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Geachte leden van de Vaste commissie voor VWS,
Tijdens het Algemeen Overleg ggz op 6 december jl. hebt u gesproken over de bekostiging
van de inzet van niet-BIG geregistreerde beroepen.
Leden van uw commissie gaven - terecht - aan dat er bijzonder weinig draagvlak in de sector
is voor het experiment zoals het nu is uitgewerkt door de NZa.
De antwoorden op vragen van de commissie over het bekostigingsexperiment aanvullende
beroepen geestelijke gezondheidzorg en forensische zorg zijn geagendeerd voor uw
Procedurevergadering op 19 december a.s.
De staatssecretaris geeft in deze reactie aan: ‘De NZa heeft mij verzekerd dat zij het
experiment zo uitvoerbaar en implementeerbaar mogelijk vormgeeft (rekening houdend met
de randvoorwaarden in de aangekondigde aanwijzing, die gebaseerd zijn op de afspraken uit
het bestuurlijk akkoord).’
Door de NZa is een concept experimentbeleidsregel opgesteld die in de praktijk nauwelijks
bruikbaar is. Zorgverzekeraars Nederland, Nederlands Instituut voor Psychologen, P3NL,
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, Nederlandse
Vereniging Voor Psychiatrie, Mind, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en
GGZ Nederland, hebben hun zorgen hierover gedeeld met het ministerie van VWS.
Partijen hebben met elkaar mogelijke oplossingen geformuleerd die wel in de geest zijn van
het Hoofdlijnenakkoord, recht doen aan de kwaliteit van zorg, administratief realistisch zijn,
beheersbaar zijn in te kopen en bovendien leiden tot minder willekeur en rechtsongelijkheid
voor cliënten. Een experiment dat daadwerkelijk capaciteit vrijmaakt voor het aanpakken van
de wachtlijsten door aan te sluiten bij de DBC-financiering en meer ondersteunende en
aanvullende beroepen te laten tijdschrijven in de DBC’s.
Echter, tegen de uitdrukkelijke wens van partijen in, houdt de NZa vast aan haar voorstel.

Een overhaaste aanwijzing voor deze voorliggende uitwerking van het
bekostigingsexperiment helpt de zorg niets en zet wel werkzame oplossingen jaren op
achterstand.
Graag vraag ik uw commissie om hierover nader van gedachten te wisselen met de
staatssecretaris. Voor vragen of toelichting kunt u contact opnemen met Joanne Hogervorst,
adviseur public affairs (06-53579693 / jhogervorst@ggznederland.nl)
Met vriendelijke groet,

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

Cc: dhr. L. de Lange (VVD), dhr. M. Hijink (SP), dhr. W. Renkema (GL), mevr. J. van den
Berg (CDA), mevr. A. Diertens (D66), mevr. F. Agema (PVV), mevr. H. Lodders (VVD)
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