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1 Inleiding
Voor u ligt het document waarin 
 Coöperatie VGZ U.A. de inkoop van 
specialistische geestelijke gezond-
heidszorg (SGGZ) en langdurige 
GGZ voor 2016 toelicht.
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Dit document is bedoeld voor zorgaanbieders 
die klinische zorg leveren en/of een verwachte 
omzet van € 250.000,- of hoger kennen bij 
 Coöperatie VGZ U.A.* (verder te noemen VGZ). 
Deze groep zorgaanbieders contracteren wij 
bilateraal. Soms stelt onze zorginkoper op basis 
van een individuele beoordeling de grens van wel 
of niet bilateraal contracteren bij. Dan kan een 
ander inkoopdocu ment op uw zorgaanbod van 
toepassing zijn. 

Rondom de GGZ stelt VGZ drie inkoop-
documenten beschikbaar: 
• inkoopdocument specialistische GGZ voor 

digitale  contractering;
• inkoopdocument specialistische GGZ voor 

 bilaterale  contractering.
• inkoopdocument generalistische basis  

GGZ voor zowel bilaterale als digitale 
 contractering.

Deze documenten vindt u op onze website: 
www.vgz.nl 

VGZ wil samen met u werken aan een gezonder 
Nederland. Elke dag weer. Dat is onze missie en 
die willen we samen met u realiseren! 

Voorbehoud voor wets- en   
beleidswijzigingen na 1 april 2015
VGZ behoudt zich het recht voor om haar zorg-
inkoopbeleid, de inhoud van de al dan niet aan-
gekondigde overeenkomsten en andere uitingen 
in verband daarmee tussentijds aan te passen 
indien wijzigingen in wet- en/of regelgeving 
(waaronder maar niet uitsluitend Tariefbeschik-
kingen en Beleidsregels van de NZa) hiertoe naar 
het oordeel van VGZ aanleiding geven.

Visie

VGZ heeft als zorgverzekeraar een belangrijke 
rol in het veranderende zorglandschap. Wij  
streven naar de beste verhouding tussen 
medisch inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving  
en zorgkosten. Dat zijn voor ons de drie pijlers 
van Goede Zorg. 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. 

Kwaliteit
Medisch 

 inhoudelijke
 kwaliteit

Klantbeleving
Ervaren 

uitkomsten van 
zorg door klant

Zorgkosten
Prijzen, zorgkosten 

per patiënt en 
 praktijkvariatie

*  In bijlage 1 leest u welke  zorgverzekeraars onderdeel  uitmaken van Coöperatie VGZ U.A.

Figuur 1  Drie pijlers van Goede Zorg
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De transparante  
zorginkoop van VGZ

Het betaalbaar houden van de zorg is een grote 
uitdaging waarvoor we als samenleving staan. 
VGZ spant zich in voor betaalbare zorg, vertaald 
in aan trekkelijke 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.’ 

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

Regie over eigen gezondheid
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 opti-
maal 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.

Persoonsgerichte zorg
Wie moet kiezen voor een zorgaanbieder, weet 
graag waar de beste zorgkwaliteit te halen is. 
VGZ werkt samen met aanbieders, beroeps-
groepen, 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. Persoons-
gerichte 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 elkaar 
inzichten en resultaten. Soms mondt dit uit in 
verbeterafspraken, bijvoorbeeld als de uitkom-
sten teveel achterblijven bij de collega’s. Soms 
komen we tot afspraken over het proces: hoe 
zorgen we ervoor dat patiënten goede infor-
matie krijgen over de gepastheid van zorg.  
Zo zorgen we samen voor nóg betere zorg.  

Samen met zorgaanbieders
Wij laten ons zoveel mogelijk leiden door de 
inzichten van zorgaanbieders en patiënten-
organisaties 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, poli-
tiek 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 toe-
komst het beste kunnen betalen en contracte-
ren. 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.
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2016 en verder
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 zieken-
huizen dichtbij geleverd kan worden. 

Vergelijk en kies
Ons inzicht in de kwaliteit van zorg delen wij via 
www.vergelijkenkies.nl met iedereen die daar-
aan 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 zorgkwali-
teit nog verder te verhogen. 
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 De GGZ is volop in 
ontwikkeling

2 Inkoopbeleid 
GGZ
De GGZ is al jaren volop in ontwik-
keling. Sinds de introductie van de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2006 
heeft de GGZ geen moment stil-
gestaan. Ontwikkelingen als: de  
introductie van prestatiebekostiging 
 (Diagnose Behandel Combinatie, 
DBC), het loslaten van het 
representatie model, de afbouw van 
klinische capaciteit, de introductie 
van de praktijkondersteuner huisarts 
GGZ (POH-GGZ) en de generalis-
tische  basis GGZ (GBGGZ) en de 
decentra lisaties zijn slechts enkele 
voorbeelden van de grote ontwik-
kelingen in de GGZ. 
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In 2016 willen we nog beter aansluiten bij de  
vragen van verzekerden met GGZ-problemen en 
hen meer betrekken bij hun herstel. Ook binnen 
de GGZ is de cliënt steeds actiever en partici-
peert meer in de behandeling. Dit is te zien aan 
ontwikkelingen als de inzet van ervaringsdes-
kundigheid en shared decision making (SDM). 
Net als in de somatiek willen GGZ-verzekerden 
zorg graag snel en in de buurt ontvangen en dit 
in hun gewone leven inpassen. VGZ stimuleert 
deze beweging. Dit betekent dat we ons focus-
sen op snel toegankelijke GGZ, dichtbij huis; kort 
en generalistisch als het kan, specialistisch en 
verder van huis als dat nodig is. We leggen sterk 
de nadruk op het transparant maken van kwali-
teit. Dat doen we door middel van evidence 
based behandelen, het gebruik van Routine  
Outcome Monitoring (ROM) bij de verbetering 
van behandelingen en de inzet van VGZ-kwali-
teitsindicatoren. Verder continueren we de 
reeds ingezette substitutie en versterking van de 
voorkant van de keten (huisarts en POH-GGZ). 
Binnen de specialistische GGZ (SGGZ) wordt de 
klinische capaciteit verder afgebouwd en wordt 
het ambulante zorgveld versterkt, zodat verze-
kerden zorg vaker thuis kunnen ontvangen. 
Daarnaast stimuleren we de betrokkenheid van 
cliënten en ervaringsdeskundigen in de GGZ  
om de kwaliteit te verbeteren en duurzame GGZ 
te bereiken (ook in de thuissituatie). De herstel-
gedachte staat steeds centraal. 

0e-Lijn GB GGZ SGGZ1e-Lijn

zelfmanagement
en digitale zorg

Chronisch

Zorg dichtbij patient 
(o.a. (F)ACT1, IHT)

Overig Ambulant

Umami

Intensief

Middel

Kort

Huisarts/ 
zorggroepen 

+ POH’s
verwijsinstrument

Betere kwaliteit &
klantbeleving

Doelmatigheid
(lagere kosten)

1 1 1 1

Betere kwaliteit en klanttevredenheid door verschuiving van zorg naar voren: Mede positief beoordeeld 
door klantpannels. Inrichting voorkan GGZ-keten zorgt voor matched care.

Lagere kosten door verrschuiving van zorg naar voren: door patiënten e�ectie en minder zwaar te 
behandelen gaan zorgkosten omlaag.
Uitkomst per euro: VGZ zal in de komdende jaren in toenemende mate de uitkomsten van zorg in relatie de 
kosten betrekken bij het selecteren van aanbieders.

Uitkomst van zorg: In de komende jaren wil VGZ in toenemende mate de beoordeling van onze verzekerden 
ten aanzien van de (duurzame) uitkomst van zorg, inzetten bij het inkopen van zorg (Rom & CQi).

2 2 2 2

Betere kwaliteit en klanttevredenheid door verschuiving van zorg naar voren: Mede positief beoordeeld door klantpannels. Inrichting voorkan GGZ-keten zorgt voor matched care. 
Uitkomst van zorg: In de komende jaren wil VGZ in toenemende mate de beoordeling van onze verzekerden ten aanzien van de (duurzame) uitkomst van zorg, inzetten bij het inkopen van zorg (Rom & CQi).
Lagere kosten door verrschuiving van zorg naar voren: door patiënten e�ectie en minder zwaar te behandelen gaan zorgkosten omlaag.
Uitkomst per euro: VGZ zal in de komdende jaren in toenemende mate de uitkomsten van zorg in relatie de kosten betrekken bij het selecteren van aanbieders.

Figuur 2 Goede Zorg door versterking voorkant GGZ-keten

Betere kwaliteit en klanttevredenheid door verschuiving van zorg naar voren: Mede positief 
beoordeeld door klantpannels. Inrichting voorkant GGZ-keten zorgt voor matched care. 
Uitkomst van zorg: In de komende jaren wil VGZ in toenemende mate de beoordeling van 
onze verzekerden ten aanzien van de (duurzame) uitkomst van zorg, inzetten bij het inkopen 
van zorg (Rom & CQi).

Lagere kosten door verrschuiving van zorg naar voren: door patiënten effectief en minder 
zwaar te behandelen gaan zorgkosten omlaag.
Uitkomst per euro: VGZ zal in de komende jaren in toenemende mate de uitkomsten van zorg 
in relatie de kosten betrekken bij het selecteren van aanbieders.

Betere kwaliteit &
klantbeleving

Doelmatigheid
(lagere kosten)
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Verzekerden betrekken bij  
het  zorginkoopbeleid

Om de minimumnormen van Goede Zorg te 
bepalen, kijken we naast de pijlers kwaliteit en 
kosten nadrukkelijk naar de klantbeleving. 
Daarom nemen we de mening van verzekerden 
mee in ons beleid en zorginkoop. We willen dan 
ook graag weten wat cliënten/consumenten 
vinden van de zorg die zij krijgen; wat zijn hun 
wensen en behoeften, waar lopen zij tegen aan, 
wat kan er beter? Wij verkrijgen deze kennis en 
inzichten door bestaande informatiebronnen en 
aanvullend onderzoek. Wij gebruiken onder 
andere:
• Consumer Quality Index (CQi), Patient 

Reported Outcome Measurements, Zichtbare 
Zorg (onder andere via Miletus, Vektis,  
Mediquest);

• Metingen van landelijke en regionale 
 patiënten en consumentenorganisaties  
(en ook ervaringen/opinies, kwaliteits-
criteria,  criteria voor keurmerken). Zo doen 
we samen met het Landelijk Platform GGZ 
(LPGGZ) onderzoek onder cliëntenraden, 
naar de stand van zaken omtrent de  
LPGGZ-criteria van zorg inkoop bij geïnte-
greerde instellingen;

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

Als informatie ontbreekt, doen we aanvullend 
onderzoek. We gaan bijvoorbeeld middels 
 interviews of panelgesprekken in gesprek met 
cliënten over de ervaren zorg, met als doel 
 knelpunten en behoeften naar boven te halen. 
Daarnaast doen we kwantitatief onderzoek naar 
de klanttevredenheid over de zorg. Verzekerden 
met ervaring in de GGZ, delen op die manier 
hun ervaring. Die informatie vormt input voor 
het beleid. Verder gebruiken we informatie uit: 
marktonderzoeken, data uit eigen systemen 
zoals klachtenmanagement, Zorgbemiddeling  
& Advies en Reviews & Ratings die door  
ver zekerden op de website Vergelijk en Kies  
(www.vgz.nl/zorgadvies/vergelijk-en-kies)  
zijn achtergelaten. Voor de GGZ hebben we 
 verzekerden actief gevraagd om een review  
van de bezochte zorgaanbieder, wat inmiddels 
1.250 beoordelingen heeft opgeleverd.

Innovatie

 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 blij-
ven op zoek naar nieuwe ideeën voor innovaties. 
Daarom hebben we een innovatieloket waar 
ideeën ingediend kunnen worden en organise-

ren we ieder jaar de VoorGoedeZorg-wedstrijd 
(zie www.vgz.nl/zorgvernieuwing).
Tenslotte gelooft VGZ dat er op het vlak van 
kwaliteit -leidend tot meer doelmatigheid- 
samen met het veld nog veel verbeterpotentieel 
te behalen valt. We nodigen u daarom uit tijdens 
de komende maanden in het onderhandelings-
proces uw best practices op het vlak van kwali-
teit EN doelmatigheid met ons te bespreken.  
Wij zullen focussen op initiatieven die te maken 
hebben met:
• Ouderenzorg;
• Zorg voor chronisch zieken;
• Substitutie naar de voorliggende echelons in 

de GGZ-keten (zie Figuur 2 op pagina 7).

Graag ontvangen onze zorginkopers uw voor-
stellen op dit vlak (zie de contactgegevens in 
bijlage 5).
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3 Langdurige 
 intramurale 
GGZ
Sinds 1 januari 2015 is de langdurige 
intramurale GGZ onderdeel van de 
Zvw. Dit betekent dat u met zorg-
verzekeraars afspraken maakt over 
cliënten met ZZP B’s. VGZ vindt  
het van belang dat de klinische  
behandeling zich focust op herstel. 

 Focus op herstel
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Actuele ontwikkelingen

De curatieve GGZ valt onder de Zvw en wordt 
bekostigd via de zorgverzekering. Dat betekent 
onder meer dat de langdurige GGZ sinds 1 januari 
2015 onderdeel is van de Zvw. VGZ koopt bij u 
langdurige GGZ in voor haar verzekerden en 
maakt afspraken over zorgzwaartepakketten 
indicatie B (ZZP B). Momenteel bevinden we  
ons in een overgangsfase. Daarbij gelden de  
volgende uitgangspunten:
• De grens voor DBC-, dan wel ZZP-gefinan-

cierde behandeling ligt bij 365 dagen  
klinisch verblijf;

• De grens voor een Zvw-, dan wel Wet lang-
durige zorg (Wlz)-gefinancierde behandeling 
ligt bij 1.095 dagen (3 jaar).

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) ontwikkelt landelijke criteria voor 
 cliënten die langdurig psychiatrisch worden 
behandeld. Cliënten die naar verwachting niet 
meer herstellen, zullen in de toekomst recht-
streeks gebruikmaken van de Wlz en/of de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wij zien 
2016 als een overgangssituatie en verwachten 
dat deze directe doorstroom in 2017 mogelijk is. 
Gezien de huidige onduidelijkheden maken we 
een voorbehoud voor dit inkoopdocument.  
Het is mogelijk dat we dit later wijzigen op basis 
van ver anderingen in wetgeving of landelijke 
ontwikkelingen.

Wij verzoeken u om een inhoudelijke toelichting 
ten aanzien van de langdurige GGZ. De tarief-
structuur wordt aangesloten bij de SGGZ.

Criteria

Langdurige klinische behandeling binnen de  
Zvw is voorbehouden aan cliënten van wie we 
verwachten dat zij door middel van klinische 
behandeling voldoende herstellen om maat-
schappelijk te functioneren. Als hun herstel 
slechts gericht is op maatschappelijke partici-
patie en/of een stabilisatie van de stoornis, kunt 
u de zorg van deze cliënten bekostigen vanuit 
de Wlz of Wmo. Het rapport ‘Over de Brug’ biedt 
goede handvaten voor de inrichting van de zorg 
voor complexe zorgvragers in de verschillende 
fases van hun leven. Wij gaan ervan uit dat u bij 
langere klinische behandeltrajecten zorgvuldig 
het herstelperspectief van de cliënt afweegt. 
Deze inschatting kan plaatsvinden na zes tot 
negen maanden klinische behandeling. Wij 
kopen alleen klinische behandelingen die langer 
dan een jaar duren in, wanneer uw aanbod aan 
de volgende criteria voldoet:
• De cliënt heeft een diagnose op as 1 en/of  

as 2 van Diagnostic and Statistical Manual  
of Mental Disorders, ofwel DSM IV;

• Het therapeutisch klimaat (klinische  
behandeling) is absoluut noodzakelijk om  

de gestelde behandeldoelen te bereiken.  
Dat betekent dat 24-uurszorg (al dan niet  
op afroep), 24-uursstructuur en de aanwezig-
heid van een multidisciplinair team nood-
zakelijk zijn voor het herstel van de cliënt. 
Het multidisciplinaire team bestaat uit  
psychiaters of klinisch psychologen en  
B-verpleegkundigen of sociaal psychiatrisch 
verpleegkundigen; 

• De behandeldoelen zijn gericht op herstel 
van de cliënt: 

 -  Het functioneringsniveau van de cliënt 
verbetert, zoals toetsbaar aan de Global 
Assessment of Functioning (GAF) of World 
Health Organization Disability Assessment 
Schedule (WHODAS). 

 -  De toename van de GAF- of WHODAS- 
score moet in lijn zijn met het herstel; 

• De tijdsduur van de behandeling is bepaald 
en onderbouwd. De behandeldoelen zijn 
SMART en gericht op herstel; 

• Er is, gedurende het jaar, sprake van een  
stelselmatige evaluatie van de behandel-
doelen. 

VGZ koopt Goede Zorg in voor haar verzekerden. 
Daarom vergelijken wij uw offerte met die van 
andere instellingen op medisch inhoudelijke 
 kwaliteit, klantbeleving en kosten. Daarbovenop 
vergelijken we praktijkvariatie, regionale ver-
schillen, gepast zorggebruik, productmix en  
verhoudingen in dagbesteding. 
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Voor VGZ zijn het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 
en de afbouwafspraken die u met uw zorgkantoor 
of zorgverzekeraar VGZ heeft gemaakt bepalend 
voor de omvang van de klinische capaciteit. 

Klinisch intensieve  behandeling 
(KIB)

Een van de prestaties die u met VGZ kunt afspre-
ken, betreft de klinisch intensieve behandeling 
(KIB). Het doel van de KIB is de beëindiging van 
een ontwrichte behandelrelatie van cliënten  
met meervoudige complexe psychiatrische 
problema tiek. Het gedrag en de situatie van 
deze cliënten kenmerken zich door een sterke 
gedragspro blematiek, meerdere diagnosen en 
een lange  psychiatrische voorgeschiedenis.  
Wij maken alleen afspraken over KIB als u dat 
vorig jaar heeft vastgelegd met de zorginkoper. 

Dagbesteding 

De dagbesteding voor cliënten kan een onder-
deel zijn van de inkoopafspraken. Dagbesteding 
is een structurele tijdsbesteding met een  
wel omschreven doel. Cliënten zijn er actief  
bij betrokken en ervaren deze als zingevend.  
Onder dagbesteding verstaan we niet:
• Een reguliere dag-structurering in de   

woon- of verblijfssituatie;
• Een welzijnsactiviteit zoals zang, scrabble, 

 uitstapjes en dergelijke. 
Dagbesteding is een onlosmakelijk onderdeel 
van de behandeling en heeft een geneeskundig 
doel. Dagbestedingsdoelen staan net als  
behandeldoelen opgenomen in het behandel-
plan; het behandelplan bestaat niet alleen uit 
dagbestedingsactiviteiten. De dagbesteding  
die u aanbiedt, is:
• Programmatisch en/of methodisch;
• Gericht op praktische ondersteuning;
• Gericht op het oefenen van vaardigheden 

die de zelfredzaamheid bevorderen.

Dankzij de dagbesteding gaat de cliënt beter 
functioneren, wat in lijn is met de WHODAS/GAF. 
Onze zorginkoper maakt afspraken met u over  
de verhouding ZZP B’s inclusief en exclusief  
dagbesteding. Wij willen dat deze afspraken  

zo veel mogelijk aansluiten bij het daadwerke-
lijk gebruik van dagbesteding door cliënten. 
Dag besteding is een standaard onderdeel in  
het ZZP van vier à vijf dagdelen.

Vervoer dagbesteding

Vervoer is uitsluitend het medisch noodzakelijk 
vervoer van en naar de dagbesteding. Wij maken 
met u afspraken over een vergoeding per aan-
wezigheidsdag. Deze vergoeding per dag is  
uitsluitend voor het vervoer van en naar de  
locatie waar de dagbesteding plaatsvindt.

Tarifering

Onze zorginkoper maakt op basis van dit docu-
ment afspraken met u over de langdurige GGZ. 
Bovengenoemde criteria en onderwerpen 
 vormen het uitgangspunt voor de contractering 
in 2016. Wij verwachten van u dan ook een 
onderbouwing op deze punten conform het 
VGZ-offerteformat. 
Heeft u in 2015 reeds afspraken met ons 
gemaakt over de langdurige GGZ aan de hand 
van de  normatieve huisvestingscomponent 
(NHC) en de normatieve inventariscomponent 
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(NIC), dan kennen wij dit voor 100% toe (in plaats 
van het SGGZ-percentagetarief). VGZ gaat uit 
van dezelfde bedbezetting als in 2015. 

Offerte

Als u een offerte wilt uitbrengen voor het tweede 
en derde jaar van behandeling binnen de lang-
durige GGZ, kunt u als volgt te werk gaan: 
• Dien uw offerte in voor 1 juni 2015 of 1 juli 

2015 (zie Planning op pagina 28) voor een 
tweede en derde jaar klinische behandeling 
(ZZP B’s) in het VGZ-offerteformat wat u  
toegestuurd krijgt;

• Stuur een overzicht van de realisatie van de 
ZZP B’s t/m april 2015 mee bij de offerte.

Het toezenden van een offerteformat geeft  
geen recht op een zorgkostenplafond. 
Wij willen graag uiterlijk 1 november 2015 de 
afspraken vastleggen, zodat we deze kunnen 
publiceren op Vergelijk en Kies. 
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4 Selectie van 
zorgaanbieders
VGZ sluit niet per definitie een 
 overeenkomst voor de inkoop van 
2016 met alle GGZ-aanbieders. In dit 
hoofdstuk vindt u onze uitsluitings-
criteria. Ook leest u dat wij voor 
 enkele aandoeningen specifieke 
 criteria hebben opgesteld en be-
steden we aandacht aan de selectie 
voor polissen volgens de principes 
van Goede Zorg. Kortom, in dit 
hoofdstuk leest u meer over de  
gelijkwaardige behandeling van  
zorgaanbieders.

 Gelijkwaardige  
behandeling van 
zorgaanbieders
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Fusies of afsplitsingen

Fusies of afsplitsingen van zorgaanbieders die 
SGGZ leveren, beoordelen we als één (totaal)
offerte. Dit doen we om binnen onze doelstel-
lingen te kunnen blijven, die zijn afgeleid van 
het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord.

Nieuwe toetreders

Nieuwe zorgaanbieders in de GGZ dienen bij 
VGZ een korte procedure te doorlopen waarmee 
getoetst wordt of deze aanbieder voldoet aan de 
wet- en regelgeving en of deze GGZ-aanbieder 
gecontracteerd kan worden. Deze procedure 
vindt u op de website van VGZ: www.vgz.nl. 

Selectiecriteria voor specifieke 
aandoeningen

VGZ heeft gezamenlijk met GGZ-aanbieders,  
cliënten en wetenschappers indicatoren voor 
Goede Zorg benoemd en bijpassende normen 
ontwikkeld. Dat zijn vooral proces- en structuur-
indicatoren die volgens stakeholders randvoor-
waardelijk zijn voor Goede Zorg. Deze normen 
zijn interessant voor onze verzekerden. Zij geven 
hen immers informatie over de manier waarop 
zorgaanbieders hun aanbod hebben ingericht. 

Uitsluitingscriteria 
Wij sluiten in ieder geval geen overeenkomst 
voor de specialistische GGZ en/of generalisti-
sche basis GGZ in 2016 met de volgende aan-
bieders: 
1 Zorgaanbieders die de aangeboden over-

eenkomst of de Algemene Voorwaarden 
Zorginkoop VGZ 2016 niet accepteren.

2 Nieuwe, of nog niet gecontracteerde, 
 zorgaanbieders met alleen klinische zorg 
middels DBC’s en verblijfsdagen. 

3 Nieuwe, of nog niet gecontracteerde, 
 zorgaanbieders met verblijfsdagen in het 
buitenland.

4 Zorgaanbieders die niet voldoen aan de 
eisen voor hoofdbehandelaarschap.

5 Zorgaanbieders die niet werken volgens  
de multidisciplinaire richtlijnen.

6 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.

7 Zorgaanbieders die behandelplannen niet 
(ook) in de Nederlandse taal opstellen.

8 Zorgaanbieders waarbij sprake is van 
surséance van betaling of faillissement.

9 Zorgaanbieders op wie straf- en / of tucht-
rechtelijke maatregelen van toepassing zijn. 

10 Zorgaanbieders die niet aan hun verplich-
tingen 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.

11 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. 
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Cliënten kunnen op basis van deze kwaliteits-
informatie beter kiezen voor een zorgaanbieder. 
Voor de behandeling van een aantal aandoenin-
gen moet u aan specifieke eisen voldoen. Als u 
niet aan deze eisen voldoet, kopen wij de betref-
fende DBC-groep niet in. Voor 2016 hebben we 
indicatoren opgesteld voor de behandeling van 
de volgende aandoeningen:

• Angst; 
• Depressie;
• Somatoform;
• Verslaving;
• Eetstoornis;
• Dementie.

In het handboek Goede Zorg GGZ treft u een 
verantwoording aan van de keuze voor deze  
aandoeningen. Daar vindt u ook de gehanteerde 
indicatoren. Het handboek Goede Zorg GGZ 
kunt u terugvinden op onze website. In het  
offerteformat zal nadere invulling worden  
gegeven aan deze specifieke eisen. 

Selectie voor de polissen op  
basis van Goede Zorg

De verzekerden markt is een dynamische  
markt. Er zijn verzekerden die volledige vrijheid 
willen in de keuze voor een zorgaanbieder. 
 Daarvoor heeft VGZ en een aantal van haar 
labels restitutie polissen in haar aanbod. 
Ook zijn er verzekerden die vooral willen dat 
zorg beschikbaar is op het moment dat zij  
daarvan gebruik moeten maken, zonder daar-
binnen te worden beperkt in hun keuze. Voor 
deze groep bieden wij een naturapolis aan.
Dan is er ook een groep verzekerden die van 
VGZ een scherpere prijsstelling vraagt met 
behoud van goede zorg. Voor deze categorie 
verzekerden/klanten heeft VGZ de polissen  
ingericht volgens de principes van Goede  
Zorg. Binnen deze polis heeft de verzekerde  
de toegang tot Goede Zorg, maar is de keuze 
voor een aantal stoornissen wat meer beperkt 
tot zorgaanbieders die in de eerste plaats 
 aantoonbaar voldoen aan de voorwaarden  
van Goede Zorg zoals VGZ deze stelt en ten 
tweede kunnen voldoen aan een scherpe 
 prijsstelling voor hun aanbod. Deze prijsstelling 
wordt bijvoorbeeld bereikt door het inrichten 
van efficiënte en doelmatige zorgpaden. 
Voor de keuze van de te contracteren zor g-
aanbieders voor deze polissen zal een mix  
van factoren worden gewogen. Daarbij zullen  

elementen als de uitkomsten van zorg (gemeten 
in klantbeleving en kwaliteit), terugkeerkosten, 
ROM en zorgkosten worden gewogen. De uit-
komst van deze weging is bepalend voor de 
contractering van een beperkt aantal polissen.  
Uw inkoper kan u nader informeren. 

Vergelijk en Kies

VGZ gaat in 2015 een uitvraag doen bij zorg-
aanbieders naar de kwaliteitsindicatoren van 
Goede Zorg. Deze informatie wordt gebruikt om 
zowel onze verzekerden als niet-verzekerden 
beter inzicht te geven in het door VGZ gecon-
tracteerde aanbod. Tevens zal deze informatie 
onderdeel uit kunnen maken van de beoordeling 
en selectie van zorgaanbieders. Wij verwerken 
uw antwoorden op de vragen naar zorgkwaliteit 
in het inkoopproces. Bovendien gebruiken  
we deze informatie voor publicatie op onze  
website Vergelijk en Kies (www.vgz.nl/ 
zorgadvies/vergelijk-en-kies). Op die manier 
maken we voor onze verzekerden de kwaliteit 
van zorgaanbieders inzichtelijk. Zij kunnen mede 
op basis daarvan een goede, weloverwogen 
keuze maken voor een zorgaanbieder.
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5 Zorgkosten-
plafond 
Ook in 2016 hanteert VGZ een  
zorgkostenplafond voor haar  
gecontracteerde zorgaanbieders.  
Er is geen sprake van een gegaran-
deerd minimum. Wij verwachten  
dat u een  gelijkmatige spreiding van 
de zorg levert over de betreffende 
periode binnen dit zorgkosten-
plafond. In dit hoofdstuk leest u hoe 
we omgaan met nacalculaties en 
eventuele  tussentijdse bijstellingen 
van dit  plafond. 

 Gelijkmatige  
spreiding van 
de zorg
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Nacalculatie

Zorgaanbieders die in 2016 DBC’s declareren 
boven het zorgkostenplafond, betalen wij door. 
Wij gaan er daarbij vanuit dat onze betalingen 
boven het zorgkostenplafond of in strijd met de 
overeenkomst, onverschuldigd zijn. Over het 
deel boven het zorgkostenplafond of de over-
eenkomst vindt tussentijds of na afsluiting van 
het DBC-jaar een naheffing plaats middels een 
nacalculatie. Hierbij toetsen we de volgende  
vier punten:
• De mate waarin er sprake is van absolute 

overschrijding van het zorgkostenplafond, 
totaal ambulant en klinisch;

• De mate waarin u niet heeft voldaan aan  
de overeenkomst. Dat kan leiden tot een  
aanpassing van het tariefpercentage of  
een andere afgesproken wijziging van de 
afspraak; 

• De mate waarin de verblijfsdagen (inclusief 
NHC) in lijn zijn met de zorgkostenplafond;

• De mate waarin de hogere gemiddelde  
prijzen afwijken van onze overeenkomst  
(zie punt sturing op zorgkosten).

Tussentijdse bijstelling afspraak

Het is mogelijk dat de afspraak tussentijds wordt 
bijgesteld. Dat gebeurt in de volgende gevallen:
1 Als we schriftelijk zijn overeengekomen  

dat we rekening houden met aantoonbare 
verschuivingen in de markt en/of de vraag. 
Daarin kunnen wijzigingen worden aan-
gebracht tot 1 december 2016;

2 Als de realisatie meer dan 10% achterblijft * 
bij de gemaakte zorgkostenplafond kan VGZ 
het zorgkostenplafond tussentijds verlagen 
en de betreffende productgroep(en) elders 
inkopen;

3 Als visitaties of materiële controles daar aan-
leiding toe geven, kan VGZ het zorgkosten-
plafond tussentijds eenzijdig verlagen;

4 Als er, net als in 2015, verzekerdenmutaties 
zijn, zoals vermeld in contracten en overeen-
komsten 2016. Dit gaan we differentiëren.

Inkoopcriteria

Wij willen voor onze klanten de beste verhou-
ding tussen medisch inhoudelijke kwaliteit, 
klantbeleving en zorgkosten bereiken. Deze  
uitgangspunten van Goede Zorg hebben we  
verwerkt in de inkoopcriteria. In het volgende 
hoofdstuk lichten we deze nader toe.

*   Op basis van de productiemonitor die u maandelijks of conform afspraak met de zorginkoper aanlevert. 
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Starttarief
Amb P-P Geint
77% 75% 74%

Kw
al

ite
it

Meten van uitkomsten van zorg 1  Groei van ROM-meting, 85% voormeting OF 25% absolute groei OF minimaal 50% geldige voor- en nametingen 1 1 1

2  ROM is geïntegreerd in de behandelrelatie 2 2 2

Zorgpaden 3  Aanwezigheid en gebruik van zorgpaden bij 50% van de contracteerde DBC-groepen 2 2 2

Ketensamenwerking 4  Patiëntenpopulatie bestaat voor minimaal 40% uit somatische comorbide problematiek 0 1 0

5   Consultatie van een psychiater over somatische comorbide problematiek aan huisartsen middels vast  
(telefonisch, digitaal beveiligd) spreekuur

0 2 0

Over de Brug
6   Minimaal drie van de twaalf punten ‘Goede Zorg’ (volgens rapport ‘Over de Brug’), eventueel in combinatie met een 

 aanpak voor arbeidsparticipatie of zinvolle dagbesteding 
0 0 2

Kl
an

tb
el

ev
in

g

Cliëntvertegenwoordiging 7  PAAZ en PUK hebben een actieve vertegenwoordiging van eigen patiënten georganiseerd 0 1 0

CQi 8  CQi leidt tot uitvoering van verbetervoorstellen afgestemd met cliëntenvertegenwoordiging 1 1 1

Shared Decision Making (SDM) 9  Alle behandelaren zijn geïnformeerd, geïnstrueerd en committeren zich aan deze methodiek 2 2 2

Digitale zorg 10  Beschikbaarheid digitale zorg (apps, interventies, platforms) 0 1 0

11  Toepassing van digitale zorg: gebruik geautomatiseerde en gevalideerde intake voor 50% van de cliënten 1 1 1

12  Toepassing van digitale zorg; apps, interventies, platforms worden aangeboden aan 25% van de cliënten 1 0 1

13  Toepassing van digitale zorg; apps, interventies, platforms worden gebruikt door 10% van de cliënten 1 0 1

LPGGZ-criteria 14  Keuze uit prestatie-indicator(en) LPGGZ: herstelondersteuning, familieperspectief of inzet ervaringsdeskundigheid 1 1 1

Ko
st

en

Afbouw klinische capaciteit 15  Afbouw klinische capaciteit conform VGZ-norm (max 60 bed/100.000 VGZ- verzekerden) 0 3 3

Opbouw ambulante concepten 16  Realisatie van ambulante concepten zoals IHT, MBT etc. (naast FACT) 0 0 1

Substitutie specialistische  
GGZ – generalistische basis GGZ

17  Uitstroom richting generalistische basis GGZ of de POH-GGZ, inclusief EPA 1 0 1

Bovengemiddeld zorgvraag 18  Plan van aanpak voor structurele verlaging van de zorgkosten van de duurste cliënten 0 0 1

In
no

va
tie Innovatie 19  Innovatie-initiatieven 2 3 3

20  Kostenvrije terugvalsessies binnen jaar na afsluiten DBC 1 0 0

Eindtarief 93% 96% 97%

Korting (we nemen het kortingspercentage van voorgaande jaren over) - - -
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DBC-tarieven 2016

In 2016 hanteert VGZ, evenals in 2015, de  
maximum DBC tarieven zoals vastgesteld door 
NZa, met uitzondering van de DBC product-
groepen “Aan alcohol gebonden stoornissen” en 
“Aan overige middelen gebonden stoornissen”. 
De tarieven voor deze twee productgroepen wor-
den vastgesteld op basis van de VGZ-tarieven 
2015 opgehoogd met de gemiddelde indexatie 
zoals ook gebruikt door de NZa. 
NZa heeft in haar circulaire van februari 2015 
(kenmerk CI/15/4c) aangekondigd dat de  
DBC-tarieven 2016 gebaseerd worden op de 
wettelijke DBC-tarieven van 2015 inclusief de 
gebruikelijke nog vast te stellen indexatie.  
Voor de normatieve huisvestingscomponent 
(NHC) hanteren we het wettelijk vastgesteld 
tarief. Mocht de NZa bij de vaststelling van de 
wettelijke DBC-maximumtarieven 2016 afwijken 
van voorgenoemde systematiek, behoudt VGZ 
zich het recht voor om alsnog af te wijken van 
de door NZa vastgestelde wettelijke maximum-
tarieven. 
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6 Nadere 
 toelichting 
 inkoopcriteria 
In dit hoofdstuk lichten we de 
 inkoopcriteria 2016 nader toe.  
Op verzoek van GGZ-aanbieders 
hebben we waar mogelijk een  
doorkijk gemaakt naar de toekomst. 

 Doorkijk naar 
de toekomst
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Kwaliteit

ROM
 In 2016  Wij willen Goede Zorg inkopen voor 
onze verzekerden. Daarom vergelijken wij 
GGZ-aanbieders op medisch inhoudelijke kwa-
liteit; waar mogelijk met uitkomsten van ROM. 
Om deze reden blijven wij het dan ook belangrijk 
vinden dat u de resultaten van behandelingen 
meet. Daarnaast hechten we er veel waarde aan 
dat u deze behandeluitkomsten bespreekt met 
de cliënt. Uit wetenschappelijke literatuur is 
immers gebleken dat dit ten goede komt aan 
zowel de behandeling als de behandelrelatie.
 Na 2016  Voor ons is het meten van uitkomsten 
en de bespreking ervan met de cliënt onvermin-
derd belangrijk. In de toekomst besteden we 
meer aandacht aan een juiste interpretatie  
van ΔT, de effecten van het bespreken van de 
uitkomsten met de cliënt, de kwaliteit van de 
metingen en de registratie van de casemix-
variabelen. Vanzelfsprekend nemen we de  
kennis uit de verschillende ROM-pilots (bij  
SBG, Trimbos en bij GGZ-aanbieders) mee  
in het beleid van de toekomst.

Zorgpaden
 In 2016  Wij stimuleren de inrichting van zorg-
paden op het niveau van GGZ-aanbieders. Na 
diagnostiek en de vaststelling van de benodigde 
zorg is duidelijk welk behandelaanbod (zorgpad) 

voor de individuele cliënt passend is. Zo weet  
de cliënt wat hij van de behandeling mag ver-
wachten in doelstellingen, duur, intensiteit en 
uitkomsten. Het zorgpad moet goed aansluiten 
op het voorliggende of nakomende traject.  
Wij verwachten dat het daadwerkelijk gebruik 
van de zorgpaden leidt tot verbetering van zorg. 
 Na 2016  Wij willen samen met cliënten en  
zorgaanbieders blijven werken aan Goede Zorg. 
Daarom hebben we samen met het veld het 
handboek Goede Zorg GGZ ontwikkeld. In dit 
handboek vindt u proces- en structuurindica-
toren die u in lijn kunt brengen met zorgpaden.  
De komende jaren willen we de kwaliteit verder 
transparant maken.

Ketensamenwerking PAAZ/PUK
 In 2016  De ziekenhuispsychiatrie heeft in  
onze ogen een bijzondere positie. De ziekenhuis-
psychiatrie moet zich richten op cliënten bij  
wie een somatische component leidend is in het 
psychiatrisch ziektebeeld. Wij zijn van mening 
dat bij minimaal 40% van de patiëntenpopulatie 
van de PAAZ en PUK sprake moet zijn van soma-
tische comorbide-problematiek. Uit de praktijk 
blijkt dat consultatie door een psychiater van  
de PAAZ en PUK, vooral over somatische comor-
biditeit, bijdraagt aan een juiste verwijzing.  
Om die reden belonen wij u via een tariefper-
centage als de psychiaters in uw PAAZ of PUK 
een vast en geregeld spreekuur hebben.

 Na 2016  We verhogen na 2016 het minimale 
percentage somatische comorbide-problema-
tiek binnen de patiëntenpopulatie van de PAAZ 
en PUK.

Over de Brug
 In 2016  Op 14 oktober 2014 heeft minister 
Schippers van het ministerie van VWS het  
rapport ‘Over de Brug’ aangeboden aan de 
Tweede Kamer. Het is geschreven onder 
 auspiciën van Kenniscentrum Phrenos door een  
groep van experts in opdracht van de partijen 
van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord GGZ  
(een initiatief van verschillende branche- en 
beroepsverenigingen, zorgverzekeraars, patiën-
ten- en familieorganisaties en het ministerie  
van VWS). Het rapport beschrijft wat nodig is  
om Goede Zorg voor mensen met een ernstige 
psychische aandoening beschikbaar en toegan-
kelijk te houden in een veranderend zorgland-
schap. Er zijn ongeveer 160.000 volwassenen 
met een ernstige psychische aandoening in 
Nederland. Zij verkeren doorgaans in een  
positie, waarin ze achterstand hebben ten 
opzichte van andere burgers in onder meer 
gezondheid, veiligheid, acceptatie en partici-
patie. De verschuiving van een deel van de 
SGGZ naar de GBGGZ en de Wmo hebben  
grote gevolgen voor deze groep mensen. 
VGZ is actief betrokken geweest bij het schrijven 
van dit rapport. Nu willen we graag komen tot 
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een vertaling naar daadwerkelijk anders 
 geor ganiseerde zorg voor deze doelgroep.
 Na 2016  Het is voor VGZ duidelijk dat de zorg 
voor deze doelgroep niet binnen één jaar ver-
andert. Regio’s die actief de aanbevelingen van 
dit rapport implementeren, ondersteunen wij 
graag in de komende jaren.

Klantbeleving

Cliëntvertegenwoordiging
 In 2016  VGZ veronderstelt dat cliëntvertegen-
woordiging, middels een cliëntenraad of een 
andere vorm (panels, enquêteren van cliënten  
et cetera), inmiddels gemeengoed is binnen de 
GGZ. De PAAZ en PUK zijn hierop een uitzonde-
ring; we zien vaak dat de patiëntenraden van het 
ziekenhuis deze functie vervullen. Daarin zien 
we echter niet altijd de patiënt van de PAAZ of 
PUK terug. Daarom stimuleren we in 2016 dat  
de PAAZ en PUK patiëntvertegenwoordiging 
organiseren. We vinden het van belang dat deze 
vertegenwoordiging invloed kan uitoefenen op 
het beleid en de zorgverlening van de PAAZ en 
PUK. 
 Na 2016  Wij vinden het belangrijk dat cliënten 
of andere vertegenwoordigers betrokken zijn bij 
het toetsen van zorg; met name de mate waarin 
de geboden zorg passend is. Wij blijven dan ook 
openstaan voor initiatieven van cliënten en ver-

tegenwoordigende organisaties op dit punt. 
Goede en Gepaste Zorg organiseren we samen, 
bij voorkeur samen met patiënten.

Uitvoeren CQi
 In 2016  VGZ verwacht van haar zorgaan-
bieders dat zij de klanttevredenheid meten  
met behulp van de CQi. De resultaten hiervan 
worden gepubliceerd op Vergelijk en Kies.  
Zoals eerder is beschreven, staat CQi voor 
 Consumer Quality index. Een CQi brengt de 
kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van 
 cliënten gestandaardiseerd in kaart. De vragen-
lijst geeft inzicht in de ervaringen van cliënten 
met de zorg en in wat zij belangrijk vinden. 
 Kwaliteit van zorg  betekent immers niet alleen 
dat de zorg voldoet aan regels en richtlijnen van 
de overheid of de beroepsgroepen, maar ook 
dat instellingen  rekening houden met de wensen 
en verwachtingen van cliënten of hun vertegen-
woordigers. VGZ wil de cliëntervaring borgen  
in de zorginkoop. De CQi is hiervoor het meest 
geschikte instrument. 
Het grote voordeel van de CQi is dat het een 
valide instrument is om patiëntervaringen te 
meten wat betekent dat de resultaten betrouw-
baar en goed vergelijkbaar zijn met andere  
zorgaanbieders die ook gebruik maken van  
CQi. U dient het meest recente evaluatierapport 
van deze meting mee te sturen met de offerte.  
Deze rapportage toont aan dat de uitkomsten 

zijn besproken met de cliëntvertegen-
woordiging en dat er gezamenlijk gedragen 
verbeter voorstellen zijn vastgesteld.
 Na 2016  Ook in de komende jaren gebruiken 
we de CQi om de kwaliteit van zorg vanuit het 
perspectief van cliënten gestandaardiseerd in 
kaart te brengen. Naar verwachting zetten we  
in op een continue klanttevredenheidsmeting  
bij iedere patiënt.

Shared Decision Making (SDM) 
 In 2016  Gezamenlijke besluitvorming, oftewel 
Shared Decision Making, is een manier van  
werken waarbij u samen met de cliënt komt  
tot een aanpak die het beste past. Dit levert 
meer cliënttevredenheid op en een betere  
kwaliteit van leven. Bovendien draagt deze 
manier van werken bij aan een betere relatie  
tussen patiënten en behandelaars. Cliënten  
die zelf beslissen, maken doorgaans een wel-
overwogen en medisch gezien verstandige 
keuze. Bij gedeelde besluitvorming stelt de  
zorgaanbieder veel open vragen, geeft en  
vraagt veel informatie, vraagt of de patiënt wil 
participeren in de besluitvorming en houdt 
expliciet rekening met diens omstandigheden  
en voorkeuren. 
 Na 2016  VGZ blijft actief sturen op de 
 ontwikkeling van SDM. 
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*  LPGGZ, Zorginkoop GGZ 2015, Criteria & accenten vanuit cliënten-/familieperspectief, 25 april 2014.

Digitale zorg
 In 2016  De inzet van digitale zorg (e-health) 
heeft een positieve invloed op de medisch 
inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en kosten. 
Wij focussen ons nu op de impact van digitale 
zorg op klantbeleving; met name zelfregie en 
zelfmanagement. In 2016 belonen we het 
beschikbaar stellen van digitale zorg, het aan-
bod en het gebruik door cliënten gedifferen-
tieerd. Wij honoreren alle GGZ-aanbieders voor 
het beschikbaar stellen van digitale zorg. Dat 
kan via apps, losse interventies of het aanbieden 
van een volledig geïntegreerd platform. Daar-
naast willen we het daadwerkelijk gebruik van 
digitale zorg belonen. In de intakefase, bij het 
bepalen van het juiste zorgaanbod, honoreren 
we alle GGZ-aanbieders voor het gebruik van 
een geautomatiseerde en gevalideerde intake. 
Ambulante GGZ-aanbieders en geïntegreerde 
instellingen die actief digitale zorg aanbieden  
in combinatie met face to face contacten 
(gemengd aanbod) belonen we ook. Als cliënten 
en patiënten er daadwerkelijk gebruik van 
maken levert dit een vergoeding op. 
 Na 2016  Digitale zorg blijft een speerpunt voor 
VGZ. We gaan steeds meer sturen op daadwerke-
lijk gebruik door cliënten. Daarbij komt er, naast 
klantbeleving, meer aandacht voor aantoonbare 
kwaliteitsverhoging en kostenverlaging. 

LPGGZ-criteria
 In 2016  Onze zorginkoper maakt samen met  
u een selectie uit de prestatie-indicatoren van 
het Landelijk Platform GGZ* op het gebied van 
herstelondersteuning, familieperspectief en de 
inzet van ervaringsdeskundigheid. Hieronder 
vindt u een toelichting bij deze indicatoren.

Herstelondersteuning
Herstelondersteuning is zorg die zich niet uit-
sluitend richt op de vermindering van sympto-
men en klachten, maar zorg die de cliënt de 
ruimte en het perspectief biedt om zijn eigen 
leven in te richten volgens zijn eigen wensen.  
U kunt aantonen dat herstelondersteuning deel 
uitmaakt van het behandelpakket van de instel-
ling en dat dit toegankelijk is voor cliënten die 
hier behoefte aan hebben. Tot de mogelijkheid 
behoren de Herstel, Empowerment en Ervarings-
deskundigheid (HEE-)cursussen voor de lang-
durige zorg, maar ook andere (gelijkwaardige) 
herstelcursussen.

Familieperspectief
Als u kiest voor de prestatie-indicator familie-
perspectief dient u de aanwezigheid van een 
vastgesteld familiebeleid aan te tonen. Dit 
familie beleid is opgenomen in de kwaliteits-
cyclus en bestaat uit de volgende onderdelen:

• Familiegegevens zijn opgenomen in het 
 cliëntregistratiesysteem;

• Invoering triadekaart als onderdeel van het 
behandelplan;

• Ondersteuning familie op basis van wensen 
en behoeften;

• Vast en toegankelijk aanspreekpunt voor  
de familie bij de zorgaanbieder;

• Een klachtenregeling voor klachten van 
 familie;

• Adequate informatievoorziening naar familie;
• Betrokkenheid familie bij de evaluatie van 

het behandelplan.

Daarnaast nodigen wij u uit om overige 
 samenwerkingsafspraken met cliënten- en 
familie organisaties inzichtelijk te maken. 

Inzet ervaringsdeskundigheid
Als u kiest voor de inzet van ervaringsdeskundig-
heid als prestatie-indicator dient u een vastge-
steld visie- en beleidsplan voor te leggen. Daarin 
staat de inzet van ervaringsdeskundigheid  
centraal – onder andere in relatie tot herstel-
ondersteunende zorg. De volgende facetten 
moeten daarin opgenomen zijn:
• Een aandacht functionaris ervarings-

deskundigheid;
• Functiebeschrijvingen en profielschetsen 

voor ervaringsdeskundigen;
• Ervaringsdeskundigen binnen zorgteams;
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• Specifiek scholingsaanbod, intervisie en 
supervisie voor ervaringsdeskundigen.

 Na 2016  In afstemming met LPGGZ en andere 
cliëntbelangenorganisaties houden we in de  
toekomst aandacht voor onder meer herstel-
ondersteuning, familieperspectief en de inzet 
van ervaringsdeskundigheid.

Kosten

Afbouw klinische capaciteit
 In 2016  Het is ons uitgangspunt dat verzeker-
den/cliënten uitsluitend worden opgenomen in 
een klinische voorziening, als dat strikt nood-
zakelijk is. Opname vindt plaats ter bescherming 
van de cliënt of diens omgeving. De opname is 
primair gericht op de voortzetting van de behan-
deling in een ambulante setting. Waar mogelijk 
zetten we in op een ambulante zorgvorm, ook  
bij complexe problematiek. Dit komt de kwaliteit 
van zorg ten goede. VGZ vertaalt de afbouw-
doelstelling uit het bestuurlijk hoofdlijnen-
akkoord in een doelstelling om in 2016 tot een 
maximaal regionaal aanbod te komen van maxi-
maal 60 curatieve GGZ-bedden per 100.000 
VGZ verzekerden. We hebben een model 
gemaakt waarbij we rekening hebben gehouden 
met spreidings- en concentratievraagstukken. 
We hebben gekozen voor de rekeneenheid van 
100.000 verzekerden om afbouw onafhankelijk 

van fluctuaties in verzekerdenaantallen te  
realiseren. Dit model leidt tot maatwerkdoelstel-
lingen per zorgaanbieder en is in alle gevallen 
gericht op de doelstelling van maximaal 60 
 bedden per 100.000 verzekerden. Zo is het niet 
mogelijk klinische capaciteit op te bouwen.
 Na 2016  Ook na 2016 blijft klinische capaciteit 
een punt van aandacht voor VGZ. We willen de 
kennis uit de best practices actief delen met de 
sector en zo een nieuwe norm creëren.

Opbouw ambulante concepten
 In 2016  Naast Function Assertive Community 
Treatment (FACT) zijn andere ambulante con-
cepten van positieve invloed op de ambulanti-
sering van zorg. Hierbij kan gedacht worden 
aan Intensive Home Treatment (IHT) of het snel 
inzetten van zorg voor een korte periode om te 
voorkomen dat iemand in een volledige crisis 
raakt en wanneer dit toch gebeurt, ervoor te  
zorgen dat deze crisisperiode zo kort mogelijk 
duurt. Het gaat hier specifiek om mensen die 
niet bekend zijn in FACT, maar met gewone  
psychiatrische zorg uit de voeten kunnen.  
Of Mentalisation Based Treatment (MBT) een 
behandelvorm voor mensen met een borderline-
persoonlijkheidsstoornis waar onder andere een 
volledig geïntegreerd team met nauwe samen-
werking tussen de disciplines en outreachend 
werk met een actieve houding naar patiënt en 
overige hulpverleningsinstanties onderdeel van 

is. Voor MBT zijn verschillende behandelpro-
gramma’s opgezet; van vijfdaagse intensieve 
deeltijd behandelingen tot intensieve ambulante 
behandelingen en cursussen. Er lopen geran-
domiseerde onderzoeken met controlegroepen 
(RCT’s) om kosten en effectiviteit van de ver-
schillende behandelprogramma’s in kaart te 
brengen. 
 Na 2016  Voor de komende jaren blijft ambu-
lante zorg een belangrijk aandachtsgebied, 
waarbij met name de werkzame elementen  
van het organiseren van zorg (samenwerking 
tussen disciplines, integrale zorg, mate van  
outreachend werken) onze aandacht heeft.

Substitutie specialistische GGZ –  
generalistische basis GGZ
 In 2016  zal significante substitutie vanuit de 
SGGZ naar de GBGGZ of de POH-GGZ dienen 
plaats te vinden. Dit zal per zorgaanbieder  
individueel bekeken worden en is onder andere 
afhankelijk van het ambitieniveau van de 
afspraak van 2014 en de realisatie hiervan. 
Indien met de productieafspraak de individuele 
doelstelling voor substitutie wordt gerealiseerd, 
wordt 2% DBC-tarief toegekend. Voor nadere 
toelichting op de GBGGZ verwijzen wij naar het 
separate ‘Inkoopbeleid Generalistische Basis 
GGZ 2016’.
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 Na 2016  De juiste zorg in het juist echelon blijft 
een punt van aandacht voor VGZ.

Complexe zorgvragers uit de   
specialistische GGZ 
 In 2016  De groep mensen met een ernstige 
psychische aandoening (EPA) is een stabiele 
populatie. Ongeveer 5 tot 10% van deze groep 
heeft een laagcomplexe zorgvraag en een  
stabiele kwaliteit van leven. Deze groep kan  
uitstromen naar de huisartszorg (POH-GGZ) of 
naar de categorie ‘chronisch’ in de GBGGZ. 
Voorwaarden zijn dat gedegen kennis van 
EPA-problematiek aanwezig is en dat men een-
voudig kan opschalen naar FACT teams voor 
consultatie en/of korte behandeltrajecten.  
Daarnaast dient de huisarts toegang te hebben 
tot laagdrempelige farmacologische consulta-
ties. Daarvoor zullen structuren moeten worden 
opgebouwd, die aansluiten bij het rapport  
‘Over de Brug’.
 Na 2016  Voor ons blijft de borging van kennis 
in de keten voor de zorg dichtbij huis voor  
complexe zorgvragers ook na 2016 een punt  
van aandacht.

Bovengemiddelde zorgvraag
 In 2016  Uit rapporten blijkt dat de 10% duurste 
cliënten in zorg een grote invloed heeft op de 
gemiddelde kosten per cliënt. De kosten zijn om 

uiteenlopende redenen hoog bij deze cliënten. 
In het inkoopproces zullen we hier nader bij  
stilstaan.
 Na 2016  Op basis van de ervaringen in 2016  
zal vervolgbeleid geformuleerd worden. 

Innovatie 

Initiatieven van de GGZ-aanbieder
 In 2016  VGZ waardeert innovatie die leidt tot 
betere zorg. Uw zorginkoper beoordeelt in  
hoeverre VGZ (een deel van) de voorstellen 
 honoreren. In aanmerking komen bijvoorbeeld: 
• Initiatieven en inspanningen die bijdragen 

aan medisch inhoudelijke kwaliteit, klant-
beleving en/of verlaging van kosten (Goede 
Zorg) en waarvoor u kosten moet maken die 
u niet kunt rekenen tot de reguliere bedrijfs-
voering;

• Initiatieven en inspanningen die bijdragen 
aan Goede Zorg voor specifieke doelgroepen 
(denk onder andere aan: EPA, forensische 
doelgroep, cliënten op het snijvlak van soma-
tisch en psychisch, dubbele diagnoses, licht 
verstandelijk beperkten (LVB), et cetera).

Initiatieven die niet in aanmerking komen, zijn  
initiatieven die conflicteren met de doelstellingen 
van VGZ en waarvoor andere voorzieningen voor-
liggend zijn. 

Kostenvrije terugvalsessies
 In 2016  Ambulante GGZ-aanbieders kunnen 
één procent benutten voor het aanbieden van 
kostenvrije terugvalsessies. De GGZ-aanbieder 
biedt in dit geval alle cliënten bij (dreigende) 
terugval één tot vijf, kostenvrije terugvalsessies 
aan tot één jaar na afsluiten van de DBC.
 Na 2016  Verbetering van zorg op de aspecten 
medisch inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en 
kosten blijft een onverminderd aandachtspunt 
van VGZ. 
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7 De VGZ- 
hersteleuro
Er zijn allerlei organisaties op het 
 terrein van ervaringsdeskundigheid 
en herstelondersteuning die niet 
worden gefinancierd vanuit de Zvw. 
Om meer aandacht te krijgen voor 
zelf management, eigen regie, her-
stel en herstel ondersteunende zorg, 
ondersteunen we vier initia tieven 
 financieel met de LPGGZ. 

 Financiële 
 ondersteuning  
vier initiatieven
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Dat doen we door hersteleuro’s uit te reiken.  
Dit geldbedrag is afkomstig van grote geïnte-
greerde GGZ-instellingen die per ingekochte 
DBC (in 2015 bij VGZ) een symbolische afdracht 
van € 1,- doen; de zogenaamde VGZ-hersteleuro. 
Op basis van de inkoopafspraken 2014 gaat het 
grofweg om een bedrag van € 100.000,-. We 
maken jaarlijks in de zomer de geselecteerde  
initiatieven bekend. Elk gekozen initiatief ont-
vangt 25% van de hersteleuro’s. Om in aanmer-
king te komen, dient het initiatief te voldoen aan 
de volgende voorwaarden en kwaliteitscriteria:
• Onafhankelijkheid;
• Bottom-up werkwijze;
• Peer-support;
• Focus op persoonlijk herstel; 
• Een realistische, gezonde financiële 

 bedrijfsvoering.

Steunen van 
lokale initiatieven
voor grotere 
inzet van zelfmanagement, 
eigen regie, herstel en 
herstelondersteunende zorg

Geïntegreerde GGZ-instellingen

€ 1 per DBC

Totaal:
€ 100.000

Figuur 3 Projectstructuur van ‘de VGZ-hersteleuro’, waarbij 
de € 100.000 in bijgaande figuur een fictief voorbeeld is.
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8 Planning
Voor de inkoop van specialistische 
GGZ in 2016 hanteren het tijdspad 
zoals hiernaast. Dit tijdspad heeft 
betrekking op zorgaanbieders die  
wij bilateraal (en niet digitaal) 
 contracteren. 

Bereikbaarheid
Vragen kunt u stellen aan uw zorginkoper en  
hier wordt binnen vijf werkdagen op gereageerd. 

Tijdstip Activiteit

1 april 2015 Publicatie toelichting inkoop 2016 specialistische GGZ 

april 2015 Regionale informatiebijeenkomsten

1 mei 2015 Toezending offerteformat

mei 2015 Publiceren vragen en antwoorden (FAQ) inzake offerte

1 juni 2015 Uiterste datum indienen offertes door PAAZ/PUK en Geïntegreerde Instellingen

1 juli 2015 Uiterste datum Indienen offertes door alle overige aanbieders

1 juni – 15 oktober 2015
Indien offerte niet van de hand wordt gewezen: inkoopgesprekken waarin uiterlijk  
15 oktober overeenstemming over volledige overeenkomst wordt bereikt.

Uiterlijk 1 november 2015 Door zorgaanbieder getekende Zorgovereenkomst 2016 ontvangen door VGZ

Sluiting inkoop november 2016 Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders
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Bijlage 1 Zorgverzekeraar en merken

Zorgverzekeraar Verzekering UZOVI-code

NV Univé Zorg Merk Univé 0101

Merk
Stichting Ziektekostenverzekering
Krijgsmacht (SZVK)

0212

Merk ZEKUR 0101

Merk Zorgzaam Verzekerd 0101

VGZ Zorgverzekeraar NV Merk VGZ 7095

Merk IZA Cura (Drechtsteden en Roerdalen) 7095

Merk Bewuzt 7095

Merk MVJP 7095

Volmacht IAK Verzekeringen B.V. 8972

Volmacht Caresco BV 8965

Volmacht Turien & Co Assuradeuren 3341

Volmacht Aevitae 8956

IZZ Zorgverzekeraar NV Merk IZZ 9015

IZA Zorgverzekeraar NV Merk (VNG) IZA GezondSamen 3334

Merk IZA Zorgverzekeraar NV 0699

NV Zorgverzekeraar UMC Merk UMC 0736

Zorgverzekeraar NV VGZ Cares Volmacht Aevitae (NV VGZ Cares) 3330

Volmacht Caresco (NV VGZ Cares) 8995

Onder de werking van de zorgovereenkomst  
vallen alle verzekerden van de hiernaast 
genoemde zorgverzekeraars. Declaraties van 
deze verzekerden met een behandeldatum/ 
leveringsdatum vanaf 1 januari 2015 dient te 
geschieden onder de bijhorende UZOVI-codes. 
Deze bijlage vervangt – indien van toepassing –  
de bijlage uit uw zorgovereenkomst.

Volmachten
De volmachten zijn aan VGZ gelieerd, maar  
voeren een volledig zelfstandige administratie. 
VGZ heeft geen toegang tot deze gegevens.  
Al uw vragen die betrekking hebben op de  
volmachten, dient u dan ook te richten aan  
de volmachten zelf.
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Bijlage 2 Hoofd behandelaarschap 2016 
 

Generalistische Basis GGZ Gespecialiseerde GGZ 

volw ouderen adolesc verslav volw ouderen adolesc verslav

Hoofdbehandelaar Hoofdbehandelaar

Psychiater • • • • • • • •

Klinisch psycholoog • • • • • • • •

Klinisch neuropsycholoog • • • • • • • •

Psychotherapeut • • • • • • • •

Specialist ouderen  
geneeskunde • •

Geriater • •

Verslavingsarts ingeschreven 
in profielregister KNMG • •

Verpleegkundig specialist 
GGZ *   • • • • • • • •

Hoofdbehandelaar Medebehandelaar

GZ-psycholoog • • • • MDO MDO MDO MDO

K&J Psycholoog NIP • MDO

Orthopedagoog generalist 
NVO • MDO

*  In de generalistische basis GGZ mag de verpleegkundig specialist hoofdbehandelaar 
zijn voor alle domeinen, maar enkel in het product chronisch

Hiernaast 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 hoofdbehande-
laarschap voor 2016 aangepast. We hanteren  
het werkveld van de volwassenen (vanaf 18 jaar), 
ouderen (betreffende de specifieke psychoge-
riatrische problematiek en geriatrische psychia-
trie), adolescenten (tot en met 23 jaar betref-
fende specifieke problematiek in de adolescente 
leeftijd) en verslavingszorg. In onderstaand 
schema ziet u per beroepsgroep wie hoofd-
behandelaar 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 verantwoor-
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delijkheid van de psychiater en klinisch (neuro)
psycholoog uitvoeren; ze doen dit als medebe-
handelaar. 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 doel-
groep (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. 

Hoofdbehandelaar
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)psycho-
loog hoofdbehandelaar. Betreft dit het maat-
schappelijk functioneren, dan kan de verpleeg-
kundig specialist hoofdbehandelaar zijn. 

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

Voorwaarden
MDO in de tabel op pagina 31 staat voor de 
 voorwaarden waaronder de GZ-psycholoog of 
orthopedagoog de coördinerende en uitvoe-
rende taken onder verantwoordelijkheid van  
de klinisch (neuro)psycholoog of psychiater  
kan uitvoeren. Het gaat om de volgende 
 voorwaarden:
•  Er moet sprake zijn van een multidiscipli-

nair overleg waarin minimaal een psychiater, 
klinisch psycholoog of klinisch neuropsycho-
loog 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 hoofdbehande-
laar (beeldbellen incidenteel toegestaan) en 
op casusniveau diagnostiek en behandeling 
besproken wordt. 

De coördinerende en uitvoerende taken die de 
medebehandelaar mag uitvoeren worden toe-
gelicht onder het kopje ‘Taken van de hoofd-
behandelaar’. De psychiater of klinisch (neuro)
psycholoog blijft overigens te allen tijde hoofd-
behandelaar 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/ 
mede behandelaren

VGZ streeft naar onderstaande verhouding tus-
sen 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 
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niet kunt voldoen aan deze verhoudingen, wordt 
u niet direct uitgesloten voor een contract, maar 
zal het wel een gespreksonderwerp zijn tijdens 
de inkoop.
Binnen de SGGZ geldt dat de eindverantwoorde-
lijke 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 eind-
evaluatie). De crisis-DBC’s vormen een uitzon-
dering. Bij een crisis-DBC dient betrokkenheid 
van de hoofdbehandelaar bij een eenmalig con-
tact tussen medebehandelaar en cliënt zichtbaar 
te zijn in de indirecte tijd. Medebehandelaren 
die in de GBGGZ en SGGZ onder de eindverant-
woordelijkheid van de hoofdbehandelaar wer-

ken, moeten een beroep hebben die voorkomt in 
de beroepentabel van de DBC spelregels 2016. 
Een uitzondering hierop zijn de ervaringsdes-
kundigen. 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 hoofdbehande-
laar moet kunnen vervullen, volgens het ministe-
rie van VWS.** 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 hoofd-
behandelaar – 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 behande-
ling (naar de stand van de wetenschap, 
 richtlijnconform);

3 De hoofdbehandelaar is overtuigd van de 
bevoegdheid en bekwaamheid van de mede-
behandelaren 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 vast-
gestelde behandelplan;

6 De hoofdbehandelaar en medebehande-
laren treffen elkaar in persoonlijk contact  

*  Het percentage is bijgesteld ten opzichte van voorgaande jaren, in afwachting van de uitspraak van de commissie Meurs.
**  Volgens de kamerbrief hoofdbehandelaarschap van 02-07-2013 van minister Schippers.

Hoofdbehandelaar GBGGZ Hoofdbehandelaar SGGZ

Volwassenen 70% zorgverlening door hoofdbehandelaar 
en 30% door medebehandelaar

20% zorgverlening door hoofdbehandelaar en 
80% door medebehandelaar*
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en in teamverband met de daartoe nood-
zakelijke frequentie (ook telefonisch en via 
beeldbellen), op geleide van de problema-
tiek/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 hoofdbehan-
delaar toetst, zowel tussentijds als aan het 
eind van de behandeling, of – en in welke 
mate – de concreet omschreven behandel-
doelen zijn bereikt. De hoofdbehandelaar 
autoriseert de beëindiging van de behan-
deling conform de DBC-spelregels.

Een GZ-psycholoog en een orthopedagoog 
generalist NVO (adolescenten) mogen onder 
MDO- constructie de coördinerende en uitvoe-
rende taken van het hoofdbehandelaarschap uit-
voeren. 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, psychothera-
peut, 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 behandelverantwoor-
delijke.
Voor de behandelaar die in opleiding is tot  
psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psycho-
therapeut of verpleegkundig specialist GGZ 
geldt, dat hij de uitvoerende en coördinerende 
taken van het hoofdbehandelaarschap kan uit-
voeren onder supervisie. De supervisor blijft de 
behandelverantwoordelijke en dient minimaal 
anderhalf uur face-to-face contact te hebben 
met de patiënt/cliënt.

Niet toegestaan als 
 hoofd behandelaar in  
2014-2016 

In zijn algemeenheid kan VGZ geen hoofd-
behandelaars 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 hoofd-
behandelaar toegestaan. Een arts verstandelijk 
gehandicapten komt niet voor op de lijst van 
 het ministerie.
  
Generalistische basis GGZ
Hoofdbehandelaarschap van de sociaal psychia-
trisch verpleegkundige is niet toegestaan. Deze 
beroepsgroep komt niet voor op de lijst van het 
ministerie. 
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Verwijzers
In de polisvoorwaarden staat vermeld welke ver-
wijzers geaccepteerd worden, u wordt hierover 
nog nader geïnformeerd. Als iemand anders dan 
de huisarts een cliënt verwijst naar de curatieve 
GGZ, wordt de huisarts wel van de verwijzing op 
de hoogte gesteld.

Moment van verwijzen
We gaan ervan uit dat verwijzers een verwijzing 
naar de curatieve 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 uitge-
steld. Dat wil zeggen dat het niet direct star-
ten 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 patiën-
tendossier.

 -  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 open-
staande 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 ver-
volgens 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 gel-
dende verwijsbrief aanwezig is. Als er controles 
plaatsvinden, is de datum van de verwijsbrief 

Bijlage 3 Verwijzer en  verwijsbrief 
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 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 inschrijf-

nummer van de verzekerde.

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 scree-
ningsinstrument of een screeningsinstrument 
in de validatiefase. De uitkomst van dit oriën-
terend 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 Zvw.

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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Bijlage 4 Regio’s en contact personen

Regio Namen Functie Mailadres regio

Zuid-West Erik Lubbers Senior zorginkoper curatieveGGZregiozw@vgz.nl

  Steven Schonegevel Zorginkoper curatieveGGZregiozw@vgz.nl

  Lianne Remijn Zorginkoper curatieveGGZregiozw@vgz.nl

  Birgit van Rijswijk Zorginkoper curatieveGGZregiozw@vgz.nl

Vacature Assistent zorginkoper curatieveGGZregiozw@vgz.nl

Zuid-Oost Angelique Moonen Senior zorginkoper zorginkoop.GGZzo@vgz.nl

  Desiree Drossaert Zorginkoper zorginkoop.GGZzo@vgz.nl

  Rico Bastiaans Zorginkoper zorginkoop.GGZzo@vgz.nl

  Sandra de Graaf Zorginkoper zorginkoop.GGZzo@vgz.nl

  Ingeborg Bok Assistent Zorginkoper zorginkoop.GGZzo@vgz.nl

  Sylvia Schalks Assistent Zorginkoper zorginkoop.GGZzo@vgz.nl

Job van Gogh Assistent zorginkoper zorginkoop.GGZzo@vgz.nl

Noord Rob Laane Senior zorginkoper curatieveGGZregion@vgz.nl

  Herman Diederiks Zorginkoper curatieveGGZregion@vgz.nl

  Tomas Göbbels Zorginkoper curatieveGGZregion@vgz.nl

  Gerjan Prins Zorginkoper curatieveGGZregion@vgz.nl

  Daniëlla Verell Assistent Zorginkoper curatieveGGZregion@vgz.nl

  Nellie Bijvoet Assistent Zorginkoper curatieveGGZregion@vgz.nl

Ruth Reins Assistent Zorginkoper curatieveGGZregion@vgz.nl

Hiernaast vindt u een overzicht van de contact-
personen van de specialistische GGZ van VGZ. 
Neem gerust contact op met de zorginkoper in 
uw regio als u vragen heeft.

D0073-201505
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