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“Dit proces doet niets af aan de kwaliteit, 
het bespaart zorgkosten én het verbetert de 
toegankelijkheid van de GGZ”

“In het veld heerst ten onrechte nog steeds de 
gedachte dat dit niet mag of kan, vanwege de 
schotten tussen de bekostigingsstromen. Dat is 
echt zonde.”

GGZProcesinnovatie

Waarom?
Bij zorgaanbieders die zowel GBGGZ als SGGZ leveren, komt het 
geregeld voor dat een cliënt door de huisarts of POH GGZ niet 
juist is verwezen: i.p.v. in de SGGZ blijkt de GBGGZ de juiste zorg 
te zijn of vice versa. Als een cliënt na een intakeproces voor de 
SGGZ alsnog naar de GBGGZ doorverwezen wordt, moet opnieuw 
gewacht worden én opnieuw een gesprek gevoerd worden met 
de regiebehandelaar. Dat terwijl de cliënt en zijn/haar zorgvraag 
meestal reeds bekend zijn. Voor de cliënt is het ook vervelend om 
zijn verhaal opnieuw te moeten doen.

Wat en hoe?
HSK heeft het intakeproces voor de GBGGZ en de SGGZ zoveel 
mogelijk gelijk getrokken. Feitelijk bestaat de intake voor beide 
behandeltrajecten uit dezelfde elementen: onderzoeken wat er aan 
de hand is, wat de in redelijkheid aangewezen zorgvraag is en welk 
behandelplan daarbij hoort. Pas bij de afronding van de intake 
wordt vastgesteld of het een GBGGZ of SGGZ zorgtraject wordt: 
‘hybride’ diagnostiek. Daarna wordt, i.g.v. SGGZ, overlegd binnen 
het multidisciplinair team en start direct de (juiste) behandeling.

Ook als niet naar passende 
echelon is verwezen, direct juiste 
behandeling.
Sneller intake en behandeling voor 
volgende cliënt.

Cliëntervaringen nóg positiever 
door kortere wachttijden.

HSK gestegen van 8,7 in 2017 
naar 9,0 in 2019 op Zorgkaart 
Nederland.

10% reductie op totale zorgkosten 
per cliënt a.g.v. minder 
diagnostische prestaties.

Doelgroep
15.940 cliënten die in beide echelons GGZ-behandeling hebben 
ontvangen (GBGGZ excl. Chronisch en initiële ambulante SGGZ)

Landelijke zorgkosten
€ 62 miljoen

Landelijke besparing
€ 6,2 miljoen

Betrokken zorgverleners
(Regie)behandelaren
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