‘herstelgericht’ nader uit te werken, met inachtneming van het
bovenstaande.
2. Regiebehandelaarschap
In de nieuwe praktische uitwerking van de verhouding tussen indicerend en coördinerend
zorgverlener zien wij niet veel verbetering of verduidelijking t.o.v. de eerdere werkwijze met
regiebehandelaars. In het nieuwe voorstel wordt veel gesproken over taken en
verantwoordelijkheden, echter de bevoegdheden en eindverantwoordelijkheid en dus de
hiërarchie, waren in onze visie bij het regiebehandelaarschap duidelijker. Het nieuwe voorstel
doet erg horizontaal aan en we vrezen dat dit tijdrovender en dus duurder wordt. Bovendien
loopt diagnostiek vaak door na intake en indicatiestelling - bij gezinsbehandelingen is vaak de
intake al direct een start van de behandeling. De NVRG is veelal een voorstander van het in
een hand houden van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling(coördinatie). Die
coördinatie bij een persoon beleggen kan een goede zaak zijn, mits niet nodeloos gegijzeld
door administratieve plichten. Voor kleine praktijken kunnen deze vereisten lastig zijn te
realiseren. Nadruk op MDO's en evaluatie is altijd goed - maar niet nieuw.
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3. Cliënt
In de module wordt aan het begin een leeswijzer gegeven voor wat we onder cliënt moeten
verstaan, t.w.: “patiënt, zorgvrager, (wettelijk vertegenwoordiger van de) cliënten diens
naasten, mens of burger”. In de uitgangspunten (p. 9) wordt echter weer gesproken van een
persoonsgerichte benadering. Al met al wekt dat de indruk dat sterk gewerkt wordt vanuit het
idee van autonomie en zelfredzaamheid van de persoon. Natuurlijk hoeft deze module niet
en detail in te gaan op de inhoud van de hulpverlening, maar met een bepaalde
terminologie wordt wel een richting gesuggereerd. In deze tekst wordt de verbondenheid van
cliënt met zijn naasten m.i. onderbelicht. De wijze waarop de omgeving van een persoon kan
mee- en tegenwerken aan herstel en aan kwaliteit van leven met een stoornis is van groot
belang, ook voor de duur van behandelingen. Baucom, een gerespecteerd onderzoeker op
het gebied van effecten van hulpverlening, heeft aangetoond dat in de VS in 50% van de
gevallen de aangeboden hulp ten onrechte individueel gericht is terwijl relationele hulp
geïndiceerd zou zijn. Zie hier. Dit leidt tot onnodige duur en kosten van de zorg.
4. Lerend netwerk
In de nota wordt gesproken over een lerend netwerk van zorgverleners. We raken in die
passages de cliënt en zijn naasten kwijt. De teneur van deze passages doet ons vrezen voor
een aanbod-gecentreerde in plaats van een vraag-gecentreerde werkwijze. Er is niets mis
met een lerend netwerk en de benadrukking van het thema ‘dialoog’ juichen we toe, maar in
de uiteenzetting missen we het gewicht van de zelfwerkzaamheid van cliënt en naasten, hun
eigen wijsheid en de dialoog daarmee. Het lerend netwerk ligt vooral daar. Nu ontstaat de
indruk van veel overleg tussen professionals over cliënt en zonder cliënt (waardoor in het
ergste geval de uitvoerend behandelaar in een spagaat kan komen tussen collega’s en
cliënt).
Nog enkele andere punten:
- Verwijzing: wordt niet over geschreven - maar vaak is er al een idee van het probleem bij
verwijzing, en de rol van verwijzer wordt nu niet uitgewerkt;
- Psycho-educatie en uitleg over behandelaanbod: dit missen we in de tekst;
- Van de indicerend zorgverlener wordt verwacht een vertrouwensrelatie op te bouwen met
de client (p.10): de vraag is of dat niet veel gevraagd is wanneer de verwachting is dat die
persoon de behandeling aan een collega overlaat.
- Bij de multidisciplinaire aanpak (p.12) wordt de vaktherapie niet genoemd – dit vinden we
een omissie.
- Onder 2.4.2 eveneens, wordt genoemd dat enkelvoudige problematiek behandeld kan
worden met een aanpak bestaande uit gespreksbegeleiding, soms in combinatie met
medicatie of kortdurende psychologische behandeling. De term gespreksbegeleiding is niet
nader omschreven, waardoor het onderscheid wat vaag blijft.
Tot zover onze reactie.
Mede namens het bestuur NVRG,
Tessa van Iperen, MBA
Directeur NVRG

Geachte mevrouw Boerman,
Hierbij stuur ik u namens Marcel Krijgsheld de opmerkingen van de NZa bij het
consultatiedocument.
Het betreft kleine opmerkingen op blz. 6, 11 (2x) en 13 van het document.
Vriendelijke groet,
Bea van Esch
Beleidsmedewerker ggz/fz | directie Regulering
Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Nederlandse Zorgautoriteit
Bezoekadres: Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
Postadres: Postbus 3017, 3502 GA Utrecht
www.nza.nl | 030 – 296 81 11 | info@nza.nl
Volg ons op: LinkedIn | Twitter
Wij werken aan goede en betaalbare zorg.

Pagina 6
1.3 Reikwijdte
Deze module heeft betrekking op de curatieve GGZ in het kader van de Zorgverzekeringswet. De module
is bedoeld voor alle zorgverleners en zorgvaanbieders die betrokken zijn bij de curatieve GGZ. De module
is zo opgesteld dat de uitgangspunten ook gebruikt kunnen worden in andere domeinen van de
(geestelijke) gezondheidszorg, zoals de kinder- en jeugd-GGZ, de huisartsenzorg (inclusief POH-GGZ) en
overige zorg.
spelfout
Pagina 11
Bij voorkeur is de coördinerend zorgverlener niet dezelfde persoon als de indicerend zorgverlener, omdat
deze rol andere taken en competenties vergt. In uitzonderingsgevallen kan de coördinerend zorgverlener
dezelfde persoon zijn als de indicerend zorgverlener, bijvoorbeeld op nadrukkelijk verzoek van de cliënt of
bij het ontbreken van een andere zorgverlener met de juiste expertise.
is dit niet bijna per definitie het geval bij eenpitters?
Pagina 11
De coördinerend zorgverlener heeft als centraal aanspreekpunt de volgende taken:
o Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de cliënt bij vragen of verzoeken;
o Fungeren als eerste aanspreekpunt voor andere zorgverleners buiten het directe behandelteam;
o Regelmatig met de cliënt reflecteren over het beloop van de behandeling;
o Organiseren van gesprekken met de cliënt (en diens naasten);
o Fungeren als contactpersoon voor de cliënt als er veranderingen zijn in de behandeling of als er een
wisseling van zorgverleners plaatsvindt.
Wat is regelmatig?
Pagina 13
Bij problematiek op meerdere dimensies heeft de zorgverlener ruime expertise en werkervaring om een
juiste inschatting te maken van het best passende behandelaanbod en de best passende begeleiding voor
de cliënt op elk van die dimensies.
Waar hebben we het dan concreet over.
Aantal jaren werkzaam, aantal succesvol behandelde/ goed gediagnosticeerde cliënten ? Geldt ook voor
competenties die hieronder besproken worden

Utrecht, 29 augustus 2020
Aan:

Kwaliteitsraad Zorginstituut Nederland t.a.v. Prof. dr. Jan Kremer, voorzitter.
Verzonden per e-mail naar Kim Boerman (kboerman@zinl.nl) en Babette van den
Berg (bberg@zinl.nl)

Betreft:

Reactie consultatie Generieke Module Indiceren en Coördineren van zorg in de GGZ
(inclusief omschrijving regiebehandelaarschap)

Geachte heer Kremer,
Bedankt voor de uitnodiging voor de consultatie van de Generieke Module Indiceren en Coördineren
van zorg in de GGZ (in het vervolg van deze brief afgekort tot GMIC). Eerst een opmerking vooraf.
Wij willen benadrukken dat een aantal verenigingen dat is aangesloten bij P3NL al een eigenstandige
reactie op de GMIC heeft gegeven; die dienen ook als zodanig door u te worden behandeld. In deze
brief willen we daarnaast een aantal aandachtspunten noemen die alle leden van P3NL - en daarmee
de professionals in de GGZ - delen ongeacht het standpunt dat men daarnaast als vereniging heeft.
Deze reactie staat daarmee náást de reacties die de verenigingen ieder voor zich al hebben gegeven
en komt dus niet in de plaats daarvan.
Hieronder puntgewijs onze opmerkingen:
Indicerend en coördinerend zorgverlener
x Het valt ons op dat in de generieke module alleen gesproken wordt over de rollen indiceren
en coördineren en niet over de derde belangrijke rol: het uitvoeren van de behandeling (NB:
hiermee wordt behandelen en/of begeleiden bedoeld). De zorgverlener of zorgverleners die
de behandeling uitvoeren moeten ook betrokken worden bij bijvoorbeeld de reflectie en de
cliënt moet ook (juist) een vertrouwensband opbouwen met de uitvoerende
zorgverlener/zorgverleners.
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We zien niet in waarom de rollen indicerend en coördinerend zorgverlener bij twee
zorgverleners belegd moeten worden. Bij professionals (zowel werkzaam bij een
zorgaanbieder maar zeker als zelfstandig gevestigde) is het nu ook vaak zo dat zij indiceren,
coördineren en uitvoeren. Deze professionals doen goed werk, in deze generieke module
wordt dit aspect onvoldoende belicht.
Indeling problematiek en competenties
• De indeling in enkelvoudige en meervoudige problematiek en de doorwerking van die
indeling naar de competenties doet geen recht aan de werkelijkheid. Zoals in de generieke
module ook staat, ervaren cliënten in de ggz naast psychische problemen vaak ook
problemen op somatisch en sociaal vlak. Bij de uitwerking van de twee niveaus enkelvoudig
en meervoudig en de bijbehorende competenties, wordt de vertaalslag naar de praktijk niet
goed gemaakt. Er wordt naar onze mening teveel uitgegaan van cliënten die medische of
psychiatrische problematiek hebben. In de praktijk is deze scheiding niet zo zwart-wit en
spelen er meer factoren mee, bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking of
schuldenproblematiek. Als dit soort niet-medische en niet-psychiatrishe factoren belangrijk
zijn bij de behandeling van een cliënt, dan kunnnen ook andere professionals dan een
generalist of specialist in de psychologie of psychiatrie goed als indicerend en/of
coördinerend behandelaar fungeren.
• Er ontstaat verwarring doordat het in concept gesproken wordt over ‘(medische) diagnoses’,
in paragraaf 2.2.1 en 2.2.2. en 2.4.3.1. Voorstel is om op deze plekken te spreken over
‘diagnose’. Het gebruik van het woord ‘medische’ zorgt voor onnodige discussie. In de
competenties voor de indicerende zorgverleners en coördinerend zorgverleners is als
competentie opgenomen dat hij weet wanneer hij een medisch specialist moet raadplegen.
• Wat in de generieke module ‘meervoudige problematiek’ wordt genoemd, lijkt overeen te
komen met wat nu de ‘specialistische ggz’ is. Als we de competenties voor indicerend
zorgverlener bij meervoudige problematiek (2.4.3.1) met die bril bekijken en meegaan in
deze benadering, dan valt het ons op dat er veel ruimte wordt gegeven aan de medisch
specialist in de ggz, de psychiater. We willen benadrukken dat de specialisten in de
psychologie, de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog, bekwaam en bevoegd zijn
in geval van psychische meervoudige problematiek te fungeren als indicerend zorgverlener.
Het inzetten van deze twee specialismen KP en KNP draagt in die situaties bij aan het
verminderen van de wachtlijsten.
• In lijn met het vorige: klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen kunnen in de hoog
complexe psychiatrische zorg ook indicerend en/of coördinerend zorgverlener zijn als er
sprake is van een psychische noodsituatie of als er gevaar dreigt voor anderen of voor de
cliënt (2.4.4 onder a en b). Ze zijn competent om een medisch specialist te raadplegen indien
nodig (dat staat ook al zo in de competenties voor beide rollen).
Implementatie
• De implementatietermijn is erg ambitieus en daardoor naar de mening van P3NL bijna
onhaalbaar. Er moet aansluiting zijn op het Zorgprestatiemodel, dat per 1 januari 2022
ingevoerd gaat worden. Goede aansluiting op het Zorgprestatiemodel is nodig, om de
administratieve lasten van professinoals niet verder te verhogen, maar waar mogelijk juist te
verminderen.
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Algemene opmerkingen en vragen
• De GMIC gaat ervan uit dat het onderscheid in indicerende en coördinerende zorgverleners
de problemen rond het regiebehandelaarschap oplost. P3NL is daar nog niet van overtuigd.
Dit was voor ons juist één van de redenen om te pleiten voor het gebruiken van haar
doorzettingsmacht door het Zorginstituut Nederland.
• Concreet: wat gebeurt er met het kwaliteitsstatuut als deze GMIC wordt ingevoerd?
• In het algemeen is P3NL door schade en schande bang dat de regels die de GMIC geeft over
bijvoorbeeld reflectie en kwaliteitsbeleid in de praktijk hun doel voorbij schieten en
‘afvinklijstjes’ worden. Dit zorgt voor bureaucratie, irritatie bij zorgverleners en is onnodig
tijdrovend. We onderschrijven het belang van een zorgvuldige reflectie en een goed
kwaliteitsbeleid, maar we gaan ervan uit dat de zorgverlener bekwaam en competent is om
dit op een goede manier vorm te geven.
• In de GMIC moet duidelijker worden opgenomen dat elke zorgverlener, of hij nu indiceert,
coördineert of een deel van de behandeling uitvoert, zelf verantwoordelijk is voor zijn
aandeel in de behandeling van de cliënt. Er is niet één zorgverlener eindverantwoordelijk
voor de behandeling. Dit moet expliciet gemaakt worden in het document, anders vallen we
in dezelfde valkuilen als bij de discussies over het regiebehandelaarschap. Hierbij moet wat
ons het paradigma verschuiven van wat iemand mag naar wat iemand kan; de GMIC biedt
daartoe de opening, maar is dus nog te weinig expliciet.
Tot slot hebben we een aantal concrete vragen bij de tabellen waarin de competenties en
opleidingen zijn opgenomen:
•
•
•

Moeten alle competenties opgedaan zijn tijdens de beroepsopleiding?
Kan het verkrijgen van competenties ‘op vergelijkbare wijze’ beter worden uitgewerkt? Deze
open formulering zal in de praktijk voor discussie zorgen.
Kunnen (een deel van de) competenties ook ná de beroepsopleiding zijn behaald?
Bijvoorbeeld in een opleiding tot een verenigingsregistratie, door werkervaring of bij- en
nascholing?

We hopen met onze reactie op de GMIC vanuit het perspectief van de professionals een bijdrage te
hebben geleverd aan het bevorderen van het kwaliteitsdenken binnen de ggz en wensen u veel
wijsheid toe bij het verwerken van de reacties. Vanzelfsprekend zijn we van harte bereid om hierbij
mee te blijven denken.
Met vriendelijke groet,

Prof. dr. M.J.P.M. (Marc) Verbraak
Voorzitter P3NL
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9 augustus 2020

Geachte heer Kremer.
Voor u ligt de voorlopige reactie van de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden
Nederland (V&VN) op het concept van de Generieke Module "lndiceren en Coórdineren" (GM
l&C) opgesteld door de Kwaliteitsraad, als antwoord op diens doorzettingsmacht rond het

vraagstuk regiebehandelaarschap in de GGZ. Wij willen u danken voor de gelegenheid te
kunnen reageren op uw concept.

Reactie
Alhoewel wij zien dat de Kwaliteitsraad heeft gezocht naar een elegante oplossing, om de
discussie rond regiebehandelaarschap te beslechten, geeft dit voorstel onzes inziens geen
antwoord op het probleem dat u wilt oplossen.

Wijverwachten dat de Generieke Module lndiceren en Coórdineren meer negatieve effecten
zal hebben voor uitvoering en organisatie van zorg en de beroepsuitoefening van de
professional, dan het actuele regiebehandelaarschap al kent. Deze negatieve effecten zullen

de kwaliteit van zorg verlagen en naar onze overtuiging, de client schaden.
Om deze negatieve effecten te voorkomen, bepleiten we dan ook de Generieke Module

"lndiceren en Coórdineren" niet in te voeren in de GGZ.

Effecten op de uitvoering en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg
De concept GM l&C beschrijft een splitsing van de rol van regiebehandelaar naar indicerend
en coórdinerend zorgverlener, waarmee de term en rol van de regiebehandelaar in de GGZ
komt te vervallen.
Verpleegkundigen & Vezorgenden Nederland
Orteliuslaan '1000, 3528 BD Utrecht
Postbus 8212,3503 RE Utrecht

T. (030) 291 90 50

wrlw.venvn.nl info@venvn.nl
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De Kwaliteitsraad kiest hierbij voor een scheiding van rollen, zodat minder rollen en
verantwoordelijkheden bij eén zorgverlener worden belegd en daarmee kwaliteit
veronderstelling

-

-

zo is de

wordt verbeterd. Wij verwachten echter een tegengesteld effect op de

kwaliteit door het verder verdelen van taken.
Uit onderzoek is gebleken dat door een grotere mate van scheiding tussen regelen en
uitvoeren, alsook het opdelen van taken in deeltaken, meer afstemming nodig is. Dat heeft

een negatief effect op de kwaliteit van organisatie en arbeid. ledere extra opdeling heeft een
negatief effect op doorlooptijden, kwaliteitsbeheersing, mate van stress voor hulpverleners en
mogelijkheden om te leren, zich te ontwikkelen en betrokken te voelen. Die effecten hebben

een rechtstreekse invloed op de kwaliteit van zorg en zijn niet lineair maar exponentieel (1).
Recent onderzoek heeft eveneens laten zien dat een negatieve invloed bestaat bij een
toename van het aantal relaties in de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg. Zowel
effectiviteít als efficiëntie nemen af en wachttijden nemen toe (2). ln de GM l&C is niet slechts
sprake van een vermeerdering met één relatie maar van meerdere relaties. De cliënt spreekt

de indicerende, coórdinerende en uitvoerende hulpverlener. Deze hulpverleners spreken
elkaar ook op regelmatige basis, niet alleen op gewenste momenten maar ook op extern
voorgeschreven momenten. De verwachting is dat dit significante negatieve gevolgen zal
hebben voor de effectiviteit, efficíëntie en tijdigheid van de zorg in de GGZ (1).

Tegen de achtergrond van de reeds bestaande arbeidsmarktproblematiek is het van belang
om nog eens nadrukkelijk te wijzen op de te venruachten negatieve invloed op de kwaliteit van
arbeid. Taken zonder voldoende regelvermogen, dus zonder de mogelijkheid om
stressfactoren te verminderen, verhogen de werkdruk. Ook is het voor medewerkers moeilijk
betrokken te zijn bij hun werk als zowel hun overzicht op het proces als inzicht in hun bijdrage

daaraan minimaal is. We venvachten hierdoor nog een verdere verhoging van het al
historisch hoge verzuim en verloopcijfer in de GGZ.

Effecten op de beroepsuitoefening van de verpleegkundige beroepen in de GGZ
Bij de splitsing kiest de Kwaliteitsraad om de noodzakelijke competenties van de indicerend
zorgverlener alléén te verbinden aan een postdoctorale generalistische of specialistische

opleiding in de GGZ. Met dit besluit vervalt een wezenlijk deel van de beroepsuitoefening van
de verpleegkundig specialist GGZ (VS GGZ).
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Op dit moment functioneert (volgens steekproef) circa 90% (3) van de verpleegkundig
specialisten binnen de GB-GGZ en S-GGZ onder sectie lll van het kwaliteitsstatuut, als
regiebehandelaar (8). Zijwerken, onder artikel 14 van de Wet BIG (10), in hun verpleegkundig
specialisme in de GGZ op academisch/nlqf7 niveau en zijn zowel actief in het verpleegkundig

als het geneeskundig domein. Hierbij opereren zij vanuit de wettelijk zelfstandige
bevoegdheid volgens artikel 36 Wet BIG (10), waaronder ook hun zelfstandige bevoegdheid

tot indiceren geneeskundige behandelingen en voorschrijven van medicatie valt.

Zijwerken vanuit de beschreven competenties in het beroepsprofiel VS GGZ (7), bekrachtigd
door de minister met het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde en het Specifieke
Beslu it Verpleegkundig Special isme Geestel ijke Gezondheidszorg (9).

Het geïntegreerd verpleegkundig én geneeskundig diagnosticeren, indiceren en evalueren,
vanuit zelfstandige bevoegdheid, zijn wezenlijke onderdelen van het beroepsmatig handelen

van de verpleegkundig specialist. De VS beantwoordt vragen die zich bevinden op het snijvlak
van de geneeskunde en de psychiatrische verpleegkunde. Denk hierbij aan patiënten met een
ernstig psychiatrische aandoening die, door medicatiegebruik, leefstijl, inadequate reacties op
ziekte en pijn méér zorg nodig hebben en korter leven, zeker wanneer de integrale
somatische en psychiatrische zorg niet geboden wordt. Door het vervangen van de circa 1255
VS GGZ door agogische beroepen in de indicerende rol, is deze zorg niet meer goed te
bieden.

ln de huidige beschrijving van de GM l&C worden wezenlijke delen van de beroepsuitoefening
van de VS onmogelijk gemaakt, als zij alleen als coórdinerend zorgverlener zal kunnen
optreden. Hierdoor is de VS niet meer in staat gesteld haar beroep, in volledigheid, uit te
oefenen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dit is wat ons betreft juridisch onhoudbaar;
de GM l&C spreekt de wettelijke status van de VS tegen.
Bovendien verbaast het ons zeer dat de uitkomsten van de commissie Meurs met betrekking

tot de geschiktheid van de VS GGZ in de rol van de regiebehandelaar terzijde gelegd zijn

().

Wij achten het feit dat de VS niet zou kunnen optreden als indicerend zorgverlener een
volstrekt onacceptabel effect van de GM l&C op diens beroepsuitoefening.
We verzoeken dan ook nadrukkelijk het huidige regiebehandelaarschap te laten bestaan.
Met de beschrijving van een indicerend en coórdinerend zorgverlener binnen de concept GM

l&C kiest de Kwaliteitsraad ervoor om de noodzakelijke competenties van de coórdinerend
zorgverlener te verbinden aan een hbo-opleiding of academische opleiding in het domein van
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de geestelijke gezondheidszorg. Met dit besluit zullen, naast de VS, ook de
sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV) met póst Hbo-opleiding in de GGZ, in staat
gesteld worden om op te treden als coórdinerend zorgverlener. Dat sluit goed aan bij de
specialistische ggz expertise, kennis en ervaring zoals beschreven in het expertisegebied van
de SPV (5). Wijverzoeken de Kwaliteitsraad dit verder uit werken in het

medebehandelaarschap, zodat een dergelijke rol dan ook beschreven wordt vanuit de
specialistische kennis en ervaring zoals de SPV deze bezit. Hierbij denken wij dat elementen
van de GM l&C daartoe een goede basis vormen.

Hierbijwillen wijwel een waarschuwing toevoegen. ln de huidige beschrijving van de
coórdinerend zorgverlener worden zowel de VS, als SPV, als de Hbo-verpleegkundige in
staat gesteld op te treden als coórdinerend zorgverlener. Er wordt daarbij geen duidelijkheid
gegeven over de verschillende niveaus en rollen. Daarnaast zien wij
beschrijving in de module

-

-

op basis van de

onduidelijkheid ontstaan over een mogelijke scheiding tussen de

rollen van de Hbo-verpleegkundige en de Mbo-verpleegkundige met aanvullende opleidingen
Omschrijvingen als "verkregen op vergelijkbare wijze" en "ruime expertise en werkervaring"
geven enerzijds ruimte op competentieniveau te bepalen of iemand in staat is de rol op zich te
nemen, het geeft echter ook ruimte voor verwarring, onduidelijkheid en een onvruchtbare
discussie onder onze beroepsgroep in de GGZ.

Alternatieven
Mocht de Kwaliteitsraad tóch overgaan op invoering van de GM l&C dan verzoeken wij met
klem, de beschrijving van de indicerend zorgverlener aan te passen met de competenties

verkregen met een beroepsopleiding door "specialisme in de ggz op academisch/nlqf/
niveau" toe te voegen. Op deze manier kan de VS haar beroep volledig blijven uitoefenen.

Hierbijverzoeken wij de Kwaliteitsraad ook om bij de beschrijving van competenties van de
coórdinerend zorgverlener duidelijkheid te verschaffen over de verschillende niveaus en rollen
in het verpleegkundig beroep, waarbijwij tevens verzoeken een eventuele coórdinerende rol
in de behandeling voorbehouden te laten aan VS en SPV.

Gezien de discussies over beroepsdifferentiatie (wet BlG2) die onze beroepsgroep in het
afgelopen jaar heeft gevoerd, achten wij het van belang een dergelijke ingreep in de

beroepsuitoefening niet nu te doen. Het zou een discussie opnieuw doen oplaaien, terwijl
iedereen in het veld alle zeilen moet bijzetten om goede GGZ-zorg te bieden, zeker ten tijde
van Covid-19.
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Tot slot
ln uw begeleidend schrijven vraagt u een reactie op te stellen van maximaal één A4. Echter,
gezien de voorziene impact van deze Generieke Module, achten wij het van belang een goed
onderbouwde reactie te geven op drie pagina's. Wij hebben het hierbijzo beknopt mogelijk
gehouden, met verwijzing naar een bijlage van brondocumenten voor verdere verdieping.
Wat wij willen opmerken is dat we de GM l&C, gezien de vakantieperiode, en vlak na de
intensieve periode van de corona-crisis, nog nauwelijks hebben kunnen toetsen onder onze
achterban. Dat is ook de reden waarom we eerder een verlengde reactietermijn tot medio
september hebben verzocht. Deze reactie is dan ook (tijdens de vakanties) opgesteld samen
met een klein gezelschap van professionals uit de praktijk en onze vakcommissie GGZ en
afdelingen VS, GGZ-verpleegkunde, SPV en Consultatieve Psychiatrie. Omdat wij het van
belang achten onze achterban breder mee te nemen, publiceren we deze voorlópige reactie,

samen met de Concept GM l&C. Dit doen wij gelijktijdig met het versturen van de reactie aan
de Kwaliteitsraad op 19 augustus. Hiermee doen wij een eerste bredere toets onder de
achterban. Wijzullen de aanvullende reacties van onze achterban vervolgens weer met u

delen in een nagezonden brief in de tweede week van september.
Rest ons verder de Kwaliteitsraad aan te bieden om verder mee te denken en te werken aan
een uitwerking die een duurzaam positief effect bewerkstelligt op de kwaliteit van zorg voor de
cliënt, de beroepsuitoefening en uitvoering en organisatie van de zorg.

wij
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Bijlage
Brondocument
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Datum: 26 augustus 2020
Betreft:

Zorgen van verpleegkundig specialisten ggz omtrent concept generieke module
‘Indiceren en coördineren van zorg in de GGZ’(incl. omschrijving
regiebehandelaarschap).

Geachte mevrouw Losse,
Zojuist heb ik u kort telefonisch gesproken met het verzoek deze brief te adresseren aan de juiste
portefeuillehouder van de reacties op de concept Generieke Module ‘Indiceren & coördineren van zorg
in de ggz’.
Middels deze brief spreken wij onze zorg uit over de concept Generieke Module ‘Indiceren en
coördineren van zorg in de ggz’ welke door Zorginstituut Nederland (d.d. 8 juli jl.) voor consultatie is
aangeboden aan betrokken partijen, waaronder AKWA GGZ.
In de brief van de Kwaliteitsraad van het ZIN wordt geschreven dat ‘vanuit het oogpunt van de cliënt
de Kwaliteitsraad heeft afgewogen welke oplossingsrichting het meest bijdraagt aan het verbeteren
van de kwaliteit van zorg’. We vragen ons af of het voorstel in de concept Generieke Module (GM)
‘Indiceren en coördineren van zorg in de GGZ’ nodig is om dat beoogde doel te halen. In de praktijk
blijkt namelijk dat zowel cliënten als hun naasten, de professionals, maar ook de organisatie van zorg
en de instellingen juist net gewend zijn aan het werken conform het kwaliteitsstatuut en met het
toewijzen van regiebehandelaars die qua competenties passen bij de problematiek en zorgvraag van de
cliënten. Het aannemen van het voorstel en invoeren van de GM zal bij elke belanghebbende opnieuw
onduidelijkheid en onrust geven en dat komt zeker niet ten goede van de toegankelijkheid van zorg, de
kwaliteit van zorg, de individuele cliënt en de arbeidstevredenheid. Bovendien valt met het vermeende
uitsluiten van de verpleegkundig specialist ggz (vs-ggz) (zie hieronder) een groot deel
regiebehandelaars/ indicerend zorgverleners’ weg, waarvan we nu al weten dat er een groot tekort is.
De concept GM maakt onderscheid tussen twee onderdelen van het zorgproces bij psychische
problematiek; indiceren en coördineren. M.b.t. de vereiste competenties voor de indicerend
zorgverlener lijkt het of de verpleegkundig specialist ggz (art. 14 wet BIG en onderwijsgraad MSc. /
NLQF 7), géén indicerend zorgverlener meer zou kunnen zijn:
-

Er staat namelijk geschreven dat de indicerend zorgverlener zijn competenties heeft verkregen
in een postdoctorale generalistische (of specialistische) beroepsopleiding. Hiermee wordt de
weg voor de vs-ggz om indicerend zorgverlener te kunnen zijn afgesloten; terwijl een vs-ggz
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juist voor een grote groep cliënten uit de curatieve ggz bij uitstek geschikt is om als indicerend
zorgverlener op te treden en bovendien een specialistische beroepsopleiding heeft gevolgd.
-

De GM vermeldt echter ook dat de indicerend zorgverlener zowel bevoegd als bekwaam moet
zijn om bepaalde onderdelen van de zorg uit te mogen voeren (artikel 35a, Wet BIG). Zoals
bekend ligt dit artikel ten grondslag aan de zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig
specialist en is ons niet duidelijk wat de reden is dat dit niet verder in de redenering van het
ZIN wordt meegenomen.

We zijn verbaasd dat de veldnormen (Commissie Meurs, 2015) voor het regiebehandelaar-schap in de
ggz, waarin gesteld wordt dat de verpleegkundig specialist ggz voldoende gekwalificeerd is om dit te
kunnen vervullen, in deze niet opgevolgd worden. Sinds het werken conform het Kwaliteitsstatuut is
zelfs gebleken dat de inzet van vs-ggz voordelen kan hebben omdat het indiceren in nauw contact met
cliënt, naasten en team gaat en daarmee wisselende zorgverleners en transitiemomenten - in deze vaak
al complexe zorg - wordt beperkt.
Het vermeende uitsluiten van de vs-ggz is verwonderlijk en zeker niet wenselijk voor de kwaliteit van
zorg aan de doelgroep waarvoor de vs-ggz specifiek is opgeleid. Zowel uit de wet- en regelgeving (art.
14 wet BIG jo. art. 35a jo 36 wet BIG jo. Regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig
specialisten) als uit het opleidingscurriculum en het beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist
blijkt dat zij aan alle vereiste competenties voor een indicerend zorgverlener voldoet. Het zou dan ook
bevreemdend zijn als een GM in strijd is met de wet- en regelgeving waaronder de vs-ggz acteert.
Er staan op dit moment 1255 verpleegkundig specialisten GGZ in het Verpleegkundig Specialisten
Register geregistreerd en 439 die in opleiding zijn. Een grote groep deskundige professionals (MSc.)
die allen opgeleid zijn (worden) tot een art. 14 wet BIG registratie met een zelfstandige bevoegdheid te
indiceren, uit te voeren en te delegeren. Deze groep nu niet meenemen, feitelijk te diskwalificeren en
de cliënt deze - goed opgeleide professional die de zorg veelomvattend kan bieden - onthouden, zou
ons inziens echt een groot verlies betekenen en uiteindelijk de zorg kwalitatief niet ten goede komen
èn meer kostbaar en complexer maken.
Helaas is de berichtgeving over de concept GM pas laat tot ons gekomen; we hopen van harte dat onze
reactie u nog op tijd bereikt en u deze meeneemt in de beantwoording van de consultatievraag die het
ZIN heeft uitgezet aan betrokken partijen. We vertegenwoordigen vast een veel grotere groep collega
verpleegkundig specialisten ggz.
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Natuurlijk is ieder van ons altijd bereid tot een mondelinge toelichting.
Sita Roorda, VS-GGZ
Hettie Aardema, VS-GGZ
Elfi Rookhuizen, VS-GGZ
Geeske van der Weerd, VS-GGZ
Ineke Breukers, VS-GGZ
Femke Dirkx, VS-GGZ
Marianne van de Linde, VS-GGZ
Leonie Verhulst, VS-GGZ.
Dr. Linda Kronenberg, VS-GGZ
Wouter Obelink, VS-GGZ
Idelette Kruidhof, VS-GGZ
Drs. Pascale Rollé, VS-GGZ
Contactgegevens mw. drs. P. Rollé
pascale.rolle@ggze.nl
06-58886333
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Raad van Bestuur
Leonard Springerlaan 27
9727 KB GRONINGEN
Telefoon (050) 364 89 00
Mail: secretariaatrvb@vnn.nl

Aan:
Prof. dr. Kremer
Voorzitter Kwaliteitsraad
Postbus 320
1110 AH Diemen

Datum

Uw kenmerk

Onderwerp

Contactpersoon

28-08-2020

Reactie op consultatiedocument Generieke module
Indiceren en coördineren van zorg in de GGZ

Ons kenmerk

20/2119/GA/jr
Doorkiesnummer

088-234 3477

Geachte Prof. dr. Kremer,
Hierbij willen wij namens Verslavingszorg Noord Nederland reageren op de conceptversie van de
Generieke Module Indiceren & Coördineren van zorg in de GGZ.
Belangrijke regiebehandelaren
In de beschrijving m.b.t. de vereiste competenties voor de indicerend zorgverlener lijkt het of de
verpleegkundig specialist ggz (art. 14 wet BIG en onderwijsgraad MSc. / NLQF 7), géén indicerend
zorgverlener meer zou kunnen zijn. Ook voor de HBO-verpleegkundigen en Sociaal Psychiatrisch
Verpleegkundige in de rol als coördinerend zorgverlener geeft het concept onduidelijkheden. Naar
onze mening staat dit haaks op de positieve ervaring die wij binnen onze instelling en binnen het
werkveld Verslavingszorg hebben met deze functies in de huidige rol als (regie)behandelaar. Graag
lichten we dit verder toe.
Bevoegdheid beroepsgroepen
De verpleegkundig specialist ggz biedt medische en verpleegkundige zorg (waaronder expert bij hoog
complexe rehabilitatiezorg) bij cliënten met psychische stoornissen en hun omgeving. Zij heeft daarbij
specifieke aandacht voor comorbiditeit van verschillende psychiatrische stoornissen en van
psychiatrische en somatische aandoeningen. In het beroep van verpleegkundig specialist GGZ staat
het klinisch handelen centraal. De verpleegkundig specialist GGZ is bevoegd om binnen haar
deskundigheidsgebied zelfstandig te indiceren en voorbehouden handelingen uit te voeren, waaronder
het voorschrijven van geneesmiddeleni. De verpleegkundig specialist GGZ mag binnen de GGZ sinds
1 januari 2017 de rol van regiebehandelaar invullen (ook in de diagnostiekfase). Een verpleegkundig
specialist GGZ kan daarbij eigenstandig diagnosticeren en is daartoe bevoegd vanuit
haar beroepsregistratie (mede op basis van art 36a wet BIG en AMvB van 01-09-2018). In het nieuwe
opleidingscurriculum, welke in 2019 is ingevoerd ii, wordt dan ook veel aandacht besteed aan de
competenties die horen bij de rol van regiebehandelaar/ indicerend zorgverlener. Deze competenties
worden gedurende de drie opleidingsjaren (en na diplomering volgens accreditatie) uitvoerig in de
praktijk gecoacht en getoetst.
Aanvulling op multidisciplinair werken
De afgelopen vijf jaar is er veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van de rol van regiebehandelaar
door verpleegkundig specialisten GGZ. Onderzoek naar de ervaringen hiermee schetsen een positief
beeldiii.

De uitkomsten waren onder andere dat ze een belangrijke aanvulling geven op het multidisciplinair
(regie)behandelaren team. Dit door hun specifieke focus op het leren omgaan met en het
ondersteunen van de gevolgen van de psychiatrische stoornis (GGZ-problemen), in hoogcomplexe
zorgsituaties. Ook binnen Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) zijn de ervaringen met het inzetten
van de verpleegkundig specialist GGZ als regiebehandelaar positief.
Herstel van cliënten
VNN is specialist in verslavingszorg en zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg
van verslaving. VNN wil cliënten een perspectief bieden op een ander leven door mensen met een
verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief te bieden op meer kwaliteit van leven, een leven
zonder gebruik, een leven dat het stigma en de schaamte rondom verslaving voorbij is. Een leven
waarin geen overdracht van de ene op de andere generatie plaatsvindt. De specifieke problematiek
van cliënten met verslavingsproblematiek bevindt zich op het snijvlak van somatische/ psychiatrische,
sociale- en forensische zorg en vraagt om een biopsychosociale (en levensbeschouwelijke) aanpak.
In de praktijk is gebleken dat de verpleegkundig specialist GGZ een goede aanvulling is in het
multidisciplinaire (regie)behandelaren team. Dit omdat er gedifferentieerd kan worden op basis van
cliëntkenmerken en zorgvraag. Daarbij richt de verpleegkundig specialist GGZ zich op cliënten waar
de primaire focus van de behandeling niet (meer) gericht is op biologische en psychologische
factoren, maar meer op de gevolgen van de psychiatrische stoornis c.q. de beperkingen die deze
stoornis geeft in het (inter)persoonlijk functioneren. Het gaat om patiënten met een langer bestaande
stoornis, of patiënten met een hoog complexe rehabilitatievraag. Alsook laagcomplexe, protocollair
behandelbare medische zorg die niet past binnen de generalistische basis ggz. Te denken valt aan
zorgvragen omtrent leefstijlinterventies, ambulante detox, zelfmanagement bevorderen,
psychofarmaca en herstelondersteuning alsook (verpleegkundig)psychiatrische/ somatische
diagnostiek en protectieve factoren vanuit risicotaxatie vertalen naar behandelinterventies. De
verpleegkundig specialist GGZ onderhoudt daarbij zelfstandige behandelrelaties met de omschreven
groep cliënten en geeft zelfstandig vorm aan het zorgproces (indiceren, diagnosticeren, behandelen,
begeleiden, doorverwijzen). Gebleken is dat door de multidisciplinaire werkwijze binnen de instelling
het mogelijk is om andere disciplines tijdig te betrekken zonder dat dit ten koste gaat van de
continuïteit van zorg (de cliënt behoudt zijn regiebehandelaar). Inmiddels is er ervaring opgedaan met
het regiebehandelaarschap binnen zowel FACT als poliklinische settingen binnen de instelling.
Samenwerking met de zorghouder
Binnen onze instelling werken meerdere disciplines (o.a. HBO verpleegkundige en Sociaal
Psychiatrisch Verpleegkundige) in de rol als zorghouder. De zorghouder is een behandelaar en is de
contactpersoon namens de regiebehandelaar voor de cliënt bij wie hij/zij terecht kan met alle vragen.
Hij/zij is op de hoogte van alle zorg rondom de cliënt. Hij heeft daarbij in nauwe samenspraak met de
regiebehandelaar ook coördinerende taken.
Samengevat
Kortom, de voorstellen in de Generieke Module gaan ons inziens voorbij aan de reeds verkregen
wettelijke positie en aan de positieve ervaring van de rol van VS als regiebehandelaar binnen de GGZ
en specifiek binnen de Verslavingszorg Noord Nederland. Inmiddels heeft de verpleegkundig
specialist GGZ zich voldoende geprofileerd en gepositioneerd als waardevolle aanvulling op het
multidisciplinaire (regie)behandelarenteam. De herstelgerichte focus van de verpleegkundig specialist
dient daarbij ons inziens goed vertegenwoordigd te blijven. Tevens zouden ook de rollen en vereisten
voor de HBO- verpleegkundige en SPV-er beter uitgewerkt moeten worden om ze goed aan te kunnen
laten sluiten bij de praktijk.
Bezwaar
Wij maken op basis van bovenstaande argumenten ernstig bezwaar tegen de gekozen lijn. We vinden
dat dit afbreuk doet aan de positieve ervaringen en professionaliseringen. Als de voorgestelde
generieke module doorgaat, dan voorzien wij bovendien ongewenste effecten voor mensen die zorg
nodig hebben: langere wachttijden, zowel aan de voorkant als tijdens een behandeling (omdat er al
een tekort is aan regiebehandelaren op de arbeidsmarkt – denk aan verslavingsartsen en
psychiaters), financiële problemen bij zorgorganisaties omdat DBC’s niet tijdig geautoriseerd kunnen
worden en dus niet tijdig gedeclareerd.
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Maar het allerbelangrijkste argument is verlies van kwaliteit van zorg door het monodisciplinair werken
door het wegvallen van de expertise van verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen.
Ik hoop dat u onze argumenten serieus in overweging neemt.
Hoogachtend,

Prof.dr. Gabriël G. Anthonio,
Voorzitter Raad van Bestuur VNN

cc:
dhr. S. Nannan Panday, directeur Zorg VNN
Vakgroepen Verpleegkundig Specialisten VNN
Vakgroep Verpleegkundigen VNN

V&VN, Beroepsprofiel Verpleegkundig Specialist, Utrecht, 2019
www.ggzvs.nl
1 E Boeijen et al. VS-ggz in de rol van regiebehandelaar, resultaten survey. Nijmegen; Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen 2019
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Van:
Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP)
p/a Christiaan Krammlaan 2
3571 AX Utrecht

Aan:
Zorginstituut Nederland
Kwaliteitsraad
T.a.v. Prof. Dr. Jan Kremer, voorzitter
Postbus 320
1110 AH Diemen

Utrecht, 29-7-2020.
Betreft: reactie op Concept Generieke Module Indiceren en Coördineren van zorg in de GGZ

Geachte heer Kremer,
Langs deze weg en in reactie op uw brief d.d. 8-7 jl. inzake het Concept Generieke Module
Indiceren en Coördineren berichten we u als volgt.
Op hoofdlijnen stemmen we in met het concept. Het onderscheid tussen indicerend
zorgverlener en coördinerend zorgverlener zoals in het Concept beschreven biedt een kader
voor m.n. de cliënt waarbinnen kwalitatief goede zorg kan worden verleend. De
beschrijvingen van de daartoe behorende competenties waarover de zorgverleners moeten
beschikken ligt daarmee in het verlengde. Dit zal natuurlijk aansluiting moeten vinden bij de
nieuwe Beroepenstructuur, die momenteel in ontwikkeling is.
We zijn blij te constateren dat het Concept meer dan voorheen uit wil gaan van ‘de roep om
meer persoonlijke en herstelgerichte GGZ’ (p 4). En tevens dat daarnaast als uitgangspunt is
geformuleerd: ‘cliëntgerichte/persoonsgerichte aanpak’ (p6, p8, p9).
Tevens, dat het Concept ruimte biedt om ‘beargumenteerd te mogen afwijken’ (p7) als de
situatie van de cliënt daarom vraagt.

Tegelijkertijd maken we de hiernavolgende kanttekeningen:
1. In hoeverre is door de Werkgroep overwogen om zich meer expliciet uit te spreken
over hoe de verantwoordelijkheid tussen en beslissingsbevoegdheid van de
Indicerend- en Coördinerend zorgverlener geregeld dient te worden? In het geval zij
het onderling niet eens worden over het te voeren zorgplan, bijv. na tussentijdse
evaluatie, hoe komt dan de besluitvorming tot stand? Wij pleiten voor een grotere
bevoegdheid in deze voor de cliënt en een heldere besluitvormingsstructuur.
2. In hoeverre is door de Werkgroep overwogen om met een
‘persoonsgerichte/cliëntgerichte benadering als uitgangspunt’ (p 6) nadrukkelijk
meer bevoegdheid dan nu het geval is bij de cliënt zelf neer te leggen waar het gaat
over doelen en werkwijze van zijn/haar behandeling? Er is ruim voldoende
wetenschappelijk bewijs voorhanden dat het resultaat van de behandeling niet
zozeer wordt bepaald door de methode die de zorgverlener hanteert, maar voor een
groter deel door de kwaliteit van de therapeutische relatie.
3. In hoeverre is door de Werkgroep overwogen om de aanbeveling voor het
opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënt door de indicerend
behandelaar achterwege te laten (p 10)? Let wel: we denken dat een
vertrouwensrelatie zonder meer noodzakelijk is, maar niet (altijd) goed haalbaar. De
cliënt zal uiteindelijk -als het goed is- zijn vertrouwen opbouwen met de behandelaar
die de behandeling uitvoert. Dat vraagt bij alle psychische problematiek doorgaans
veel tijd en zal om die reden voor een indicerend behandelaar o.i. buiten diens
bereik liggen.
4. We vragen ons af in hoeverre de taken van de indicerend- en coördinerend
zorgverlener t.a.v. voortgang en reflectie op de behandeling (P 9-11) in de praktijk
niet al te zeer een bureaucratisch en onduidelijk karakter zullen krijgen. Tevens zal
dit o.i. veel tijd -en dus geld- vergen. Het beleid binnen de GGZ de laatste jaren, ook
vanuit de overheid, is juist om te dereguleren en te zorgen voor minder
administratieve lasten.
5. We missen bij de beschrijving van ‘complexiteit van de problematiek’ (p 12) een
duidelijke beschrijving van problematiek die noch enkelvoudig noch meervoudig, is,
maar wel intensieve zorg vraagt. Dit kan bijv. gaan om persoonlijkheidsproblematiek,
waarbij wel sprake is van duidelijke klachten (bijv. recidiverende stemmingsstoornis,
vastlopen in relaties, uitval op werk, somatisch niet te verklaren klachten). De
behandeling kan bestaan uit bijv. intensieve ambulante psychotherapie en is zeker
niet per definitie multidisciplinair.
6. In hoeverre heeft de Werkgroep overwogen om competenties van behandelaren
leidend te laten zijn voor het bieden van zorg, in lijn met de nieuwe
Beroepenstructuur? Citaat pagina 3 Beroepenstructuur Tweede versie, 14-07-2020:
‘GZ-psycholoog generalisten voeren gestandaardiseerde behandelingen op maat uit
bij gecompliceerde problemen. Psycholoog specialisten (KP-PT’en en KNP’en) voeren
niet-gestandaardiseerde behandelingen op maat uit bij complexe problemen en
chaotische probleemsituaties’ Hoe verhoudt zich dit tot het advies van de
Werkgroep?
7. Op pagina 9 wordt gesproken van transparantie over de overwegingen rondom de
probleemanalyse en de doelmatigheid van de voorgestelde behandeling. Deze zou
niet alleen naar cliënt en andere zorgverleners gelden, maar ook naar verzekeraars.

In hoeverre wordt de privacy van de cliënt hierin gewaarborgd? En hoe wordt ruimte
voor het onafhankelijke professionele oordeel van de zorgverlener hierbij
gewaarborgd?
8. In hoeverre heeft de Werkgroep overwogen om duidelijker onderscheid te maken
tussen zorgverleners die werkzaam zijn binnen multidisciplinaire teams en
zorgverleners die overwegend zelfstandig werken, weliswaar ingebed in een
regionaal samenwerkings-/kwaliteitsverband? De GM ademt voornamelijk de sfeer
van het eerstgenoemde domein; het vervolgens geboden onderscheid tussen
Indicerend- en Coördinerend zorgverlener schuurt met de meer zelfstandig werkend
zorgverlener. In hoeverre zou het juist kunnen bijdragen aan een meer heldere
structuur wanneer als regel zou gaan gelden dat laatstgenoemde de functies van
indicatie en coördinatie in zich verenigt, in afstemming met een kwaliteitsnetwerk?
We hopen hiermee onze visie op en bijdrage aan het Concept Generieke Module Indiceren
en Coördineren te hebben gegeven en zien uit naar uw reactie.
Hoogachtend,
Namens VPeP (Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie),
Dhr. P. de Jong, voorzitter.

Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland
Postbus 320
1110 AH Diemen
Per mail: KBoerman@zinl.nl bberg@zinl.nl

Hoofddorp, 11 augustus 2020

Betreft: Consultatie Generieke module indiceren en coördineren van zorg in de GGZ

Geachte leden van de Kwaliteitsraad,
Bijgaand vindt u onze feedback op de conceptmodule indiceren en coördineren van zorg
in de GGZ.
Met vriendelijke groet,
namens de VVGN

Peter Vossenberg
Voorzitter VVGN

Ad van Hoek
Secretaris VVGN

VERENIGING voor
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Feedback van de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) op concept
“Generieke module Indiceren en coördineren van zorg in de GGZ”
Algemeen
Het document biedt ons inziens een goede basis voor verdere ontwikkeling van indicatiestelling
en coördinatie van zorg.
NB: in kleinere organisaties of teams kan het moeilijk of onmogelijk zijn om functie van
coördinerend en indicerend zorgverlener in alle gevallen in persoon te scheiden. Bovendien zal
indicerend zorgverlener dan veelal ook betrokken zijn bij uitvoering zorg.
De VVGN gaat er van uit dat als een gekwalificeerde/competente indicerend zorgverlener in de
intake/diagnostische fase de patiënt heeft gesproken en de problematiek op zijn
deskundigheidsgebied ligt, het geen toegevoegde waarde heeft om dit door te spreken met een
andere zorgverlener tenzij deze betrokken gaat worden bij de behandeling (als behandelaar of
coördinerend zorgverlener). Het lijkt ons raadzaam dat expliciet te benoemen (nu worden
intakes standaard met een psychiater of klinisch psycholoog besproken, ook als deze verder
geen enkele betrokkenheid heeft met behandeling).
De “ideale” route voor veel cliënten zal zijn: huisarts (al dan niet i.c.m. POH) > GGZ ambulant >
retour huisarts. In dat geval zal er over het algemeen één indicerend en één coördinerend
zorgverlener zijn. Als cliënt al dan niet gepland opgenomen wordt zal in de meeste gevallen een
tweede (andere) indicerende zorgverlener nodig zijn en eveneens een andere coördinerend
zorgverlener.

2.2.2: Indicatiestelling: een (medische) diagnose stellen (….): dit kan enige onduidelijkheid
oproepen. Niet in alle gevallen zal bij een organisatie een medisch geschoold persoon betrokken
zijn (bijvoorbeeld praktijk voor psychotherapie). Omschrijving van wat bedoeld wordt opnemen in
de begrippenlijst.
Voorstel: vermeldt expliciet in tekst (eventueel voetnoot) dat indicerend zorgverlener cliënt zelf
moet spreken.
Verlenen van transparantie voor cliënt, zorgverleners en verzekeraars over de overwegingen
rondom de probleemanalyse en de doelmatigheid van de voorgestelde behandeling: dit wekt
suggestie dat verzekeraars veel inhoudelijke informatie kunnen en mogen vragen. Omschrijf
nauwkeuriger welke informatie verzekeraars mogen krijgen.

2.4.3.1: competenties indicerend zorgverlener: als voorbeeld i.h.k.v. enkelvoudige problematiek
wordt GZ-psycholoog genoemd.
Voorstel (voor voetnoot): Voorbeeld landelijk erkende postdoctorale generalistische
beroepsopleiding in dit kader: GZ-psycholoog.
Tevens wordt genoemd: “of verkregen op vergelijkbare wijze”: er is een grote kans dat dit zeer
divers geïnterpreteerd gaat worden. Er zou benadrukt moeten worden dat er sprake moet zijn
van tenminste een postdoctoraal niveau (geen post-HBO).
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De omschrijving van een competentie zoals: De zorgverlener heeft kennis van het werk van
aangrenzende specialismen en netwerken in de regio, maakt het moeilijker om iemand van
buiten de organisatie/regio te werven. Suggestie: toevoeging zoals: “of kan die kennis snel
verwerven”
Bij meervoudige problematiek heeft de zorgverlener (……) competenties verkregen in een
landelijk erkende postdoctorale specialistische beroepsopleiding in het domein van de medisch
specialistische gezondheidszorg: om discussie te vermijden zou (in voetnoot) aangegeven
kunnen worden dat opleiding die leidt tot profielregistratie KNMG (zoals verslavingsarts KNMG)
hier ook onder valt.
Zowel bij enkelvoudige als meervoudige problematiek geldt dat de zorgverlener moet
beschikken over competenties op het vlak van de problematiek die in de betreffende casus
speelt (voorbeeld: verslaving).
Hoe en door wie wordt bepaald wanneer iemand voldoende en met name ook voldoende
specifieke competenties heeft voor een bepaald gebied? Als voorbeeld: op het gebied van
verslaving bestaat een tweejarige (mogelijk binnenkort driejarige) postdoctorale medische
vervolgopleiding, met supervisie en uitgebreide toetsing. Er bestaan ook korte modules, soms
alleen of voor een groot deel als e-learning. Deze modules kennen geen supervisie; hoe
behaalde competenties getoetst worden is ook de vraag. De mogelijke discussie hierover, ook
tussen beroepsgroepen zou, geëvalueerd moeten worden.

Bij coördinerend zorgverlener (2.4.3.2) wordt genoemd: Bij meervoudige problematiek heeft de
zorgverlener ruime expertise en werkervaring om de cliënt te ondersteunen en begeleiden. Dit is
op meerdere manieren uit te leggen. Het begrip “ruime” zou explicieter omschreven moeten
worden.
De zorgverlener kan goed inschatten bij welke zorgvraag en op welk moment een medisch
specialist geraadpleegd moet worden. Hierbij (of in begrippenlijst) aangeven dat met medisch
specialist ook bedoeld wordt iemand met een profielregistratie bij KNMG.

2.4.4 f: suggestie om in voetnoot op te nemen als voorbeeld voor opname die niet in
behandelplan is voorzien: crisisopname/crisis DBC

2.5 Kwaliteitsbeleid
Het is uit de tekst niet duidelijk of bedoeld wordt dat indicerend en coördinerend zorgverleners in
een netwerk zitten met alleen indicerend (of alleen coördinerend) zorgverleners of dat het juist
gemengde netwerken zouden moeten zijn.

3.3 Implementatie
Wij verwachten dat dit niet overal soepel zal verlopen, mede gelet op de eerdere moeizame (en
mislukte) overleggen rond het regiebehandelaarschap. Het lijkt ons raadzaam het verloop te
evalueren en vooraf hierover afspraken te maken.
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