
 >

Inkoopbeleid  
Generalistische  
Basis GGZ 2016 
Coöperatie VGZ

Versie 2



2terug naar inhoudsopgave  > >

Inhoudsopgave

De transparante zorginkoop van VGZ 3
Ideeën over zorg delen met VGZ 4

Verantwoording aan onze verzekerden  4

Diversiteit 5

Innovatie in de zorg 5

De zorgverzekeraar maakt een voorbehoud voor wets- en beleidswijzigingen na 1 april 5

Inkoopbeleid GGZ 6
Inleiding Generalistische Basis GGZ 7

Visie op de GBGGZ 7

Hoofdbehandelaarschap en verwijzing 9

Productinformatie 9

Zorgkostenplafond GBGGZ  9

Kwaliteitsniveaus 9

Uitsluitingscriteria gehanteerd door VGZ (indien van toepassing) 11

Nieuwe aanbieders / nieuwe contractanten 11

Nog te publiceren 11

Planning & Proces 12

Bereikbaarheid 12

Bijlage 1 Hoofdbehandelaarschap 2016 GGZ 13
Vaststelling hoofdbehandelaarschap VGZ 13

Verhouding inzet functies hoofdbehandelaar/medebehandelaren 14

Taken van de hoofdbehandelaar 15

Bijlage 2 Verwijzer en verwijsbrief  17



3terug naar inhoudsopgave  > >

Het betaalbaar houden van de zorg is een grote uitdaging waarvoor we als samenleving staan. Coöperatie VGZ 
(verder te noemen VGZ) spant zich in voor betaalbare zorg, vertaald in aantrekkelijke premies. Juist ook door te 
kiezen voor kwalitatief goede en gepaste zorg wil VGZ aan de betaalbaarheid een bijdrage leveren. Dat doen wij 
daarom niet alleen, maar samen met patiënten en aanbieders in de zorg. Artsen weten wat goede kwaliteit is. VGZ wil 
er graag van leren, zodat wij op onze beurt goede zorg kunnen contracteren en kunnen bijdragen aan een gezonder 
Nederland. De missie van VGZ luidt dan ook ‘Samen werken aan een gezonder Nederland. Iedere dag weer.’ 

Bij VGZ is goede zorg het grootste goed. Goede zorg is gepaste zorg met een optimale verhouding tussen medische 
kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten. Die zorg – die ook goed toegankelijk en bereikbaar moet zijn – willen we onze 
verzekerden aanbieden tegen een aantrekkelijke premie. We willen dat die goede zorg ook bereikbaar is, of het nu 
gaat om huisartsenzorg, specialistische zorg of geestelijke gezondheidszorg. Liefst in de directe omgeving van 
mensen. Dichtbij waar mogelijk, verder weg waar nodig: ook dat is daarbij ons credo.

De transparante  
zorginkoop van VGZ
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We geven verzekerden bij voorkeur zelf de regie over hun eigen gezondheid, waarbij gezondheid méér betekent 
dan alleen ‘de afwezigheid van ziekte’. We spannen ons bijvoorbeeld in om mensen met een chronische aandoening 
optimaal controle te geven over hun eigen situatie. Mensen die zelf de touwtjes in handen houden, ervaren dat als 
positief en dat heeft weer een gunstige uitwerking op hun gezondheid.

Wie moet kiezen voor een zorgaanbieder, weet graag waar de beste zorgkwaliteit te halen is. VGZ werkt samen 
met aanbieders, beroepsgroepen, klanten en de medische wetenschap aan het meetbaar maken van kwaliteit. Om 
vervolgens die kwaliteit inzichtelijk te maken en afspraken te maken met aanbieders. We beseffen tegelijkertijd dat 
niet alles meetbaar is. Bovendien spelen patiëntenvoorkeuren terecht een grote rol in de zorg. 

Persoonsgerichte zorg is voor VGZ een belangrijke invalshoek: patiënten en hun verwanten goed op de hoogte 
stellen van de voor- en nadelen van behandelingen, van de onzekerheden vaak ook en samen een afgewogen 
beslissing maken. Ook dat hoort bij goede zorg, zo laten artsen ons zien. Door die inzichten laten we ons graag 
leiden bij de contractering.

Daarom werken we met spiegelinformatie, zodat artsen en verzekeraars kunnen leren van elkaars inzichten en 
resultaten. Soms mondt dit uit in verbeterafspraken, bijvoorbeeld als de uitkomsten teveel achterblijven bij de 
collega’s. Soms komen we tot afspraken over het proces: hoe zorgen we ervoor dat patiënten goede informatie 
krijgen over de gepastheid van zorg. Zo zorgen we samen voor nóg betere zorg. Wij laten ons zoveel mogelijk leiden 
door de inzichten van zorgaanbieders en patiëntenorganisaties bij de keuzes die wij maken als het gaat om de 
inkoop van zorg, en het geven van transparantie over kwaliteit. Het moet in onze ogen voor verzekerden, aanbieders, 
politiek en toezichthouders duidelijk zijn waarom VGZ specifieke zorg wel of niet inkoopt, en wat de verschillen in het 
gecontracteerde aanbod tussen de polissen zijn. Zoals gezegd: daarbij heeft VGZ de wijsheid niet in pacht. Artsen 
gaan over de kwaliteit van zorg. Daarom werken we in onder meer proef- en leertuinen intensief samen met artsen 
en zorgorganisaties om te leren wat goede zorg is en hoe we die nu en in de toekomst het beste kunnen betalen en 
contracteren. Daarom gaan we ook in 2015 al in gesprek met aanbieders over de manier waarop zij de zorg telkens 
weer verbeteren, om ervan te leren bij en input te krijgen voor de contractering.

Vanaf 2016 zetten we de lijn door van kwalitatief hoogwaardige zorg met goede uitkomsten. We leggen tevens 
de nadruk op gepaste zorg en patiëntenparticipatie. Ook zetten we ons in om (basis)zorg dichtbij te regelen door 
invulling te geven aan de spreidingsagenda. Basiszorg is typische zorg die in belangrijke mate in ziekenhuizen 
dichtbij geleverd kan worden. 

Ons inzicht in de kwaliteit van zorg delen wij via www.vergelijkenkies.nl met iedereen die daaraan behoefte heeft 
– verzekerd via VGZ of niet. Onze klanten geven wij de keuze om gebruik te maken van de zorg die als beste is 
beoordeeld. Aan de andere kant geven wij zorgaanbieders zicht op mogelijke verbeteringen ten opzichte van de 
collega zorgaanbieders. Op die manier proberen wij samen de Nederlandse zorgkwaliteit nog verder te verhogen. 

Ideeën over zorg delen met VGZ
Wanneer zorgaanbieders of verzekerden een goed idee hebben voor de zorg, dan kan dat gedeeld worden met VGZ 
op de website: deelhetmet.vgz.nl. Daar kan men ook reageren op ideeën van anderen en bekijken wat VGZ met de 
ideeën gaat doen.

Verantwoording aan onze verzekerden 
Personen die een verzekeringsovereenkomst sluiten met één van de zorgverzekeraars van Coöperatie VGZ U.A. zijn in 
beginsel lid van de Coöperatie. De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van Coöperatie VGZ en heeft 
de bevoegdheid in te stemmen met voorstellen over onder andere fusies, statutenwijzigingen, de vaststelling van de 
jaarrekening en de benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. 

Daarnaast kan de Ledenraad gevraagd en ongevraagd advies geven op gebieden die voor verzekerden van belang 
zijn bijvoorbeeld op het gebied van zorg, gezondheid, klantwaardering en andere maatschappelijke onderwerpen.
De Ledenraad bestaat uit vier regionale afdelingen, de zogeheten Raden van Advies. Een regionale Raad van Advies 
bereidt de formele besluitvorming door de Ledenraad voor.

http://www.vergelijkenkies.nl
https://deelhetmet.vgz.nl
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Diversiteit
VGZ houdt bij de zorginkoop rekening met godsdienst, gezindheid en levensovertuiging van de verzekerde door 
geen zorgaanbieders uit te sluiten met een bepaalde godsdienst of overtuiging. 
VGZ discrimineert op deze punten niet tussen zorgaanbieders bij de inkoop van zorg. Te verwachten is dat onder 
zorgaanbieders soortgelijke levensovertuigingen en gezindten voorkomen als onder verzekerden. Dat betekent dat 
VGZ zorgaanbieders van alle overtuigingen en gezindheid heeft gecontracteerd. Verzekerden kunnen, voor zover 
de verzekeringsvoorwaarden daar geen beperkingen aan stellen, vrij uit deze zorgaanbieders kiezen. Voor elke 
verzekerde is er dan in principe een passende zorgaanbieder beschikbaar. 

Innovatie in de zorg
De kwaliteit van zorg in Nederland is goed, maar op veel punten kan het nóg beter. VGZ zet zich in voor betere 
zorg via innovaties. Om de zorg in Nederland goed en betaalbaar te houden, is het nodig om de zorg te blijven 
vernieuwen. We blijven op zoek naar nieuwe ideeën voor innovaties. Daarom hebben we een innovatieloket waar 
ideeën ingediend kunnen worden en ieder jaar organiseren we de VoorGoedeZorg-wedstrijd. (zie www.vgz.nl/
zorgvernieuwing).

Daarnaast werken we in leertuinen samen met zorgaanbieders en andere zorgpartijen aan verbetering van goede en 
gepaste zorg. 

De zorgverzekeraar maakt een voorbehoud voor wets- en 
beleidswijzigingen na 1 april
VGZ behoudt zich het recht voor om haar zorginkoopbeleid, de inhoud van de al dan niet aangekondigde 
overeenkomsten en andere uitingen in verband daarmee tussentijds aan te passen indien omstandigheden 
(waaronder maar niet uitsluitend wijzigingen in wet- en/of regelgeving) hiertoe naar het oordeel van VGZ aanleiding 
geven.

http://www.vgz.nl/zorgvernieuwing
http://www.vgz.nl/zorgvernieuwing
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De GGZ is al jaren volop in ontwikkeling. Sinds de introductie van de zorgverzekeringswet in 2006 heeft dit veld 
geen moment stil gestaan. Ontwikkelingen als de introductie van prestatiebekostiging (DBC’s), het loslaten van het 
representatiemodel, afbouw van klinische capaciteit, de introductie van de praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ), de 
Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en de decentralisaties zijn slechts enkele voorbeelden die van grote invloed zijn 
op de GGZ. 

Binnen de GGZ wordt de cliënt steeds actiever en participeert men meer in de behandeling. Dit is te zien aan 
ontwikkelingen als de inzet van ervaringsdeskundigheid en Shared Decision Making (SDM). Net als in de somatiek 
willen GGZ verzekerden zorg graag snel en dichtbij ontvangen en deze zorg in hun gewone leven inpassen. Deze 
beweging wordt door VGZ gestimuleerd. Dit betekent dat in 2016 de agenda bestaat uit het organiseren van GGZ 
dichtbij huis, met snelle toegang, kort en generalistisch behandelen als het kan en gespecialiseerde zorg -verder 
van huis- als dat nodig is. VGZ legt in 2016 sterk de nadruk op het transparant maken van kwaliteit d.m.v. evidence 
based behandelen, het gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) bij het verbeteren van behandelingen en 
door de VGZ gestelde kwaliteitsindicatoren. Verder continueert VGZ de al ingezette substitutie en versterking van 
de voorkant van de keten GGZ(huisarts en POH GGZ). Binnen de Specialistische GGZ wordt de klinische capaciteit 
verder afgebouwd en wordt het ambulante zorgveld versterkt zodat ook hier verzekerden zorg vaker thuis kunnen 
ontvangen. Daarnaast stimuleren we de betrokkenheid van cliënten en ervaringsdeskundigen in de GGZ om de 
kwaliteit te verbeteren en duurzaam effect(ook in de thuissituatie), uitgaande van de herstelgedachte, te bereiken. 
VGZ neemt de invloed van verzekerden mee in beleid en zorginkoop. Naast de pijlers kwaliteit en kosten is daarom 
ook klantbeleving van belang. Hiervoor is het van belang te weten wat patiënten/consumenten vinden van de zorg 
die zij krijgen; wat hun wensen en behoeften zijn, waar zij tegen aan lopen, wat er beter kan? Kennis en inzichten met 
betrekking tot klantbeleving worden verder verkregen door bestaande informatiebronnen en aanvullend onderzoek.

Hiervoor gebruikt VGZ onder andere:
• Consumer Quality Index, Patient Reported Outcome Measurements, Zichtbare Zorg (via Miletus, Vektis, 

Zorginstituut Nederland en Mediquest);
• Metingen van Landelijke en regionale patiënten en consumentenorganisaties (en ook ervaringen/opinies, 

Inkoopbeleid GGZ
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kwaliteitscriteria, criteria voor keurmerken). Zo wordt er samen door LPGGZ en VGZ onderzoek gedaan onder 
cliëntenraden, naar de stand van zaken omtrent de LPGGZ criteria van zorginkoop bij geïntegreerde instellingen;

• Wetenschappelijk onderzoek van instituten/organisaties als NIVEL, RIVM, ZonMW, Nza, ZiN, universiteiten.

Als bepaalde informatie niet voorhanden is wordt aanvullend onderzoek gedaan. Door bijvoorbeeld letterlijk met de  
patiënt in gesprek te gaan in interviews of panelgesprekken over de ervaren zorg proberen we knelpunten en 
behoeften naar boven te halen. Ook wordt kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de klanttevredenheid over de zorg. 
Verzekerden met ervaring in de GGZ hebben op die manier hun ervaring gedeeld. Die informatie vormt input voor  
het beleid.

Daarnaast wordt relevante informatie gebruikt die beschikbaar is uit: marktonderzoeken, data uit eigen  
systemen zoals klachtenmanagement, Zorgbemiddeling & Advies en Reviews & Ratings die door verzekerden  
op www.vergelijkenkies.nl zijn achtergelaten. Voor de GGZ is een actieve uitvraag gedaan om een review te  
geven van de bezochte aanbieder. Dat leverde 1.250 beoordelingen op.

Inleiding Generalistische Basis GGZ
Voor u ligt het inkoopbeleid 2016 van de Generalistische basis GGZ, hierna te noemen GBGGZ, van Coöperatie VGZ U.A.  
Het inkoopbeleid en de criteria, die in het beleid beschreven zijn, zijn van toepassing op alle aanbieders die  
GBGGZ leveren:

Digitaal gecontracteerd: 
• GBGGZ geleverd door: vrijgevestigde aanbieders
• GBGGZ geleverd door: vrijgevestigde aanbieders SGGZ
Handmatig gecontracteerd:
• - GBGGZ geleverd door: aanbieders met een omzet bij VGZ van meer dan € 250.000
• - GBGGZ geleverd door: instellingen SGGZ 

Visie op de GBGGZ
De GBGGZ kenmerkt zich als GGZ zorg voor cliënten waarbij sprake is van een DSM stoornis, maar de ernst van 
de klachten, het risico, de complexiteit en het beloop van de klachten zijn dusdanig dat behandeling niet in de 
gespecialiseerde GGZ (SGGZ) hoeft plaats te vinden. Hierbij is goede kwalitatieve zorg, dicht bij huis, voor de cliënt 
essentieel.

Indien er sprake is van klachten, maar niet van een stoornis, behoort begeleiding en behandeling tot het domein 
van de huisartsenzorg en Praktijk Ondersteuner Huisarts GGZ (POH GGZ). De GBGGZ is voornamelijk electieve (te 
plannen) zorg. Daarnaast hecht VGZ grote waarde aan het zichtbaar maken van kwaliteit van zorg voor de cliënten. 
Ook zijn van belang: hoe de cliënt de zorg ervaart, inbreng van cliëntenraden/familieraden en samenwerkingen van 
partijen. Deze onderwerpen zullen daarom voorop staan in het beleid voor 2016.

VGZ wil samenwerking tussen zorgverleners stimuleren, zowel binnen de GGZ als tussen de GGZ en andere 
zorgverleners binnen de keten, zoals huisartsen. 

GBGGZ is zorg die in principe voor een cliënt dichtbij huis aangeboden dient te worden, passend bij het plaatselijk 
zorg/wijknetwerk. Deze zorg dient eveneens van goede kwaliteit te zijn. Hierbij vinden we belangrijk:
• De zorg is gericht om de cliënt te ondersteunen bij het behalen van zijn/haar behandel- of hersteldoelen.
• De zorg is gericht op het bereiken van de doelen gesteld in het “individueel zorgplan” van de cliënt.
• De zorg is samenhangend georganiseerd op het niveau dat past bij de zorgvraag. 

Hiermee bedoelen wij bijvoorbeeld dat in grotere dorpen/steden er meestal sprake is van wijkgericht werken. In 
kleinere dorpen wordt vaker de zorg op dorpsniveau georganiseerd.

• Bij het organiseren van samenhangende zorg staat de zorgvraag van de cliënt centraal. Om deze manier van 
zorgverlening te versterken, ziet VGZ een meerwaarde in het organiseren van ketenzorg POH GGZ + (een deel van 
de) GBGGZ. Hierbij is verankeren van de samenwerking in een ICT-infrastructuur cruciaal, waarbij de 
informatievoorziening erop is gericht  dat het ‘patiëntendossier’ voor alle betrokken zorgverleners inzichtelijk is. . 
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Daarnaast dient de  cliënt zelf toegang te hebben  tot zijn/haar digitale cliëntendossier. Uiteraard moet deze 
gegevensuitwisseling en toegankelijkheid passen binnen de privacywetgeving en is de cliënt zelfbepalend. 

• Er kan (geanonimiseerd)  regionale monitoringsinformatie gegenereerd worden om de kwaliteitscyclus te versterken 
(spiegelinformatie). Huisartsenorganisaties/ Ketenorganisaties werken met ‘Keteninformatiesystemen (KIS)’ . VGZ 
heeft positieve ervaring met het aansluiten van GGZ partners op dergelijke systemen in regionale ketenzorg 
trajecten om de ketenzorg te versterken, waardoor de kwaliteit van de zorgverlening verbeterd wordt. Om die reden 
stimuleert VGZ de samenwerking met huisartsen / POH GGZ en het aansluiten van GGZ zorgverleners op deze 
keteninformatiesystemen.

• De zorg is gericht op het stimuleren van cliëntenparticipatie. 
Het gaat hierbij om meer dan het hebben van een cliëntenraad. VGZ is van mening dat cliënten een goed beeld 
hebben van hun eigen behoeften ten aanzien van de zorg. Zorgverleners dienen oog te hebben hoe ze hier vorm 
aan kunnen geven en dit kunnen inpassen in hun beleid. Het ophalen van behoeften van cliënten dient bij voorkeur 
regionaal georganiseerd te zijn. 

• De zorg ondersteunt en stimuleert zelfmanagement van de cliënt door “Digitale zorg” te stimuleren. 
VGZ spreekt liever van ‘digitale zorg’, dan van e-health. Uit gesprekken in het zorgveld en met cliënten, blijkt deze 
term meer bekende beelden op te roepen. Het gaat hierbij om het aanbieden van ‘blended aanbod / blended care’ 
(combinatie van face to face gesprekken en digitale zorg)

• Regionaal triage-instrument 
Het is belangrijk dat de cliënt vanuit de huisartsenpraktijk naar het juiste echelon van zorg (POH GGZ, GBGGZ of 
SGGZ) wordt verwezen. Om deze passende zorg te realiseren (matched care) en meer te objectiveren, is het van 
belang dat het triageproces in de huisartsenzorg goed wordt vormgegeven. Via het beleid van de huisartsenzorg 
wordt dit door VGZ gestimuleerd. Tegelijkertijd ligt er voor de partijen in de GGZ eveneens een belangrijke rol. VGZ 
ziet een meerwaarde in het regionaal toepassen van triage op basis van geobjectiveerde behandelcriteria per 
echelon, op basis waarvan gerichter verwezen kan worden door de huisarts. Te ‘zware’ zorg evenals te ‘lichte zorg’ 
wordt hiermee voorkomen en de cliënt wordt naar de best passende interventie op de juiste plek in de keten verwezen. 

VGZ vindt regionaal draagvlak belangrijk bij de keuze voor een instrument. De zorgverleners: werken samen met als 
doel de kwaliteit van zorg te verbeteren.

VGZ is van mening dat regionale samenwerkingsafspraken tot betere borging van kwaliteit leidt.
• Samenwerking kan op meerdere manieren worden vormgegeven.

 − Ten eerste is er samenwerking binnen de eigen beroepsgroep. Daarbij kan worden gedacht aan onderlinge 
toetsing op richtlijntoepassing, het gebruik van ROM, als geobjectiveerde meting van voortgang en uitkomst van 
zorg, intervisie en visitatie. Visitatie vindt plaats via de beroepsverenigingen of een gelijkwaardige 
visitatiestructuur.

 − Daarnaast is er samenwerking met andere beroepsgroepen. Deze is vooral gericht op het onderling 
communiceren van zaken zoals verwijs -en terugverwijsafspraken. Denk hier bijvoorbeeld aan samenwerking om 
één regionaal triage-instrument te implementeren.

• Shared Decision Making; er wordt gewerkt met Shared Decision Making (SDM) 
• Zorgverleners maken gebruik van instrumenten zoals ROM om bij de behandeling in te zetten als feedbackmiddel 

voor de cliënt. Hiermee wordt volgens VGZ zelfmanagement ondersteund. Daarnaast kan ROM worden gebruikt als 
benchmark om binnen een regionale samenwerking uitkomsten van behandelingen te vergelijken en op die manier 
te leren van elkaars praktijkvoering.

Vanuit de visie “zorg dichtbij voor de cliënt” is brede toegang tot de GBGGZ belangrijk. Onze verzekerden willen een 
goede keuze maken voor de zorgverlener dichtbij. Om die reden is het nodig dat aanbieders GBGGZ inzichtelijk maken 
welke kwaliteit van zorg zij leveren en hoe zij de zorg samenhangend rondom de zorgvraag van de cliënt organiseren. 
Regionaal samenwerken en organiseren om kwaliteit van zorg in de regio inzichtelijk te maken, kan hierbij versterkend 
zijn. Momenteel is deze ontwikkeling al breed zichtbaar in Nederland. Van belang is dat deze organisaties op termijn 
breed zijn samengesteld en een multidisciplinair karakter krijgen. Naast vrijgevestigde zorgverleners in de GBGGZ, is 
het ook belangrijk dat vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten in deze organisaties vertegenwoordigd zijn. 

Om de zorg betaalbaar te houden en in de toekomst te kunnen blijven garanderen is doelmatigheid van zorg van 
onverminderd belang
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Hoofdbehandelaarschap en verwijzing
Het beleid rondom hoofdbehandelaarschap blijft ongewijzigd ten opzichte van 2015. De vigerende en 
relevante beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit  zijn hierbij van toepassing. Meer informatie over het 
hoofdbehandelaarschap kunt u vinden in bijlage 1. 
Informatie over verwijzing naar de GBGGZ kunt u vinden in bijlage 2.

Productinformatie
Het kader dat de basis vormt voor de wijze waarop de uitvoering van de GBGGZ dient plaats te vinden wordt 
gevormd door de vigerende de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit  (wet- en regelgeving van de 
overheid ten aanzien van de Geestelijke Gezondheidszorg).
Tevens verwijzen we u naar de site www.invoeringbasisggz.nl voor verdere relevante informatie zoals de 
productprofielen, zorgvraagzwaarte et cetera. 

Zorgkostenplafond GBGGZ 
Bij de contractering van zorgaanbieders, met wie VGZ op dit moment (2015) een overeenkomst heeft, zal voor het 
jaar 2016 een zorgkostenplafond voor de te leveren zorg voor verzekerden van VGZ worden afgesproken. Dit is nodig 
om tot een goede verdeling van het beschikbare gelden te komen over de aanbieders van de GBGGZ.

Kwaliteitsniveaus
Op het gebied van kwaliteit wil VGZ voor 2016 vooral aansluiten bij de beroepsnormen die momenteel voor 
handen zijn. Door afstemming met stakeholders (beroepsverenigingen, kleine instellingen) wordt bekeken welke 
ontwikkelingen en toetsingselementen op het gebied van kwaliteit actueel zijn.
In toenemende mate verenigen behandelaren zich in netwerken/coöperaties om daarmee beter te kunnen aansluiten 
op de ontwikkelingen in de GGZ. 
Om de kwaliteitsverschillen tussen groepen aanbieders expliciet te maken, worden de kwaliteitspunten -zoals deze 
in 2015 zijn ingericht- doorontwikkeld tot verschillende samenwerkings- en kwaliteitsniveaus. Hieronder treft u de 
definitieve criteria aan voor 2016. Hierin heeft een kleine wijziging plaatsgevonden ten opzichte van de publicatie in 
versie 1.

Niveau 4: Best practice
Ketenaansturing POH-GGZ +GBGGZ 

KIS 
Triage-instrument ontwikkeld

Niveau 3: Formele regionale samenwerkingsverbanden
Formele regionale samenwerking met vertegenwoordiging 

Triage 
E-health 

Regionale samenwerking met huisartsen 
Cliëntenparticipatie

Niveau 2: Samenwerkingsverbanden
Kleinschalige samenwerking met huisartsen

Niveau 1: Basisniveau
Kleinschalig samenwerkingsverband GGZ 

Intervisie en visitatie
ROM

Niveau 0
Geen kwaliteitscriteria

http://www.invoeringbasisggz.nl
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Kwaliteitsniveau 0
Zorgverleners die in deze categorie vallen, kunnen of willen niet inzichtelijk maken dat zij voldoen aan de 
kwaliteitscriteria die door VGZ gesteld worden. VGZ is van mening dat het bieden van kwaliteit en dit inzichtelijk 
maken, als ook het inzichtelijk maken dat er samenwerking met huisartsen plaatsvindt, essentieel is. Op termijn zal 
VGZ zorgverleners die kwaliteit en samenwerking inzichtelijk maken mogelijk aanwijzen als voorkeursleverancier. 
Aanbieders die in 2016 deze kwaliteitspunten niet expliciet kunnen aantonen, zullen voor 2017 mogelijk niet meer 
worden gecontracteerd.

Kwaliteitsniveau 1
Voor zorgverleners op kwaliteitsniveau 1 is minimaal aantoonbaar van toepassing:

De zorgverlener is aangemeld bij SBG en ROM is geïntegreerd in de behandelrelatie met de cliënt. Daarnaast hebben 
deze zorgaanbieders een formeel samenwerkingsverband opgericht. Het samenwerkingsverband richt zich op het 
verbeteren van de kwaliteit van zorgverlening en legt dit met elkaar vast in een formele verklaring. Het gaat hierbij 
om onderlinge toetsing op het toepassen van richtlijnen, het gebruik van ROM, intervisie en visitatie. Binnen dit 
samenwerkingsverband dienen minimaal vijf hoofdbehandelaars uit twee GGZ praktijken aangesloten te zijn.

Kwaliteitsniveau 2
Voor zorgverleners op kwaliteitsniveau 2 is minimaal aantoonbaar van toepassing:

Er is, bovenop de in kwaliteitsniveau 1 gestelde eisen, een samenwerkingsverklaring met huisartsen in de wijk 
waarvan de GGZ praktijken veelal de verwijzingen ontvangen. Er zijn afspraken gemaakt met huisartsen in de wijk of 
regio over verwijzingen en communicatie aangaande contactmomenten tijdens en/of na de behandeling.

Kwaliteitsniveau 3
Voor zorgverleners op kwaliteitsniveau 3 is minimaal aantoonbaar van toepassing:

De criteria zoals gesteld in kwaliteitsniveau 2. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband, zoals in kwaliteitsniveau 
2 omschreven, zich ontwikkeld tot een regionale coöperatie of gelijkwaardige regionale juridische entiteit. Naast de 
eerder genoemde eisen uit kwaliteitsniveau 1 en 2, geldt dat er ook transparantie dient te zijn over de kwaliteit van 
zorg en hoe deze kwaliteit van zorg continue geborgd wordt. Alle leden dienen al te voldoen aan alle kwaliteitseisen. 
Daarnaast dienen er afspraken te zijn vastgelegd met regionaal georganiseerde huisartsen over samenwerking, 
samenhang van zorg, triage en consultatie. Er wordt digitale zorg (e-health) aangeboden (blended care) door 
alle leden. Zorgverleners dienen opgenomen te zijn op een ledenlijst. De regionale coöperatie of gelijkwaardige 
juridische entiteit heeft een vertegenwoordiging ingesteld, die namens het regionale samenwerkingsverband 
mandaat heeft en met VGZ in gesprek gaat over kwaliteit van zorg. Deze afspraken worden formeel vastgelegd door 
de vertegenwoordiging van het samenwerkingsverband in samenspraak met VGZ.

Kwaliteitsniveau 4
Voor zorgverleners op kwaliteitsniveau 4 is minimaal aantoonbaar van toepassing:

Er wordt aan alle voorgaande eisen voldaan. Kwaliteitsniveau 4 is gebaseerd op ‘best practices’ waar VGZ de 
afgelopen jaren ervaring mee heeft opgedaan. De zorgverleners zijn aangesloten bij een ketenzorgprogramma 
waarin POH GGZ en (een deel van de) GBGGZ geleverd wordt. Deze zorg wordt aangestuurd door een centrale 
organisatie en er wordt gebruik gemaakt van een keteninformatiesysteem (KIS) . Daarnaast is er in samenwerking met 
de huisartsen uit de keten een triage-instrument ontwikkeld en geïmplementeerd. 

Tarifering
De NZa stelt voor de GBGGZ maximumtarieven vast. Deze tarieven staan vermeld in de vigerende tariefbeschikking 
van de Nederlandse Zorgautoriteit. Uiterlijk 15 mei zal VGZ haar kwaliteitscriteria en bijpassende tariefpercentages 
(percentage van maximum NZa tarief) plaatsen op de website. 
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Uitsluitingscriteria gehanteerd door VGZ (indien van toepassing)
Indien u en een overeenkomst met Coöperatie VGZ aangaat in 2016 zijn eveneens zijn de Algemene Voorwaarden 
Zorginkoop VGZ 2016 onlosmakelijk van toepassing.
Wij sluiten geen overeenkomst voor generalistische basis GGZ in 2016 met aanbieders op wie een van de 
onderstaande uitsluitingscriteria van toepassing zijn: 
1. Zorgaanbieders die niet voldoen aan de contracteervoorwaarden 
2. Nieuwe, of nog niet gecontracteerde, zorgaanbieders met verblijfsdagen / zorgaanbod in het buitenland.
3. Zorgaanbieders die niet voldoen aan de eisen voor hoofdbehandelaarschap.
4. Zorgaanbieders die niet werken volgens de door de beroepsgroep gehanteerde relevante richtlijnen.
5. Zorgaanbieders waarvan de behandelaren de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn. De behandelaren 

moeten, met andere woorden, in staat zijn om goed te communiceren met verzekerden en multidisciplinair/
intercollegiaal overleg te voeren.

6. Zorgaanbieders die behandelplannen niet (ook) in de Nederlandse taal opstellen.
7. Zorgaanbieders waarbij sprake is van surseance van betaling of faillissement.
8. Zorgaanbieders op wie straf- en / of tuchtrechtelijke maatregelen van toepassing zijn. 
9. Zorgaanbieders die niet aan hun verplichtingen hebben voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale 

zekerheidsbijdragen en / of belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van Nederland of het land waar 
zij gevestigd zijn.

10. Zorgaanbieders die zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan onjuiste en/of onvolledige verklaringen 
bij het verstrekken van inlichtingen aan VGZ voor de vragenlijst (nieuwe) zorgaanbieders/instellingen.

Nieuwe aanbieders / nieuwe contractanten
Aanbieders die in 2015 niet gecontracteerd waren voor de GBGGZ en zich voor 2016 willen aanmelden als nieuwe 
contractant dienen zich voor 1 augustus 2015 aan te melden via digitalecontracteringggz@vgz.nl . 
Voor de aanvraag van een contract voor 2016 zal er verdere informatie met betrekking tot het zorgaanbod en 
kwaliteitscriteria worden uitgevraagd. Deze aanvraag zal door de afdeling zorginkoop beoordeeld worden op 
bijdrage aan het huidige behandelaanbod in de regio, kwaliteit en de regionale zorgvraag.

Nog te publiceren
Uiterlijk 15 mei wordt er op de website een aanvullend document geplaatst: Werkwijze Contractering GBGGZ. Deze 
documenten vindt u op onze website. In dit document zal onder andere nader uitgewerkt zijn:
• Tariefpercentages
• Kwaliteitscriteria; nadere uitwerking
• Selectieve inkoop; selectieve inkoop wordt momenteel nog uitgewerkt.
• Startdatum van digitale contracteermodule Vecozo
• Contracteerproces voor aanbieders GBGGZ 

mailto:digitalecontracteringggz%40vgz.nl?subject=
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Planning & Proces
Het proces van digitale contractering of bilaterale contractering zal vergelijkbaar verlopen zoals het in 2015 is 
gegaan. Nadere details zullen uiterlijk op 15 mei met u gedeeld worden. 

Periode Actie Kanaal

1 April Publicatie inkoopbeleid op hoofdlijnen Website VGZ

15 Mei Publiceren Werkwijze contracteren en tariefpercentages Website VGZ

Mei / Juni Informatiebijeenkomsten voor digitaal gecontracteerde  en 
bilateraal  gecontracteerde aanbieders GBGGZ

Uitnodiging via email en 
nieuwsbrief

Augustus / september Start digitale contractering Contracteermodule 
Vecozo

Augustus / september Start bilaterale contractering Zorginkoper 

1 November Einddatum contractering Contracteermodule 
Vecozo

Half november Publicatie contractpartijen 2016 Vergelijk en Kies

1 Januari 2016 Ingangsdatum contract 2016

Bereikbaarheid
Via de nieuwsbrief kunnen wij u informeren over de laatste stand van zaken ten aanzien van beleid, contractering en 
publicaties. 

Indien u vragen heeft, of u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief, kunt u deze stellen aan het team digitale 
contractering. Indien relevant zal uw vraag worden voorgelegd aan de regionale inkoper. Gestelde vragen zullen 
binnen werkdagen 10 werkdagen worden beantwoord. 

Uw vraag kan sneller worden beantwoord, indien u uw AGB-code en juiste contactgegevens in uw mail opneemt. 

Afdeling Bereikbaar E-mail

Digitale contractering 09.00-17.00 Digitalecontracteringgz@vgz.nl

GBGGZ aanbieders die bilateraal  worden gecontracteerd door een zorginkoper kunnen in geval van vragen contact 
opnemen met hun zorginkoper GBGGZ of SGGZ. Gestelde vragen zullen binnen werkdagen 10 dagen worden 
beantwoord. 

mailto:Digitalecontracteringgz@vgz.nl
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Bijlage 1  
Hoofdbehandelaarschap 2016 GGZ

Deze bijlage is geschreven voor alle aanbieders GGZ. Dit kan zijn GBGGZ , SGGZ  
of beide. U kunt zelf hieronder lezen wat voor u van toepassing is. 

Hieronder vindt u informatie met betrekking tot het hoofdbehandelaarschap volgens VGZ. Het betreft de beroepen 
die in aanmerking komen voor het hoofdbehandelaarschap, de bijbehorende verhoudingen, de taken van de 
hoofdbehandelaar volgens het ministerie van VWS en eventuele uitzonderingen voor 2016.

Vaststelling hoofdbehandelaarschap VGZ
VGZ heeft het beleid over het hoofdbehandelaarschap voor 2016 aangepast. We hanteren het werkveld van de 
volwassenen (vanaf 18 jaar), ouderen (betreffende de specifieke psychogeriatrische problematiek en geriatrische 
psychiatrie), adolescenten (tot en met 23 jaar betreffende specifieke problematiek in de adolescente leeftijd) en 
verslavingszorg. In onderstaand schema ziet u per beroepsgroep wie hoofdbehandelaar kan zijn. Beroepsgroepen 
die geen hoofdbehandelaar kunnen zijn noemen we medebehandelaren. De GZ-psycholoog en orthopedagoog 
generalist NVO kunnen onder voorwaarden specifiek benoemde taken van het hoofdbehandelaarschap onder 
verantwoordelijkheid van de psychiater en klinisch (neuro)psycholoog uitvoeren; ze doen dit als medebehandelaar.

Generalistische Basis GGz (GBGGz) Gespecialiseerde GGz (SGGz)

Volw ouderen adolesc Verslav Volw ouderen adolesc Verslav

Hoofdbehandelaar Hoofdbehandelaar

Psychiater X X X X X X X X

Klinisch psycholoog X X X X X X X X

Klinisch 
neuropsycholoog

X X X X X X X X

Psychotherapeut X X X X X X X X

Specialist ouderen 
geneeskunde

X X

Geriater X X

Verslavingsarts 
ingeschreven in 
profielregister KNMG

X X

Verpleegkundig 
specialist GGZ1  

X X X X X X X X

GZ-psycholoog X X X X MDO MDO MDO MDO

K&J Psycholoog NIP X MDO

Orthopedagoog 
generalist NVO

X MDO

1

1 In de generalistische basis GGZ mag de verpleegkundig specialist hoofdbehandelaar zijn voor  alle domeinen, maar enkel in het product chronisch
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Ook de klinisch neuropsycholoog en de verpleegkundig specialist GGZ zijn in 2016 opgenomen als 
hoofdbehandelaar in de SGGZ; dit is alleen mogelijk in een multidisciplinaire setting. De klinisch 
neuropsychologen zijn met een relatief klein aantal (120) en zij hebben specifieke kennis die past bij een grote 
doelgroep (gedragsproblematiek bij Cerebro Vasculair Accident (CVA), niet-aangeboren hersenletsel (NAH), 
ontwikkelingsstoornissen, cognitieve stoornissen et cetera). Daarom komt de verspreiding en inbreng van hun 
specifieke kennis het best tot hun recht in een multidisciplinaire setting. Ook de inbreng van verpleegkundig 
specialisten (met expertise op het verpleegkundig en maatschappelijk domein) in de SGGZ is het meest waardevol 
binnen een multidisciplinair team. 

Het probleem dat op de voorgrond staat en waar de behandeling zich voornamelijk op richt, bepaalt wie binnen 
het team hoofdbehandelaar wordt. Betreft dit het psychisch functioneren, dan zijn de psychiater en klinisch (neuro)
psycholoog hoofdbehandelaar. Betreft dit het maatschappelijk functioneren, dan kan de verpleegkundig specialist 
hoofdbehandelaar zijn.

De orthopedagoog is opgenomen als medebehandelaar. Hij of zij kan, onder dezelfde voorwaarden als de 
GZ-psycholoog, coördinerende en operationele taken uitvoeren van het hoofdbehandelaarschap onder de 
verantwoordelijkheid van de klinisch (neuro)psycholoog of psychiater. 

MDO in de tabel staat voor de voorwaarden waaronder de GZ-psycholoog of orthopedagoog de coördinerende en 
uitvoerende taken onder verantwoordelijkheid van de klinisch (neuro)psycholoog of psychiater kan uitvoeren. Het 
gaat om de volgende voorwaarden:
• Er moet sprake zijn van een multidisciplinair overleg waarin minimaal een psychiater, klinisch psycholoog of 

klinisch neuropsycholoog vertegenwoordigd is; 
• De psychiater of klinisch (neuro)psycholoog is eindverantwoordelijk voor de gestelde diagnose en de 

behandeling; 
• Het multidisciplinair overleg moet bestaan uit regelmatige bijeenkomsten waarin met fysieke aanwezigheid van de 

hoofdbehandelaar (beeldbellen incidenteel toegestaan) en op casusniveau diagnostiek en behandeling besproken 
wordt. 

De coördinerende en uitvoerende taken die de medebehandelaar mag uitvoeren worden toegelicht onder het 
kopje ‘Taken van de hoofdbehandelaar’. De psychiater of klinisch (neuro)psycholoog blijft overigens te allen tijde 
hoofdbehandelaar en moet direct tijdschrijven.

VGZ stelt voorwaarden aan de samenstelling van het multidisciplinair overleg en volgt daarbij het bio-psychosociaal-
model. Van deze drie facetten dient minimaal één deskundige aanwezig te zijn; in de praktijk zijn dit minimaal 
twee deskundigen voor het driesporen-model. Voor adolescenten achten wij medebehandeling van het systeem 
essentieel. Daarom dient een systeemtherapeut deel uit te maken van het multidisciplinair overleg. 

Verhouding inzet functies hoofdbehandelaar/medebehandelaren
VGZ streeft naar onderstaande verhouding tussen de hoofd- en medebehandelaar. Het gaat hierbij om de verhouding 
van geleverde zorg over het totaal aantal gedeclareerde DBC’s of GBGGZ producten. Deze verhoudingen gelden als 
gemiddelde tijd voor alle VGZ-verzekerden in uw organisatie en niet per patiënt/cliënt. Als u niet kunt voldoen aan 
deze verhoudingen, wordt u niet direct uitgesloten voor een contract, maar zal het wel een gespreksonderwerp zijn 
tijdens de inkoop.

Hoofdbehandelaar GBGGz Hoofdbehandelaar SGGz 

Volwassenen In het totaal aantal behandeluren voor 
VGZ- verzekerden dient het aandeel van 
hoofdbehandelaars 70% te zijn

In het totaal aantal behandeluren voor 
VGZ- verzekerden dient het aandeel van 
hoofdbehandelaars 20% te zijn

Binnen de SGGZ geldt dat de eindverantwoordelijke hoofdbehandelaar, door direct contact, via een face-to-face 
gesprek zijn aandeel neemt in het stellen van de diagnostiek, het vaststellen van het juiste behandelbeleid en de 
evaluatie van de behandeling. Het gaat hier om minimaal anderhalf uur directe tijd in de vorm van face-to-face 
contact op een volledig zorgtraject (diagnostiek, tussentijdse evaluatie en eindevaluatie). De crisis-DBC’s vormen 
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een uitzondering. Bij een crisis-DBC dient betrokkenheid van de hoofdbehandelaar bij een eenmalig contact tussen 
medebehandelaar en cliënt zichtbaar te zijn in de indirecte tijd. Medebehandelaars die in de GBGGZ en SGGZ 
onder de eindverantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar werken, moeten een beroep hebben die voorkomt in 
de beroepentabel van de DBC spelregels 2016. Een uitzondering hierop zijn de ervaringsdeskundigen. Zij moeten 
geschoold of getraind zijn, waardoor zij in staat zijn:
• Te reflecteren; 
• Agogische vaardigheden toe te passen;
• Te motiveren;
• Een voorbeeldfunctie te vervullen.

Taken van de hoofdbehandelaar
VGZ gaat uit van de taken die de hoofdbehandelaar moet kunnen vervullen, volgens het ministerie van VWS.2 Het 
gaat om de volgende taken:
1. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose, waarbij de patiënt/cliënt ook 

daadwerkelijk is (mede) beoordeeld door de hoofdbehandelaar via direct contact met de patiënt/cliënt. Het is 
hierbij mogelijk dat anderen -dan de hoofdbehandelaar- delen van de intake/het diagnostische proces verrichten;

2. De hoofdbehandelaar stelt in overleg met de patiënt/cliënt het behandelplan vast; welke is gericht op 
verantwoorde behandeling (naar de stand van de wetenschap, richtlijnconform);

3. De hoofdbehandelaar is overtuigd van de bevoegdheid en bekwaamheid van de medebehandelaren in relatie tot 
de zelfstandige uitvoering van het deel van de behandeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn;

4. De hoofdbehandelaar ziet erop toe dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde eisen. Medebehandelaren 
hebben een eigen verantwoordelijkheid in de adequate dossiervoering;

5. De hoofdbehandelaar laat zich informeren door medebehandelaren en andere bij de behandeling betrokken 
professionals. Dit geschiedt tijdig en is voldoende voor een verantwoorde behandeling van de patiënt/cliënt. De 
hoofdbehandelaar toetst of de activiteiten van de anderen bijdragen aan de behandeling van de patiënt/cliënt en 
passen binnen het door de hoofdbehandelaar vastgestelde behandelplan;

6. De hoofdbehandelaar en medebehandelaren treffen elkaar in persoonlijk contact en in teamverband met de 
daartoe noodzakelijke frequentie (ook telefonisch en via beeldbellen), op geleide van de problematiek/
vraagstelling van de patiënt/cliënt;

7. De hoofdbehandelaar draagt zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en diens naasten (indien van 
toepassing en indien hiervoor toestemming is verkregen) over het beloop van de behandeling in relatie tot het 
behandelplan;

8. De hoofdbehandelaar heeft inzicht in de voortgang van de behandeling, evalueert de behandeling met de patiënt 
en stelt indien nodig het behandelplan bij. De hoofdbehandelaar toetst, zowel tussentijds als aan het eind van de 
behandeling, of -en in welke mate- de concreet omschreven behandeldoelen zijn bereikt. De hoofdbehandelaar 
autoriseert de beëindiging van de behandeling conform de DBC-spelregels.

Een GZ-psycholoog en een orthopedagoog generalist NVO (adolescenten) mogen onder MDO- constructie 
de coördinerende en uitvoerende taken van het hoofdbehandelaarschap uitvoeren. Het gaat hier om de 
bovengenoemde punten 1, 2, 4, 5, 7, en deels 8 (het beoordelen of behandeling beëindigd kan worden, blijft de 
taak van de klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater en klinisch neuropsycholoog). De GZ-psycholoog 
en orthopedagoog generalist NVO moeten voldoende kennis en vaardigheden bezitten om de coördinerende 
en uitvoerende taken van het hoofdbehandelaarschap uit te voeren. Dit kan en mag dus geen GZ-psycholoog in 
opleiding zijn. De psychiater of klinisch (neuro)psycholoog blijft behandelverantwoordelijke.

Voor de behandelaar die in opleiding is tot psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut of 
verpleegkundig specialist GGZ geldt, dat hij de uitvoerende en coördinerende taken van het hoofdbehandelaarschap 
kan uitvoeren onder supervisie. De supervisor blijft de behandelverantwoordelijke en dient minimaal anderhalf uur 
face-to-face contact te hebben met de patiënt/cliënt.

2  Volgens de kamerbrief hoofdbehandelaarschap van 02-07-2013 van minister Schippers.
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Niet toegestaan als hoofdbehandelaar in 2014-2016 
In zijn algemeenheid kan VGZ geen hoofdbehandelaars toestaan die niet op de lijst van het ministerie van VWS staan.

Specialistische GGZ
Een arts-assistent niet in opleiding (anios) of een GGZ-arts (beiden basisartsen) kunnen niet de taken van het 
hoofdbehandelaarschap uitvoeren onder supervisie. Een basisarts staat niet op de lijst van het ministerie. Voor 2016 
is een arts verstandelijk gehandicapten niet als hoofdbehandelaar toegestaan. Een arts verstandelijk gehandicapten 
komt niet voor op de lijst van het ministerie.

Generalistische basis GGZ
Hoofdbehandelaarschap van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige is niet toegestaan. Deze beroepsgroep komt 
niet voor op de lijst van het ministerie. 
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Bijlage 2 Verwijzer en verwijsbrief 

Deze bijlage is geschreven voor alle aanbieders GGZ. Dit kan zijn GBGGZ , SGGZ  
of beide. U kunt zelf hieronder lezen wat voor u van toepassing is. 

Verwijzers
In de polisvoorwaarden staat vermeld welke verwijzers geaccepteerd worden, u wordt hierover nog nader 
geïnformeerd. Als een andere verwijzer (volgens polisvoorwaarden) dan de huisarts een cliënt verwijst naar de GGZ, 
dient de huisarts van de verwijzing op de hoogte te worden gesteld.

Moment van verwijzen
We gaan ervan uit dat verwijzers een verwijzing naar de GGZ afgeven voorafgaand aan de behandeling. Hieronder 
leest u onder welke voorwaarden we een later verwijsmoment accepteren. 
• De start van de behandeling kan uit medisch noodzakelijk oogpunt niet worden uitgesteld. Dat wil zeggen dat het 

niet direct starten van de behandeling naar gemotiveerd oordeel van behandelaar met grote mate van 
waarschijnlijkheid zou leiden tot ernstige gezondheidsschade voor cliënt en/of zijn omgeving (denk aan suïcide, 
gevaar voor anderen, en dergelijke). Deze beoordeling moet in dat geval integraal aanwezig zijn in het dossier en 
daaruit blijken; 

• Er is sprake van een vervolgbehandeling als aan al deze voorwaarden is voldaan:
 − De vervolgbehandeling is gemeld aan de huisarts met daarin de uitkomst van de eerdere behandeling, de 

motivatie voor vervolg en het behandelvoorstel. Deze melding is terug te vinden in het patiëntendossier.
 − De vervolgbehandeling is vrijwillig en direct voortgezet.
 − De vervolgbehandeling is voorafgegaan door een crisis-DBC, een gedwongen behandeling of een behandeling 

op grond van een strafrechtelijk titel.
 − De vervolgbehandeling bestaat uit een behandeling met een andere hoofdgroep, waarvoor een geldige 

verwijzing aanwezig is, voor zover tijdens het behandeltraject is gebleken dat er sprake is van een andere 
primaire diagnose. (NR-CU 544: Als de primaire diagnose van een openstaande initiële DBC wijzigt en de 
nieuwe diagnose valt in een andere hoofdgroep, dan moet het zorgtraject en bijbehorende DBC worden 
gesloten en wordt opnieuw een initiële DBC geopend);

• Als een cliënt niet over een huisarts beschikt, zorgt de GGZ-aanbieder dat hij een huisarts krijgt. Bovendien 
overlegt de zorgaanbieder met deze nieuwe huisarts en stuurt hem vervolgens de van toepassing zijnde melding. 
De melding vindt zo spoedig mogelijk plaats, maar uiterlijk binnen 30 dagen na één van de genoemde 
gebeurtenissen. 

Geldigheidsduur van de verwijzing
De geldigheidsduur van de verwijzing voor de start van de GGZ-behandeling is negen maanden (dat is inclusief de 
wachttijd na aanmelding). Dit betekent dat de startdatum van de DBC maximaal negen maanden ligt na de datum 
van de aantoonbare verwijzing. Als u na de start van de behandeling een vervolg-DBC moet openen, is er geen 
nieuwe verwijzing nodig. U dient wel de huisarts periodiek van de behandeling op de hoogte te stellen.

Verwijsbrief
In zijn algemeenheid geldt, dat er tijdsregistratie kan plaatsvinden op de DBC indien er een geldende verwijsbrief 
aanwezig is. Als er controles plaatsvinden, is de datum van de verwijsbrief leidend. De verwijsbrief dient een 
schriftelijke verwijsbrief of een verwijzing via Zorgmail te zijn. De brief is alleen geldig als de volgende elementen erin 
zijn opgenomen:
• Beschrijving van de (vermoede) psychische stoornis;
• De naam en woonplaats van de verwijzer;
• Handtekening en/of stempel van de verwijzer;
• AGB-code van de verwijzer (NR/CU-717) (dit geldt niet voor buitenlandse verwijzers);
• Naam, adres, geboortedatum en inschrijfnummer van de verzekerde.
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Daarnaast acht VGZ het wenselijk dat minimaal de onderstaande informatie is opgenomen in de verwijsbrief en 
stimuleert VGZ verwijzers gebruik te maken van de NHG-richtlijn voor verwijsinformatie.
De verwijzing specificeert naar de GBGGZ of SGGZ. Deze specificatie is gemaakt op basis van een diagnostisch 
gesprek dat is gebaseerd op oriënterend onderzoek - bij  voorkeur een (digitaal) gevalideerd screeningsinstrument of 
een screeningsinstrument in de validatiefase. De uitkomst van dit oriënterend onderzoek maakt integraal deel uit van 
de verwijzing en dient derhalve bij de behandelaar aanwezig te zijn.
De diagnose waarvoor wordt verwezen dient te zijn aangemerkt als een verstrekking in het kader van de 
Zorgverzekeringswet.

Indien de verwijzing niet aan bovengenoemde eisen voldoet, dient u dit aan de verwijzer terug te koppelen om 
alsnog via hem/haar de juiste informatie te ontvangen.
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