
1

Bestuurlijk Akkoord 

voor 

DUMMIES 

Lees meer over de afspraken uit het Bestuurlijk Akkoord



2

Colofon

Dit is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie (NVvP)

Eindredactie 
Marloes Hollander,
beleidsmedewerker communicatie bureau NVvP 

Redactie 
Janneke van Gog,
senior beleidsmedewerker bureau NVvP
Marloes Hollander,
beleidsmedewerker communicatie bureau NVvP 
Janneke van de Laar,
beleidsmedewerker bureau NVvP
Hilke Verdijk,
beleidsmedewerker communicatie bureau NVvP

Illustraties & Afbeeldingen  
Marloes Hollander 
Peter Niesink
Jeroen Steenmeijer 

Opmaak & Vormgeving
Marloes Hollander 

Drukwerk
Secrass 

November 2013, Utrecht



3

Inhoudsopgave  
  pagina 

Hoofdstuk 1 Waarom een Bestuurlijk Akkoord?  4

Hoofdstuk 2 Uitgangspunt Bestuurlijk Akkoord  5

Hoofdstuk 3 Indeling van de ggz zorg 7
 3.1 Preventie 7
 3.2 Huisartsenzorg 8
 3.3 Ondersteuning GGZ 9
 3.4 Generalistische Basis GGZ 11
 3.5 Gespecialiseerde GGZ  13

Hoofdstuk 4 Afspraken in het Bestuurlijk Akkoord 14
 4.1 Herindeling ggz  15 
 4.2 Hoofdbehandelaarschap  16
 4.3 Ambulantisering (beddenreductie) 18
 4.4 Anti-stigma  20
 4.5 Kwaliteit van zorg  21
 4.6 Groeipercentage  22
 4.7 Bekostiging 23
 4.8 Zorg(vraag)zwaarte 27
 4.9 Verzekerde ggz 28 
 4.10 Versterking ziekenhuispsychiatrie 28
 4.11 Afspraken op langere termijn 29

 
Hoofdstuk 5 Aanvullende afspraken per 2014 30

 5.1 Nieuwe afspraken 30



4

Hoofdstuk 1 
Waarom een Bestuurlijk Akkoord?
In juni 2010 maakte de minister haar plannen voor grote 
bezuinigen in de zorg kenbaar. In totaal moest 600 miljoen 
op de geestelijke gezondheidszorg (ggz) bezuinigd worden 
en de groei van de ggz in de komende jaren beperkt worden. 
De meest stuitende maatregel was de invoering van een eigen 
bijdrage in de ggz. Voor veel patiënten zou het onmogelijk zijn 
om deze eigen bijdrage uit eigen zak te betalen. Daarnaast was 
het, door het alleen toepassen van deze maatregel in de ggz (en 
dus niet bij andere medisch specialismen), een stigmatiserende 
maatregel. Ook was er de dreiging dat prestatiebekostiging (waar 
alle partijen een voorstander van waren) niet doorgevoerd zou 
worden. 
 
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) voerde 
samen met andere partijen actie tegen deze maatregel. De 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ging 
in deze lobbyperiode met branche- en beroepsverenigingen 
(o.a. NVvP), zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten- en 
familieorganisaties om tafel om te komen tot een gezamenlijke 
inhoudelijke agenda die ervoor moet zorgen dat de ggz in de 
toekomst kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar blijft. Dit heeft 
geresulteerd in het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-
2014.1) Alle betrokken partijen zijn momenteel bezig met de 
uitwerking en realisatie van de gemaakte afspraken in dit akkoord. 

1) In te zien via www.nvvp.net/publicaties/diversen
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Hoofdstuk 2
Uitgangspunt van het Bestuurlijk Akkoord 
De ggz levert in Nederland een onmisbare bijdrage aan een 
gezonde, veerkrachtige en veilige samenleving. Het is belangrijk 
dat er in de ggz een goed, stevig en gevarieerd zorgaanbod 
bestaat om mensen met psychische aandoeningen te behandelen. 
Uitgangspunt daarbij is dat de zorg rond de patiënt wordt 
georganiseerd, en niet de patiënt rond de zorg.
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Afb. 2.1 De zorg rondom de patiënt 
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Om die zorg goed rond de patiënt te kunnen organiseren is 
het noodzakelijk dat er goede samenwerking met de somatiek 
en professionals buiten het ggz-zorgdomein plaatsvindt. Dit is 
de zogenoemde integrale herstelbenadering, waarbij 
informatie wordt uitgewisseld en bruggen worden geslagen 
tussen de verschillende zorgdomeinen van de patiënt.

GGZ

Overige 
professionals Somatiek

Afb. 2.2 Integrale herstelbenadering
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Hoofdstuk 3
Indeling van de ggz zorg 
Om tot goede samenhangende ggz zorg te komen hebben de 
partijen gekeken naar de inrichting van deze zorg.  Afhankelijk van 
de zorgvraag wordt passende zorg geboden door huisartsen, ggz-
ondersteuners, zorgverleners in de Generalistische Basis GGZ 
of Gespecialiseerde GGZ (en Topzorg). Hierbij is het streven om 
minder complexe zorg uit de huidige tweede lijn, te verplaatsen 
naar de Generalistische Basis GGZ.

Ondersteuning GGZ

.... E-health

POH

ConsultatieSPV

Generalistische 
Basis GGZ

Gespecialiseerde 
GGZ

Top-
zorg

Huisartsenzorg 

Afb. 3.1 Indeling van de ggz

3.1 Preventie 
Natuurlijk is het nog beter om psychische aandoeningen te 
voorkomen. Daarom is preventie essentieel. Patiënten, hun familie 
en het netwerk rondom de patiënt spelen daarin een belangrijke 
rol. Het transparant informeren en betrekken van de patiënt is 
belangrijk, zodat hij of zij voldoende keuzevrijheid heeft.
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Huisartsenzorg 

3.2 Huisartsenzorg: de poortwachter

De huisartsenzorg kenmerkt zich door een sterke poort waarin 
patiënten met psychische klachten adequaat worden herkend, 
behandeld of waar nodig verwezen naar de Ondersteuning GGZ, 
de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.

Illustratie 3.2 De huisarts als sterke poort
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3.3 Ondersteuning GGZ: de huisarts kan het   
 niet alleen

Ondersteuning GGZ

.... E-health

POH

ConsultatieSPV

De Ondersteuning GGZ richt zich op het ondersteunen 
van de huisartsen bij een optimale behandeling, consultatie of 
doorverwijzing en terugverwijzing naar de Generalistische Basis 
GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. De ondersteuning speelt 
een belangrijke rol bij de begeleiding van de stabiele chronische 
patiënt met psychische problematiek in de wijk. Dit gebeurt altijd 
in overleg met de huisarts, zorgverleners uit de Generalistische 
Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. 
 
Het ondersteunende team kan bestaan uit onder andere 
de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH-GGZ), 
de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV-er) of een 
andere hulpverlener, zoals een Algemeen Maatschappelijk 
Werker (AMW-er). Daarnaast bestaat de ondersteuning uit 
consulten met onder andere de psychiater, psychotherapeut, 
kaderhuisarts GGZ, klinisch psycholoog, eerstelijnspsycholoog 
of gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). 
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3.3.1 E-health
Binnen het kader van deze ondersteuning past ook de inzet 
van e-health toepassingen; digitale programma’s gericht op 
versterking van eigen regie, zelfmanagement en ondersteuning 
van de informele zorg. Vanzelfsprekend is dat alle zorg veilig naar 
de professionele standaard wordt uitgevoerd. 

Illustratie 3.3 E-health als belangrijke ondersteuning 
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3.4 Generalistische Basis GGZ: doeltreffende zorg  
 voor patiënten met lichte tot matige
 problematiek

Generalistische 
Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ is alleen toegankelijk via de 
huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts. In de Generalistische Basis 
GGZ wordt alleen een behandeling gestart als er sprake is van 
een stoornis die benoemd is in het Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM) in combinatie met een 
gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Het gaat 
hierbij veelal om lichte tot matige, niet complexe problematiek, 
waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote 
kans op herstel. Het kan ook gaan om ernstige, maar stabiele 
problematiek, die geen gespecialiseerde behandeling, maar wel 
een langdurige monitoring behoeft. De Generalistische Basis GGZ 
is tevens verantwoordelijk voor goede nazorg, ondersteuning en 
terugvalpreventie bij mensen die reeds behandeld zijn voor een 
psychische aandoening. Door het ontwikkelen en versterken van 
de Generalistische Basis GGZ kan een aanzienlijk deel (minimaal 
20%) van de patiënten die nu in de tweedelijn wordt geholpen 
naar de Generalistische Basis GGZ verschuiven.
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Dat kan voor de patiënten beter zijn en is in het algemeen 
ook doeltreffender en goedkoper. Door deze ontwikkeling kan 
de Gespecialiseerde GGZ zich meer richten op patiënten met 
ernstige psychische aandoeningen. 

Illustratie 3.4 Generalistische Basis GGZ versus Specialistische GGZ
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Gespecialiseerde 
GGZ

Top-
zorg

3.5 Gespecialiseerde GGZ: voor de complexere
 behandelingen 

De Gespecialiseerde GGZ kenmerkt zich door een hoge mate 
van complexiteit van behandeling, waarbij veel specialistische 
kennis nodig is. Bij de doelgroep kan de kwaliteit van leven 
(ernstig) onder druk staan. Er is sprake van een DSM 
benoemde stoornis. De Gespecialiseerde GGZ kent een sterke 
diagnostische functie onder verantwoordelijkheid van een klinisch 
psycholoog, psychotherapeut of psychiater. De behandeling in de 
Gespecialiseerde GGZ is gericht op herstel of op rehabilitatie 
van de patiënt. 
Preventie (bijvoorbeeld het voorkomen van crisissituaties bij 
ernstige psychiatrische aandoeningen), zelfmanagement en 
e-health worden een steeds belangrijker onderdeel van de 
behandeling. In het uiterste geval wordt iemand onvrijwillig 
behandeld. Indien blijkt dat de patiënt in een stabiele situatie 
verkeert, en dat behandeling in de Gespecialiseerde GGZ niet 
(meer) nodig is, wordt de patiënt, afhankelijk van zijn situatie en 
zorgbehoefte, verwezen naar de huisarts, of de Generalistische 
Basis GGZ.
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Hoofdstuk 4
Afspraken in het Bestuurlijk Akkoord
Bij de nieuwe zorgindeling is in het Bestuurlijk Akkoord een 
aantal afspraken gemaakt. De NVvP is daarin nauw betrokken 
bij de onderwerpen; herindeling ggz, hoofdbehandelaarschap, 
ambulantisering (beddenreductie), anti-stigma, kwaliteit van zorg,  
zorg(vraag)zwaarte, bekostiging, macrobudgettering, versterking 
van de ziekenhuispsychiatrie, verzekerde ggz, groeipercentage en 
onderzoek. 

Ondersteuning GGZ

.... E-health

POH

ConsultatieSPV

Generalistische 
Basis GGZ

Gespecialiseerde 
GGZ

Top-
zorg

Huisartsenzorg 

Afb. 4.1 Afspraken bij de nieuwe zorgindeling
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4.1 Herindeling ggz
Aanleiding: In de voormalige situatie werden patiënten te vaak 
behandeld in de (duurdere) tweedelijns ggz, terwijl zij ook in de 
eerstelijns ggz behandeld konden worden. Hierdoor ontstond 
teveel onnodige en een te dure tweedelijns ggz. Om de kwaliteit 
en kostenbeheersing te waarborgen diende een deel van de 
voormalige tweedelijns ggz verschoven te worden naar een 
verstevigde en verbrede eerstelijns ggz, zodat er in de tweedelijns 
ggz alleen zorg plaatsvindt voor de patiënten met complexere 
zorgbehoefte. 

Afspraak: De niet-complexe, lichte en matige problematiek wordt 
in een Generalistische Basis GGZ behandeld en de complexe 
en zwaardere problematiek in de Gespecialiseerde GGZ. De 
zorg wordt rond de patiënt georganiseerd, en niet de patiënt 
rond de zorg. Zorgaanbieders wordt gevraagd continu passende 
en doelmatige zorg te bieden door telkens de behoefte van de 
patiënt centraal te stellen.

Uitwerking:  Vanaf 2014 wordt zorg geboden door de huisarts 
(poortfunctie en behandeling psychische klachten) en ggz 
ondersteuners, de Generalistische Basis GGZ (voor patiënten 
met lichte en matige problematiek) of de Gespecialiseerde GGZ 
(voor patiënten met -zeer- complexe aandoeningen).
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4.2 Hoofdbehandelaarschap 
Aanleiding: In de Gespecialiseerde GGZ worden patiënten 
behandeld met complexere problematiek. Ook zijn hierbij vaak 
meerdere professionals betrokken. In dat geval is het van belang 
dat iemand de integraliteit van de behandeling bewaakt. De NVvP 
is van mening dat bij de definitie van Gespecialiseerde GGZ in het 
Bestuurlijk Akkoord past dat psychiaters en klinisch psychologen 
het hoofdbehandelaarschap invullen. Zij zijn bij uitstek degenen 
die in staat zijn om in complexe situaties de integraliteit van de 
behandeling te overzien en te bewaken. Een louter administratieve 
rol van de hoofdbehandelaar die ‘op papier’ eindverantwoordelijk 
is, maar waarbij de betrokkenheid zich beperkt tot het openen 
en afsluiten van een DBC (de zogenoemde ‘stempeldokter’) wijst 
de NVvP ten principale af.

Afspraak: In het Bestuurlijk Akkoord zijn geen afspraken gemaakt 
over de invulling van het hoofdbehandelaarschap. Wel hebben 
partijen de afspraak gemaakt dat zij zich inspannen voor een 
veldnorm hoofdbehandelaarschap. 

Uitwerking: Er is tot nog toe geen overeenstemming tussen de 
partijen bereikt over het hoofdbehandelaarschap. De minister 
van VWS gaf daarop aan tot 2016 geen grote veranderingen door 
te willen voeren. Wel wil ze deze periode gebruiken om, samen 
met de veldpartijen, een onderzoeksprogramma uit te voeren 
om tot een nieuwe norm voor hoofdbehandelaarschap vanaf 
2016 te komen. 
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Illustratie. 4.2 De psychiater is meer dan alleen een stempeldokter
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4.3 Ambulantisering (beddenreductie) 
Aanleiding: Mensen met psychische aandoeningen moeten zoveel 
mogelijk de regie over hun eigen leven houden en kunnen 
deelnemen aan en wonen in de maatschappij. De behandel- en 
begeleidingsaanpak is dan ook gericht op hulp thuis en minder 
op opname.

Afspraak: Zorgverzekeraars en zorgaanbieders delen de ambitie 
om de huidige totale beddencapaciteit in de periode tot 2020 
fors af te bouwen.

Uitwerking: Tijdens de behandeling van de complexe zorgvraag 
van de patiënt wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een 
aanpak waarbij behandeling vanuit huis (ambulante behandeling) 
uitgangspunt is. De voorwaarde daarbij is dat de zorg in de wijk 
eerst goed geregeld is, voordat daadwerkelijk beddenreductie 
plaatsvindt. Een voorbeeld van goede zorg in de thuissituatie 
zijn de act- en fact-teams, die voor de kwetsbaarste groepen 
multidisciplinaire ondersteuning bieden op alle leefgebieden.

2)

Daardoor kan het aantal bedden worden afgebouwd en de zorg 
worden omgezet naar ambulante hulp. Als het onontkoombaar is, 
wordt een patiënt klinisch behandeld. 

2) www.platformggz.nl 
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Illustratie 4.3 Van bed naar stoel  
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4.4 Anti-stigma 
Aanleiding: Mensen met psychische aandoeningen moeten in de 
samenleving de ruimte ervaren om voor hun ziekte uit te komen 
en als gelijkwaardige burgers deel te nemen aan de maatschappij. 

Afspraak: Cliëntenorganisaties, zorgverzekeraars en 
zorgaanbieders zetten een destigmatiseringsprogramma op. 

Uitwerking: Dit programma heeft vorm gekregen in de Stichting 
Samen Sterk Tegen Stigma. De NVvP heeft zitting in het 
stichtingsbestuur. Meer informatie is te vinden op
www.samensterktegenstigma.nl. 

Afb. 4.4 Anti-stigma 

STIGMA



21

4.5 Kwaliteit van zorg
Aanleiding: Om de afspraken uit het Bestuurlijk Akkoord in het 
hele ggz veld door te kunnen voeren, is planmatige, continue 
verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van 
professionals nodig. Ook moeten patiënten in de gelegenheid 
worden gebracht om op een gelijkwaardige basis samen met de 
behandelaar beslissingen te nemen. 

Afspraak: De beroepsorganisaties van professionals en patiënten-
organisaties in de ggz zetten een ambitieus kwaliteitsprogramma 
op voor de ontwikkeling van behandelrichtlijnen en bijbehorende 
standaarden.

Uitwerking: Op 9 oktober 2013 lanceerden de NVvP, het 
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en het Landelijk 
Platform GGz (LPGGz) een landelijk samenwerkingsverband op 
het gebied van kwaliteit in de ggz; Kwaliteitsontwikkeling GGz, 
Netwerk voor goede zorg. Het netwerk heeft als doel om de 
beroepsuitoefening van de zorgverleners continue te verbeteren 
en te vernieuwen, waardoor de zorg aan mensen met psychische 
problemen verder wordt geprofessionaliseerd. Dit gebeurt door 
het ontwikkelen en verspreiden van kwaliteitsstandaarden, die 
normen voor goede zorg beschrijven en goed implementeerbaar 
zijn. Voorbeelden hiervan zijn behandelrichtlijnen, zorg-
standaarden en instrumenten voor het meten van het effect van 
een behandeling. 
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4.6 Groeipercentage* 
Aanleiding: De groei van de ggz is groter dan in andere 
zorgsectoren. Het aantal aanbieders in de ggz steeg tussen 2008 
en 2009 met bijna 4003). Het is een positieve ontwikkeling dat 
steeds meer mensen de weg naar de ggz weten te vinden, de 
kosten worden hierdoor echter wel te hoog. De betaalbaarheid 
en toegankelijkheid op de lange termijn zijn daarom een belangrijk 
punt van aandacht. 

Afspraak: Afgesproken wordt om voor 2013 en 2014 op een 
structurele jaarlijkse uitgavengroei uit te komen van maximaal 
2,5%, exclusief de jaarlijkse loon- en prijsbijstelling. 

Uitwerking: Om kosten te besparen dient de ggz dichter bij 
huis geregeld te worden (zie 4.3) en wordt overgegaan op een 
prestatiebekostiging. 
Bij prestatiebekostiging worden de inkomsten van de zorg 
volledig afhankelijk van de zorgprestaties. Zorgverleners worden 
daarbij uitgedaagd om kritischer te kijken naar de behandeling 
en deze beter en efficiënter uit te voeren. Hierdoor blijft de ggz 
betaalbaar en verbetert de kwaliteit (zie ook 4.7 Bekostiging). 

* Inmiddels zijn er aanvullende afspraken gemaakt. Zie voor meer 
informatie 5.1 Nieuwe afspraken. 

3) www.nza.nl
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4.7 Bekostiging
Een belangrijk doel van het Bestuurlijk Akkoord is het komen 
tot een betere beheersbaarheid van de kostenontwikkeling. Al 
sinds 2008 wordt in het ggz veld gewerkt aan de zogenoemde 
prestatiebekostiging. Het doel van prestatiebekostiging is het 
verbeteren en waarborgen van de kwaliteit, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van de zorg voor de patiënt. Dit gebeurt door 
de betaling voor zorg te veranderen. Instellingen in de curatieve 
(geneeskundige) ggz krijgen bij prestatiebekostiging straks 
betaald voor de zorgprestaties die zij leveren. Zorgverzekeraars 
onderhandelen dan met de instellingen over de prijs voor 
elke prestatie. Daardoor kunnen zorgverzekeraars kritischer 
zorg inkopen voor de consument. Op die manier prikkelt 
prestatiebekostiging om samenhangende en doelmatige zorg 
rondom de patiënt te organiseren. De verwachting is dat 
hierdoor de gezondheidszorg betaalbaar blijft en de kwaliteit van 
zorg verbetert.4) 

4) www.nza.nl
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4.7.1 Gedifferentieerd macrobeheersinstrument (MBI)
Aanleiding: In de voormalige situatie werden álle zorgaanbieders 
‘gestraft’ als er in totaal teveel geld werd uitgegeven door 
het draaien van overproductie of het genereren van teveel 
inkomsten. In de toekomst moet alleen de zorgaanbieder die 
het zogenoemde Budgettair Kader Zorg (BKZ) overschrijdt, 
opdraaien voor de kosten.   

Afspraak: Er wordt een gedifferentieerd macrobeheersinstrument 
(MBI) geïntroduceerd. Dit instrument maakt het mogelijk om 
een wettelijk macrobudgettair plafond vast te stellen voor alle 
zorgaanbieders. In het geval van een onverwachte overschrijding 
van dat macroplafond worden de betreffende zorgaanbieders 
gekort volgens een vooraf bekend gemaakte verdeelsleutel.

Uitwerking: Onlangs is geconcludeerd dat introductie van dit 
gedifferentieerd MBI per 2014 niet haalbaar is. Het streven is om 
het instrument per 2015 in te voeren.  

4.7.2 Bekostiging POH-GGZ
Aanleiding: Een versterking van de eerstelijns ggz door middel van 
de POH-GGZ wordt gezien als één van de belangrijke middelen 
om de kosten te beheersen. 

Afspraak: Om mensen met (lichte) psychische klachten te 
kunnen begeleiden bij de huisarts, is het van belang dat de POH-
GGZ-functie wordt versterkt en dat er financiële ruimte wordt 
gecreëerd.
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Uitwerking: In 2013 is een eerste stap gezet richting flexibilisering/
verruiming van de module POH-GGZ, zodat meer uur POH-
GGZ per praktijk gecontracteerd kan worden.5)

4.7.3 Bekostiging Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde
 GGZ
Aanleiding: Een nieuwe indeling van de zorg en dus de introductie 
van de Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ, 
leidt tot de introductie van een nieuwe bekostigingssystematiek. 

Afspraak: Er wordt toegewerkt naar een kwalitatief goede, 
betaalbare en toegankelijke Generalistische Basis GGZ en 
Gespecialiseerde GGZ.  

Uitwerking: In 2014 wordt voor de Generalistische Basis GGZ 
een uniforme bekostiging op basis van vier zorgzwaarteprestaties 
ingevoerd.  Voor de Gespecialiseerde GGZ  is per 2013 voor alle 
zorgaanbieders prestatiebekostiging ingevoerd op basis van de 
bestaande Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). 

5) Advies bekostiging POH-GGZ, Nederlandse Zorgautoriteit
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NB: In de komende jaren zal de inrichting van de ggz blijven veranderen 

door bijvoorbeeld de introductie van de Generalistische Basis GGZ en 

de overheveling van de Gespecialiseerde (voorheen langdurige) GGZ 

van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de 

Zorgverzekeringswet (Zvw). 

Daarnaast kent de huidige productstructuur een aantal tekortkomingen. 

Een voorbeeld daarvan is dat het systeem prikkels kent voor 

upcoding (hierbij kiest een arts voor een duurdere DBC dan medisch 

gezien noodzakelijk is). Om deze redenen wordt nagedacht over 

aanpassingen in de productstructuur van de Gespecialiseerde GGZ 

met als doel de productstructuur robuuster te maken en perverse 

prikkels te verminderen. Ook de wijze waarop zorgvraagzwaarte (zie 

4.8) gebruikt kan worden is onderwerp van gesprek.

Illustratie 4.7 Bekostiging op basis van DBC’s 
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4.8 Zorg(vraag)zwaarte 
Aanleiding: Zorgvraagzwaarte legt de relatie tussen een aantal 
patiëntkenmerken en de behandelinzet uitgedrukt in het aantal 
behandelminuten of aantal verblijfsdagen (zorgzwaarte). De 
partijen onderkennen dat inzicht in zorgvraagzwaarte nodig is 
voor de inkoop van doelmatige zorg. Het maakt namelijk duidelijk 
waarom de behandelinzet bij patiënten zo kan verschillen, ook 
bij een zelfde diagnose. Om dit inzicht te verkrijgen dient een 
instrumentarium ontwikkeld te worden, waarmee zorgzwaarte 
van patiënten kan worden vastgelegd.  

Afspraak: Partijen maken een gezamenlijke door-ontwikkel-
agenda, die gericht is op het opnemen van zorg(vraag)zwaarte 
in de productstructuur. Privacy is daarbij een belangrijke 
randvoorwaarde. Het dient dan ook door het College 
Bescherming Persoonsgegevens (CBP) getoetst te worden op 
belemmeringen inzake omgang met persoonsgegevens.  

Uitwerking: Een werkgroep, waarin ook de NVvP participeert, 
heeft een zogenaamde zorgvraagzwaarte-index ontwikkeld 
(zorgvraagzwaarteniveau 1-7). Hoewel deze nog niet voldoende 
robuust is bevonden, is het streven om de index bij wijze van 
testcase per 2014 in gebruik te nemen en deze dan verder te 
ontwikkelen.  
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4.9 Verzekerde ggz
Aanleiding: Ook de verzekerde ggz wordt met de herindeling 
onder de loep genomen. 

Afspraak: Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) geeft een 
advies over toekomstbestendige ggz via twee hoofdlijnen: de 
begrenzing van de ggz en het gepast gebruik van ggz.

Uitwerking: Het CVZ heeft in dat kader in 2013 een adviesrapport 
‘Geneeskundige GGZ’ geschreven (deel 1, april 2012 en deel II, juli 
2013). Hierin heeft zij voorstellen voor een scherpere afbakening 
van de curatieve (geneeskundige) ggz in de Zorgverzekeringswet 
uitgewerkt. Tevens adviseerde het CVZ de minister om actief te 
monitoren. Het CVZ is voornemens over twee jaar te bezien of 
een hernieuwd advies over de geneeskundige ggz nodig is.

4.10 Versterking ziekenhuispsychiatrie
Aanleiding: De ziekenhuispsychiatrie in Nederland is vanuit 
de historie diffuus ingericht. Dit is één van de redenen dat de 
ziekenhuispsychiatrie zich onvoldoende als eenheid heeft weten 
te profileren binnen de specialistische geneeskunde. Partijen 
willen de tweedeling tussen de somatische en psychiatrische 
zorg opheffen door onder andere de ziekenhuispsychiatrie te 
verstevigen. 
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Afspraak: Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor het 
opheffen van (financiële) tweedeling tussen somatische zorg en 
psychiatrische zorg.

Uitwerking: Om het plan van aanpak uit te werken is een interne 
werkgroep versterking ziekenhuispsychiatrie van de NVvP 
ingesteld. De werkgroep wil (onder meer) een duidelijke visie 
op ziekenhuispsychiatrie uitdragen, knelpunten in de bekostiging 
oplossen en instrumenten ontwikkelen die kwaliteit van zorg 
binnen de ziekenhuispsychiatrie inzichtelijk kunnen maken. 

4.11 Afspraken op langere termijn
Naast bovenstaande afspraken zullen de partijen ook plannen 
van aanpak opstellen voor de lange termijn voor een aantal 
onderwerpen, waaronder: het verminderen van de administratieve 
lasten, een specifiek regime ten aanzien van de groep mensen 
met ernstige, psychiatrische aandoeningen (EPA), het bevorderen 
van een verantwoord gebruik van e-health, de flexibilisering van 
de arbeidsmarkt, de ontwikkeling van topzorg, het elektronisch 
patiëntendossier en het reduceren van dwangtoepassingen.  
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Hoofdstuk 5
Aanvullende afspraken per 2014 
In het voorjaar van 2013 kondigde de minister opnieuw een 
forse bezuiniging aan voor de hele zorgsector in 2014. Hoewel 
een extra bezuiniging wederom een enorme inspanning en 
veerkracht van het ggz-veld vroeg, hebben diverse partijen in 
de ggz, waaronder de NVvP, opnieuw in gezamenlijkheid met 
de minister naar oplossingen gezocht. Dit om de bezuiniging 
met behoud van kwaliteit te kunnen borgen en waar mogelijk 
te kunnen verminderen. Een intensief onderhandelingstraject 
volgde, wat in juli 2013 resulteerde in een voorstel tot nieuwe 
afspraken die als aanvullingen gelden op het in 2012 afgesloten 
Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ. 

5.1 Nieuwe afspraken
De nieuwe afspraken komen erop neer dat het maximale 
groeipercentage van de ggz-sector verder wordt teruggebracht 
van 2,5% naar 1,5% in 2014 en 1% per jaar van 2015 tot en met 
2017. Het bestaande Bestuurlijk Akkoord wordt daarop aangepast 
en verlengd tot het einde van 2017. Aan de beweging die met 
het Bestuurlijk Akkoord op diverse thema’s is ingezet wordt 
verder vastgehouden. Om de uitgavenbeheersing te realiseren, 
zetten partijen wel extra in op een reeks maatregelen die 
zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van de zorg vergroten. 
Onderdelen van inhoudelijke thema’s uit het Bestuurlijk Akkoord 
worden daartoe verder aangescherpt c.q. doorontwikkeld. 
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In hoofdlijnen komen de nieuwe afspraken neer op: 

• Versnelling en aanscherping van in 2012 gemaakte afspraken 

over zorg dicht bij de patiënt, kwaliteit en transparantie. 

• Meer gepast gebruik en doelmatigheid. 

• Het bestaande kwaliteitsprogramma gericht op meer 

transparantie voor de patiënt, zorgaanbieder en verzekerde 

over behandeling en behandelingsresultaat wordt 

geïntensiveerd, evenals de bestaande afspraken over meer 

ambulantiseren. 

• Om gelijk speelveld tussen GGZ-aanbieders onderling en 

tussen aanbieders en verzekeraars te realiseren, worden 

er duidelijke afspraken gemaakt over contractering en 

informatievoorziening.

• Gebruik van e-health wordt bevorderd. 

• De restitutiepolis blijft onderdeel uitmaken van het 

basispakket. Verder is afgesproken dat verzekeraars op 

transparante wijze aan hun verzekerden steeds vóór half 

november  aangeven welke vergoedingen zij hanteren voor 

ongecontracteerde zorg. Ook moeten verzekeraars op die 

datum aangeven aan hun verzekerden welke contracten zij 

op dat moment hebben gesloten, zodat verzekerden goed 

geïnformeerd een besluit kunnen nemen om al dan niet over 

te stappen op een andere verzekeraar. De zorginkoop wordt 

transparant voor de zorgaanbieders. 

Bron: Ministerie van VWS
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Disclaimer
De informatie in woord en beeld in deze Bestuurlijk Akkoord 
voor Dummies wordt aangeboden als een service in het kader 
van het door de NVvP georganiseerde Najaarscongres op 14 
november 2013 dat geheel in het teken staat van het Bestuurlijk 
Akkoord Toekomst GGZ. Aan de aangeboden informatie kunnen 
op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De auteurs/
makers aanvaarden geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de geboden informatie.


