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Editorial

Judith Veenendaal

Geacht LVVP-lid, geachte relatie,
Voor u ligt de nieuwe editie van het
LVVP-magazine. Ook dit keer bevat het
magazine verschillende interessante
interviews. Zo is kinderombudsman
Marc Dullaert geïnterviewd over de
jeugd-ggz. De LVVP sprak eind
december met hem, ruim voordat de
commotie ontstond over verlenging
van zijn zittingstermijn. De LVVP kent
de heer Dullaert als een integere
kinderombudsman: scherp, kritisch en
betrokken op de rechten van kinderen. Deze houding vindt u terug in het
interview. De LVVP kan dan ook geen
begrip opbrengen voor de keuze van
de Nationale Ombudsman die besloten heeft de zittingstermijn van de heer
Dullaert niet te verlengen.
In het interview met LVVP-voorzitter
Arnoud van Buuren leest u meer over
het recent ondertekende Kwaliteitsstatuut (KS). De LVVP is een van de
betrokken partijen bij dit statuut. De
LVVP heeft intensief onderhandeld voor
zo gunstig mogelijke voorwaarden voor
vrijgevestigden. Het KS gaat voor iedereen gelden die
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verzekerde zorg gaat leveren, met of
zonder contract. Het komende jaar zult
u nog veel van ons horen over dit KS.
De LVVP gaat u stapsgewijs begeleiden
naar een juiste invoering ervan voor uw
praktijk.
Kim de Jong, wetenschapper,
OQ45-specialist en tevens lid van de
LVVP ROM-commissie, heeft op
verzoek van de LVVP een data-analyse
uitgevoerd op de gegevens uit de periode 2011 - augustus 2015. Haar
bevindingen zijn interessant. Zo
concludeert zij dat behandelingen
door vrijgevestigden effectief zijn voor
grote groepen patiënten.
Vrijgevestigden scoren hoog op de parameters ‘hersteld’ en ‘verbetering’. De
LVVP is tevreden over de uitkomsten
van deze analyse. Wij vermoedden een
dergelijke uitkomst al, maar nu deze is
onderbouwd kunnen we die ook
gebruiken voor belangenbehartiging
en positionering van vrijgevestigden
aan de politieke tafels. Ook gaan we de
pers en media benaderen en hen
informeren over de genoemde
uitkomsten.

Aspirant-bestuurslid Yvo van de Velde
vertelt in het eerstvolgende artikel over
het belang van een gedegen inbreng
en betrokkenheid van vrijgevestigden
in het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling,
waar zorgstandaarden en generieke
modules worden opgeleverd. Gebruik
van deze zorgstandaarden en
generieke modules wordt vanaf 2017
verplicht gesteld. Met Yvo doe ik een
appèl op alle LVVP-leden: het
LVVP-bureau zoekt met spoed leden
die willen deelnemen in een
leesgroep. Dat houdt in dat men
schriftelijk, per e-mail, kritisch reageert
op de conceptteksten van standaarden
en modules. Yvo licht het belang van
deze oproep in het artikel uitgebreid
toe.
Onze vaste columniste Charlotte van
der Wall, tevens psychotherapeute in
Sneek en LVVP-lid, schreef opnieuw
een prikkelende column. Het
tegengeluid dat zij in haar column
noemt, is het volgende artikel in het
magazine: de roer-om-actie van de
LVVP. In navolging van de huisartsen
heeft de LVVP zelf
leveringsvoorwaarden opgesteld, die
een reactie zijn op de trend van de
laatste jaren, waarbij het voor de
vrijgevestigden schier onmogelijk is
om invloed uit te oefenen op de
inhoud van de contracten. Inmiddels
hebben we de eerste gesprekken met
zorgverzekeraars gevoerd over onze
leveringsvoorwaarden. We
openden het overleg met ons
modelcontract.

Dat is een prettig perspectief: een
actieve vorm waarbij wij zelf de kaders
schetsen in plaats van dat wij het
voorgenomen inkoopbeleid van de
zorgverzekeraar te horen krijgen, zoals
de afgelopen jaren het geval was.
Beleidsmedewerker Annemarie van
der Meer vertelt meer over dit
onderwerp in een artikel. En huisarts
Bart Meijman, betrokken bij de
huisartsenactie ‘Het roer gaat om’,
vertelt aanvullend over deze actie en
reageert op het initiatief van de LVVP.
Bert Hebing en Marjan Kroon vertellen
in het daaropvolgende artikel over de
fusie van de regionale LVE en RVVP in
Amsterdam: de Amsterdamse
Vereniging van Vrijgevestigde
Psychologen en Psychotherapeuten in
oprichting. Ik wens de nieuwe
vereniging veel voorspoed!
Ten slotte is Bette Westera geïnterviewd over haar boek Doodgewoon,
gedichten over de dood in al zijn aspecten. Dit boek is geschikt voor kinderen vanaf negen jaar. Het boek won
zowel de Woutertje Pieterse Prijs als de
Gouden Griffel.
Veel leesplezier,
Judith Veenendaal,
directeur LVVP
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interview
Kinderombudsman Marc Dullaert vertelt, vanuit zijn werkkamer met uitzicht op het Haagse
Bos, bevlogen over zijn werkzaamheden die
betrekking hebben op de rechten van het
kind. Over de jeugd-ggz maakt hij zich zorgen.
Hij heeft meerdere onderzoeken uitgevoerd
over de transitie van de jeugd-ggz naar de
gemeenten. Dullaert signaleert verschillende
zorgelijke knelpunten. ‘Ik noem een paar
voorbeelden: een zestienjarige
jongen had volgens de huisarts en de psycholoog een langdurige, klinische behandeling
nodig. De gemeente ging in eerste instantie
akkoord, maar later bleek dat de behandeling buiten de regio van de gemeente moest
plaatsvinden. De gemeente nam daardoor de
behandeling terug.
De ouders dienden een klacht in waarop de
gemeente reageerde met de vraag of hun
zoon niet gewoon een lastige puber was. De
ouders werden er ook op gewezen dat zo’n
langdurige behandeling erg duur was. Een
ander voorbeeld: een bijstandsmoeder had
recht op een vergoeding van de
ADHD-medicatie van haar zoon. De gemeente vertelt de moeder dat er nog eens over de
noodzaak van die medicatie gesproken moest
worden. De moeder voelde zich onder druk
gezet. Nog een voorbeeld van een gemeente
die tegen een moeder zegt: “Als u een lichtere
vorm van behandeling van uw kind niet
accepteert, trekken wij uw pgb in.” Dit zijn
voorbeelden van kwalijke praktijken. Ik hoop
niet dat het een structureel probleem is, het
gaat in ieder geval niet om incidenten. Ik zie te
vaak dat gemeenten op de stoel van de zorgaanbieders gaan zitten.
Zij laten zich regelmatig en structureel leiden
door financiële of institutionele criteria en
stellen daarmee het belang van de jeugdige
cliënten in de ggz niet centraal. Ik ben van
mening dat kinderen die een behandeling in
de jeugd-ggz nodig hebben nooit de dupe
mogen worden van verkeerd ingestoken
beleid.’
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De LVVP constateert regelmatig dat de
gemeenten de regie in handen nemen en
de rol van de zorgaanbieder overnemen.
Herkent u dat?
‘Het zou een samenspel moeten zijn tussen
gemeenten en zorgaanbieders. De
behandeling van het kind of de jongere moet
centraal staan, institutionele of financiële
belangen mogen niet de doorslag geven. Het
kan niet zo zijn dat degenen met de financiële
middelen bepalen wat er gebeurt. We
hebben verschillende aanbevelingen gedaan.
Ik zou vooral in de gemeentelijke beschikkingen willen zien waarom er een afwijzing is
gekomen of waarom men gekozen heeft voor
een bepaalde behandeling. Dat is nu totaal
niet transparant, ik kan in de beschikking ne
gens de argumentatie terugvinden. We moeten ons vooral niet laten leiden door We moeten ons vooral niet laten leiden door financiële
afwegingen. Anders zijn we alleen maar bezig
met boekhouden.’

Wie moet de problemen oplossen?
‘Onze onderzoeken zijn representatief. Ons
meeste recente onderzoek is gehouden onder
1031 ouders en jongeren. Uit dit onderzoek
blijkt dat er veel mis is en als we niet uitkijken
ontspoort de trein. Ik maak mij met name
zorgen over patiënten die voor het eerst zorg
nodig hebben. Daarbij speelt het woonplaatsbeginsel een belangrijke rol: gemeenten
steggelen onderling over de bekostiging van
de zorg als een kind bijvoorbeeld in gemeente A woont en de behandeling in gemeente
B moet plaatsvinden. Ook wordt er geruzied
over de vraag uit welk potje de behandeling
betaald moet worden. Dat komt de zorg niet
ten goede. Ik vind dan ook dat het Rijk moet
ingrijpen. De rijksoverheid is stelselverantwoordelijk. Je kunt dat niet afschuiven op
de gemeenten. De structurele problematiek
rondom de jeugd-ggz vraagt om een
landelijke, structurele oplossing.’

“

“

Vrijgevestigden: blijf je
inzetten voor het recht
van kinderen om de
best passende zorg te
krijgen
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U concludeert dat de administratieve lasten
groot zijn.
‘Dat klopt. Er zijn duizenden productcodes
en alleen die leveren al veel administratieve
rompslomp op. Het is zelfs zo erg dat gemeenten mensen inhuren om die administratie op
orde te brengen. Dat moeten we niet willen,
want de kosten die dit met zich meebrengt,
zorgen ervoor dat er minder aan zorg kan worden uitgegeven. We hebben overigens niet
gekeken naar de verschillen in administratieve
lasten tussen bijvoorbeeld vrijgevestigden of
zorgaanbieders in instellingen.’

Het borgen van de privacy is ook regelmatig in het geding. Hoe denkt u daarover?
‘Ik heb zelf te vaak geconstateerd dat dossiers
van het ene naar het andere bureau gaan en
ingezien kunnen worden door onbevoegden.
Er is zelfs een geval bekend van een vrouw die
bij de balie van de gemeente kwam en dat de
baliemedewerker vroeg hoe het met haar zoon
ging? Dat kan uiteraard niet. Toch is er ook een
Een andere conclusie is dat er te weinig andere kant van de medaille: de privacywetgemaatwerk geleverd kan worden, er is te ving is in bepaalde ernstige situaties te star. Bij
weinig ruimte voor vraaggestuurde zorg.
acute en ernstige hulpvragen zouden
‘Hierover ben ik met de Commissie voor VWS professionals eerder toegang moeten kunnen
van de Tweede Kamer in gesprek geweest. Het krijgen tot zorgdossiers. Dit om sneller en
klopt dat gemeenten vooral gefocust zijn op adequater te kunnen handelen.’
aanbodgestuurde zorg: wat hebben we als gemeente ingekocht en hoe kunnen we die zorg Tot slot, wat geeft u de LVVP als brancheinzetten voor de patiënten? Wat hebben we vereniging van onder meer vrijgevestigde
populair gezegd op de plank liggen aan zorg? jeugd-ggz-aanbieders mee?
Dat is de verkeerde insteek. Die zou veel meer ‘Dat zij zich vooral moeten blijven inzetten voor
moeten uitgaan van de patiënt en zijn zorg- het recht van kinderen om de best passende
vraag. Het moet om maatwerk gaan. In een zorg te krijgen. Vrijgevestigden bieden bij uitaantal gemeenten gaat het goed,
stek maatwerk, zij werken al op basis van het
bijvoorbeeld Amstelveen. Daar gaat maatwerk, principe van vraaggestuurde zorg. Dat moeten
vraaggestuurde zorg, boven rechtmatigheid. ze vooral blijven doen en deze tevens tijdig
Dat is moed tonen om ook buiten de
inzetten.’
regio hulp in te schakelen als dat nodig is en
het gemeentelijke protectionisme te laten
varen. Ik heb bij Kamerleden dan ook gepleit
voor behoud van maatwerk voor patiënten die
jeugd-ggz nodig hebben.’

Dit interview vond plaats eind 2015. De LVVP kent de heer Dullaert als een
integere kinderombudsman: scherp, kritisch en betrokken op de rechten
van kinderen. Deze houding vindt u terug in dit interview. De LVVP kan
dan ook geen begrip opbrengen voor de keuze van de
Nationale Ombudsman, die besloten heeft de zittingstermijn
van de heer Dullaert niet te verlengen.
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Kwaliteitsstatuut per 2017 verplicht
voor alle ggz-professionals

LVVP begeleidt leden
stapsgewijs bij invoering
Op 15 februari jongstleden hebben alle partijen overeenstemming bereikt
over het kwaliteitsstatuut. Op dezelfde dag is het kwaliteitsstatuut aangeboden
aan Zorginstituut Nederland, waar medio maart besluitvorming plaatsvindt
over opname van het model-kwaliteitsstatuut in het Register. Tot die tijd is het
concept-kwaliteitsstatuut nog niet definitief. Nadien wordt het kwaliteitsstatuut
aan de minister aangeboden; zij biedt het vervolgens aan de Tweede Kamer aan.
De LVVP is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming.
LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren beantwoordt in dit interview een aantal
relevante vragen over het kwaliteitsstatuut.
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Wat houdt het kwaliteitsstatuut in?

‘Het kwaliteitsstatuut (ks) geeft uitvoering
aan het advies van de commissie Meurs van
mei 2015 over het hoofdbehandelaarschap.
Opgesteld door de veldpartijen zelf (NVvP, GGZ
Nederland, LPGGz, InEen, Meer GGZ, V&VN,
NIP/P3NL, ZN en LVVP) is het een document
dat iedere aanbieder in de generalistische
basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz verplicht
om verhoudingen en samenwerkingsafspraken
tussen verschillende disciplines transparant
te maken voor cliënten/patiënten, aanbieders
en financiers. Daarbij is er sprake van een
regiebehandelaar die verantwoordelijk is voor
de coördinatie van de zorg en de integraliteit van
de behandeling. De term hoofdbehandelaar is
daarmee vanaf heden van tafel.’
Wat betekent het kwaliteitsstatuut voor
vrijgevestigden?
‘Het kwaliteitsstatuut bestaat uit een algemeen
deel (sectie I), dat op alle aanbieders van
toepassing is en er wordt een onderscheid
gemaakt tussen vrijgevestigden (sectie II) en
instellingen (sectie III). Het verschil tussen de
beide secties zit in de mate van verantwoording
over het regelen van de verhoudingen tussen
disciplines. Dit verschil wordt veroorzaakt door
het gegeven dat het voornaamste kenmerk
van een vrijgevestigde is dat hij/zij de zorg
hoofdzakelijk zelf levert. Na de invoering van de
Zorgverzekeringswet in 2008 is dit onderscheid
vertroebeld, met als gevolg een steeds grotere
druk op particuliere verantwoording, met
name aan verzekeraars. Met de erkenning van
een aparte sectie voor vrijgevestigden heeft
de LVVP getracht dit weer in het redelijke
te trekken. Alle aanbieders inclusief alle
vrijgevestigden dienen voor 1.1.2017 een
eigen kwaliteitsstatuut te hebben beschreven
en ingediend bij Zorginstituut Nederland.’
Het kwaliteitsstatuut bevat een duidelijke
afbakening van vrijgevestigden versus
instellingen. Wil je deze afbakening
toelichten, en wat vindt de LVVP ervan?
‘In het kwaliteitsstatuut wordt een vrijgevestigde
praktijk als volgt gedefinieerd:
1. De cliënt/patiënt kiest zelf zijn
regiebehandelaar, die dus ook behandelt.
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2. De regiebehandelaar is persoonlijk
zorginhoudelijk verantwoordelijk, levert de
zorg zelfstandig, tenzij er sprake is van een
opleidingssituatie (een opleideling wordt
niet beschouwd als medebehandelaar) of
waarneming.
3. De vrijgevestigde praktijk bestaat uit zich
niet hiërarchisch tot elkaar verhoudende in de
Wet BIG geregistreerde regiebehandelaren.
4. De vrijgevestigde praktijk is zelfstandig
en is niet verbonden aan een instelling; er is
geen sprake van juridische en/of financiële
afhankelijkheid van een andere rechtspersoon.
5. De vrijgevestigde praktijk bestaat uit
eigenaar-praktijkhouders i.c. iedereen werkt
voor eigen rekening/risico.
6. De regiebehandelaar en/of vrijgevestigde
praktijk is in het bezit van een agb-code
categorie 94 of 30.
De LVVP staat voor een plek voor de
vrijgevestigde
psychotherapeuten
en
psychologen in zowel de generalistische basisggz als de gespecialiseerde ggz. Verzekeraars
behandelen ons sinds 2008 als een ‘black
box’. Er is rust en stabiliteit nodig na al die
jaren van steeds opnieuw verantwoorden. Een
duidelijker onderscheid tussen instellingen en
vrijgevestigden is daarbij in ons belang en dit
regelen via beschrijving van hoofbehandelaren
dreigde een groot aantal vrijgevestigden
de nek om te draaien. Over dit deel van
het kwaliteitsstatuut is stevig onderhandeld
met Zorgverzekeraars Nederland; sommige
verzekeraars eisten een grens bij het getal
van vijf samenwerkende therapeuten. Dat was
onaanvaardbaar. Het kwaliteitsstatuut betekent
voor sommige grote groepspraktijken met
hiërarchische dienstverbanden dat ze zullen
moeten kiezen: een instelling worden of
terug naar een meer ontvlochten vorm van
samenwerken in een nevengeschikte groep.
We hebben met Zorgverzekeraars Nederland
afgesproken dat praktijken die overstappen
van de status van vrijgevestigd naar instelling
dan wel andersom, door zorgverzekeraars
niet kunnen worden behandeld als nieuwe
toetreders.

Maar een belangrijk uitgangspunt is dat de
aanbieder zelf kan kiezen welke sectie van het
kwaliteitsstatuut hij/zij invult: het vrijgevestigde
deel of het instellingsdeel. Zorgverzekeraars
zullen vervolgens zelf bepalen – zoals ze dat nu
ook al doen – wat voor contract zij aanbieden
aan de vrijgevestigde (groeps)praktijk.’
Wie checkt op geldigheid van een
kwaliteitsstatuut?
‘Het modelkwaliteitsstatuut wordt als
́kwaliteitsstandaard ́aangeboden aan
Zorginstituut Nederland voor opname in
het Register voor kwaliteitsstandaarden.
De Raad van Bestuur van het Zorginstituut
beslist medio maart over de definitieve
inhoud van het kwaliteitsstatuut. Tevens
wordt een meetinstrument ontwikkeld dat
aan het kwaliteitsstatuut is gekoppeld. Dit
meetinstrument laat zien of een aanbieder
een kwaliteitsstatuut heeft, waar dit te vinden
is en of het kwaliteitsstatuut aan een aantal
verplichte criteria voldoet. De indicatoren
voor deze criteria worden opgenomen in de
transparantiekalender van het Zorginstituut.
De inspectie (IGZ) krijgt een rol in het toezicht.’
Wat zijn de consequenties als een
professional geen kwaliteitsstatuut heeft en
dus niet is ingeschreven is in het Register
van Zorginstituut Nederland?
‘Een eigen kwaliteitsstatuut is vanaf 2017
verplicht voor alle aanbieders die, als
instelling of in vrije vestiging, zorg leveren
in de generalistische basis-ggz of de
gespecialiseerde ggz. Zonder dit kunnen
zorgaanbieders in 2017 dus niet meer
declareren binnen het kader van de Wet
marktordening gezondheidszorg (Wmg),
dat wil zeggen de reguliere verzekerde zorg,
gecontracteerd of niet gecontracteerd.’
Wat vindt de minister van het
kwaliteitsstatuut? En zorgverzekeraars?
‘De minister staat achter de ontwikkeling
van dit kwaliteitsstatuut. Voor haar is het
kwaliteitsstatuut een middel om meer grip
te krijgen op de aanbieders die op de ggzmarkt zijn en komen. Medio maart zal het
kwaliteitsstatuut ook aan de Tweede Kamer
worden aangeboden. De minister zal de
Nederlandse Zorgautoriteit een aanwijzing
geven het kwaliteitsstatuut op te nemen in

de regelgeving. Er komt geen Algemene
Maatregel van Bestuur (AMvB), waar
aanvankelijk sprake van was. Zorgverzekeraars
blijven uiteraard contracteervrijheid houden
en zullen druk blijven zetten op het verkrijgen
van transparantie, eenvormigheid en
prestatie-indicatoren, maar dragen ook dit
kwaliteitsstatuut als een middel om tot een
stabielere relatie te komen met het veld van
aanbieders.’
Hoe nu verder, wat onderneemt de LVVP
aan activiteiten voor leden in het kader van
het kwaliteitsstatuut?
‘Vanaf het moment van registratie van het
model-kwaliteitsstatuut door Zorginstituut
Nederland medio maart stellen partijen
het model-kwaliteitsstatuut aan de eigen
leden ter beschikking. Vanaf dat moment
gaan aanbieders, vrijgevestigde ggzprofessionals en ggz-instellingen, aan
de slag om in de eigen organisatie een
kwaliteitsstatuut op te stellen dat voldoet aan
de criteria van het model. Dat traject gaan
wij vanuit de LVVP initiëren, monitoren en
ondersteunen: we maken een stappenplan
voor leden, beschrijven wat zij bij welk
onderdeel zouden moeten ondernemen,
faciliteren in documenten/formats en we
gaan bijeenkomsten in het land organiseren
om leden te informeren (zie daarvoor
de laatste nieuwsbrief). Van 1 juli tot 31
december 2016 zal er gelegenheid zijn
voor ggz-aanbieders de eigen gegevens
middels het meetinstrument aan te leveren
aan het Zorginstituut, zodat alle gegevens
van ggz-aanbieders tijdig kunnen worden
doorgeleverd en gepubliceerd in de
openbare database.’

Dit interview is recent al
verschenen aan de LVVPleden via een interne mail.
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Uitkomsten ROM-data
vrijgevestigden:
behandelingen zijn
effectief voor grote groep patiënten
De LVVP ROM-portal bevat veel data. Inmiddels
zijn er ruim 1200 praktijken met een of meer
leden actief in. De portal, die in 2011 door de
toenmalige NVVP is opgericht, bevat sinds 2014
ook de ROM-data van de voormalige LVE-leden.
Nu we over ruim 55.000 patiënten met
uitkomstmetingen op de ROM-instrumenten beschikken, is het tijd voor een analyse. Recentelijk
heeft onderzoeker Kim de Jong van de Universiteit Leiden – tevens lid van de LVVP-commissie
ROM en OQ45-specialist– op verzoek van de
LVVP een data-analyse uitgevoerd op de
gegevens uit de periode 2011 - augustus 2015.

Welke vragenlijsten worden in de portal op
grote schaal gebruikt voor volwassen en
hoe vaak worden deze gebruikt?
‘Alle leden die ROM’en via de LVVP ROM-portal dienen tenminste een van de vragenlijsten
uit de basis-ROM-set te gebruiken bij volwassenen: de OQ45, Core34, SCL90 óf de BSI.
Tevens worden de SQ48 en de KKL door sommige leden gebruikt. De SQ48 is sinds 2014
erkend door SBG en de KKL wordt voornamelijk voor gb-ggz-prestaties gebruikt.
Per meetinstrument heb ik in onderstaand
schema het aantal beschikbare patiënten
vermeld met beschikbare metingen.
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Welke vragenlijsten worden in de
portal op grote schaal gebruikt voor
volwassen en hoe vaak worden deze
gebruikt?
‘Alle leden die ROM’en via de LVVP
ROM-portal dienen tenminste een van
de vragenlijsten uit de basis-ROM-set te
gebruiken bij volwassenen: de OQ45,
Core34, SCL90 óf de BSI. Tevens
worden de SQ48 en de KKL door
sommige leden gebruikt. De SQ48 is
sinds 2014 erkend door SBG en de KKL
wordt voornamelijk voor gb-ggz-prestaties gebruikt. Per meetinstrument heb
ik in onderstaand schema het aantal beschikbare patiënten vermeld met
beschikbare metingen.’

Wat kun je vertellen over de patiënten
de OQ45 hebben ingevuld?
‘De analyse is gemaakt op basis van alle
beschikbare behandelingen. Die bevat dus
zowel korte als lange behandelingen. Er is
géén onderscheid gemaakt tussen de gbggz en de g-ggz.
Van een kleine groep patiënten (n=1172)
hebben we persoonsgegevens uit de biografische vragenlijst. Op deze n zijn de volgende bevindingen gebaseerd: de gemiddelde leeftijd (range 16-85 jaar) is 39,9 jaar,
85% is autochtoon en 3.7% is van niet-westerse etniciteit (1e generatie). De grootste
groep patiënten woont met partner en kinderen (32%), 25% is alleenwonend en 23%
woont met partner, zonder kinderen. 69%
van de patiënten heeft betaald werk. Patiënten zijn over het algemeen hoog opgeleid: 34% is opgeleid op hbo-niveau, 18%
op wo-niveau en 28% op mbo-niveau. Van
de patiënten is 65% eerder in behandeling
geweest en 24% gebruikt medicatie voor
psychische klachten bij intake.

Als aanmeldreden konden cliënten een
tekst typen; op basis van de tekstanalyse
rapporteert 21% stemmingsklachten en
21% angstklachten (deze categorieën sluiten elkaar niet uit). Deze cijfers geven een
globaal beeld, maar zijn dus niet voor de
hele groep van 11.385 van toepassing.’
Wat zijn je bevindingen op basis van de
begin/eindmetingen van de OQ45?
‘Op basis van de criteria van Jacobson & Truax
(1991) voor klinische significantie classificeer ik de
volgende uitkomsten:
•
hersteld: 14 punten of meer vooruitgang
sinds start én scorend in normale range (onder 55)
bij einde behandeling
•
betrouwbare verbetering: 14 punten of
meer verbeterd sinds start behandeling
•
geen voldoende verandering: minder dan
14 punten verbeterd of verslechterd
•
betrouwbaar verslechterd: 14 punten of
meer verslechterd sinds start behandeling.
Deze uitkomsten zeggen alleen iets over de verandering op de OQ-vragenlijsten voor de totale
groep waar we metingen over hebben. Ik realiseer
me dat in behandelingen soms andere doelen bestaan dan symptoomreductie (bijv. stabilisatie of
inzicht). Je zult dus nooit 100% herstelde patiënten bereiken.’
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’Dit zijn vrij goede scores van
vrijgevestigden, toch?
‘Inderdaad, de resultaten van de groep waarbij
we beschikken over voor- en nametingen, zijn
erg goed in vergelijking met benchmarks in de
VS en mijn eerdere data in de tweedelijns ggz.
Nu is het altijd moeilijk om een goede vergelijking te doen, zonder een casemix-correctie.
De data uit de UK zijn bijvoorbeeld van IAPT,
wat bestaat uit behandelingen tot 25 sessies.
Ook is het onduidelijk in hoeverre onze eigen
data selectieve uitkomsten betreffen.
Hoewel de analyses over ruim 11 duizend
patiënten gaan, is dat maar iets meer dan een
kwart van het aantal patiënten dat ten minste
één OQ heeft en een nog kleiner deel van het
totaal heeft een eindmeting. Maar, ik kan niet
anders concluderen dan dat behandelingen
geleverd door vrijgevestigden effectief lijken
voor een grote groep patiënten.’
Kun je iets zeggen over de
voorspelbaarheid van bovenstaande
uitkomsten?
‘Ook daar heb ik naar gekeken in mijn analyse. Ik heb gekeken naar welke achtergrondvariabelen de kans op succes (hersteld of
betrouwbaar verbeterd) voorspellen. Hiervoor
is de dataset van 1172 patiënten gebruikt,
die ook een biografische vragenlijst hebben
ingevuld. Dit is dus een zeer beperkte groep,
maar de analyses geven een indruk van welke
variabelen voorspellend zouden kunnen zijn
voor therapiesucces. Hieruit bleek dat intake-score, betaald werk, stemmingsklachten,
angstklachten en alleenwonend van invloed
zijn op de uitkomsten.

•
Een hogere score op de OQ tijdens de
intake levert een hogere kans op succes. Dit
komt mogelijk doordat een hoge OQ ook veel
ruimte voor verbetering biedt.
•
Betaald werk leidt tot hogere kans op
therapiesucces.
•
Zelf gerapporteerde stemming- of
angstklachten zijn eveneens gunstig (vooral
stemmingsklachten) voor de kans op succes.
•
Alleenwonenden hebben een lagere
kans op een succesvolle behandeling.
Het model verklaart niet heel veel variantie (R2
= 10-15%), wat betekent dat we nog onvoldoende weten welke variabelen de uitkomsten
voorspellen. Ook zijn de verschillen tussen
groepen klein. Bijvoorbeeld alleenwonend of
niet alleenwonend betreft een verschil in de
kans op succes van 5%.’
Je hebt ook gekeken naar de vooruitgang
van patiënten op de ORS. Wat kun je daar
over zeggen?
‘Veel therapeuten nemen de OQ alleen af
bij begin en einde van de dbc. Therapeuten
die de ORS en SRS gebruiken, doen dat vaak
elke sessie, waardoor we een mooi beeld
krijgen van de gemiddelde vooruitgang van
patiënten. Omdat bekend is dat deze curves
verschillen voor korte en lange behandelingen
(Baldwin et al., 2009), heb ik de behandelduur
opgesplitst in vier gelijke groepen. In de grafiek is goed te zien dat bij korte behandelingen snellere en grotere vooruitgang te zien is
dan bij langere behandelingen.

LVVP-Leden 10% Korting

INSPIRERENDE
BLENDED CARE
VOOR DE GGZ

€ 29,95/
maand

ü Onbeperkt cliënten
ü Onbeperkt toegang
ü Training & Support
ü Eisen zorgverzekeraars
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Druk hier!
Of mail proef@therapieland.nl

Dit heeft natuurlijk ook te maken met de ernst
van de klachten. Wat ook goed te zien is, is
dat het niet per se patiënten zijn met een lage
score op de ORS bij de start, die lange behandelingen krijgen. Alle groepen beginnen
ongeveer op gelijk niveau.’
Wat raad je de LVVP aan te doen met je
analyses?
‘Wij zullen de analyse binnenkort bespreken in
de LVVP ROM-commissie. Door deze analyse
krijgen we inzicht in de uitkomstgegevens en
wat je er als LVVP mee kunt. Als we bijvoorbeeld over meer patiënten achtergrondinformatie hebben, kunnen we betere analyses
doen op eigenschappen van patiënten die
gunstig zijn voor het beloop. Als we meer informatie over de praktijken hebben en/of deze
zouden kunnen toevoegen, kunnen we beter
differentiëren naar type zorg en type patiënt.
Ik denk dat deze analyses een mooie aanzet
geven tot een eerste discussie over welke
uitkomsten we verwachten van therapie en wat
we kunnen doen om patiënten nog beter te
helpen.’
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Yvo van der Velde
‘Deelname vrijgevestigden
aan kwaliteitsstandaarden
cruciaal’
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De LVVP participeert met onder andere psychotherapeut Yvo van de Velde
in de agendaraad van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling waarin patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar overleggen. In de
werkgroepen en leesgroepen die daaruit ontstaan, zijn LVVP-leden nodig.
Over dit netwerk en zijn rol daarin vertelt Yvo in dit interview meer.
‘Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ is opgericht in 2013. Aanleiding was de afspraak uit
het bestuurlijk akkoord van destijds dat de ggz
zich zou inspannen voor kwalitatief goede zorg
tegen aanvaardbare kosten. In het Netwerk zijn
brancheverenigingen van psychologen, psychiaters en patiënten vertegenwoordigd. De LVVP
participeert in de agendaraad, de implementatieraad en in tal van werkgroepen. Namens de
LVVP behartig ik de belangen van vrijgevestigden in de agendaraad en in een aantal leesgroepen.
In 2016 en 2017 ontwikkelt het Netwerk nieuwe
kwaliteitsstandaarden voor de behandeling van
80 procent van de meest voorkomende psychische aandoeningen. De opgeleverde kwaliteitsstandaarden worden door het Kwaliteitsinstituut,
een onderdeel van het Zorginstituut, opgenomen in een kwaliteitsregister. En de reikwijdte
van het Netwerk betreft de ggz voor kinderen,
volwassenen en ouderen, de verslavingszorg en
forensische ggz, zowel voor de generalistische
basis-ggz als de gespecialiseerde ggz.
Op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling staan regelmatig oproepen voor
nieuwe leden. Er zijn 18 zorgstandaarden in
gang gezet via werkgroepen.

Ook zijn er inmiddels 24 generieke modules
opgezet. Bijna elke zorgstandaard of generieke
module kent een werkgroep en een leesgroep.’
Belang vrijgevestigden
‘Het geluid van vrijgevestigden in het Netwerk is
van groot belang. Het vak van psychotherapeut
staat onder druk. Dat zie je al in de instellingen:
er worden vooral psychotherapeuten wegbezuinigd. Bovendien moeten vrijgevestigden
opkomen tegen de steeds groter wordende
roep om multidisciplinair te werken, waarmee
men dan instellingen bedoelt. Het is onzin te
veronderstellen dat het alles-onder-één-dak in
een instelling moet plaatsvinden. Ook vrijgevestigden kunnen prima multidisciplinair werken
door een netwerk op te bouwen waarin verschillende disciplines met elkaar samenwerken.
Bovendien zijn de meeste patiënten het beste
monodisciplinair te behandelen.
Als we als LVVP niet aan tafel zitten van een
werkgroep, of niet deelnemen in een leesgroep,
kan dit leiden tot onwerkbare zorgstandaarden
voor vrijgevestigden. Dat moeten we echt voorkomen. Daarnaast vind ik deelname in de agendaraad boeiend. Het verbreedt de kennis van
je vakgebied en je kijkt genuanceerder naar je
vak.’

Nieuw scholingsaanbod!
11 mrt Assertiviteitstrainingen PrOP-model
15 mrt
22 mrt
8 apr
3 jun
13 jun
22 jun

-------------------------------------------------------------------------------Positieve psychologie in de praktijk
-------------------------------------------------------------------------------Wettelijk tuchtrecht in de geestelijke gezondheidszorg
-------------------------------------------------------------------------------Motiverende gespreksvoering voor
gedragswetenschappers
-------------------------------------------------------------------------------Introductiecursus Sandplay in psychotherapie
-------------------------------------------------------------------------------Kernvaardigheden bij kinderen met autisme
-------------------------------------------------------------------------------Rouwbegeleiding

Congres POH-GGZ
Sleutelfiguur in de samenwerking
van de ggz-keten

30 mrt

Yvo van de Velde is sinds januari aspirant-bestuurslid. In de algemene ledenvergadering van juni wordt hij formeel
voorgedragen als nieuw bestuurslid van
de LVVP. Van de Velde is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij werkt
samen met zijn collega Boukje Bakuwel
in een eigen praktijk in Bennebroek.
Voordat hij ging werken in een eigen
praktijk heeft hij jarenlang gewerkt in
een algemeen ziekenhuis op de afdeling
psychiatrie en op de afdeling medische
psychologie.
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Gebruik kwaliteitsstandaard
‘Patiënten gebruiken de zorgstandaard
als bron van informatie en inzicht over de
ontvangen zorg: de behandeling die men
krijgt. Zorgaanbieders gebruiken de zorgstandaard als model om mee te werken:
men behandelt conform de zorgstandaard.
Zorgaanbieders kunnen overigens wel gemotiveerd van de zorgstandaard afwijken.
En zorgverzekeraars gebruiken de zorgstandaard als middel voor hun zorginkoop.
Gebruik van de zorgstandaarden zal ook
een onderdeel worden in het kwaliteitsstatuut dat in oprichting is.’
Oproep LVVP-leden
‘Het is nu hét moment om invloed uit te oefenen vanuit ons vrijgevestigdenperspectief. We moeten nu aan tafel zitten. Daarom
dan ook mijn oproep aan alle LVVP-leden:
heb je affiniteit met het onderwerp van een
of meerdere zorgstandaarden en of generieke modules, ben je bereid om over je eigen belangen heen te denken en ook strategisch-juridische en politiek-bestuurlijke
aspecten mee te nemen in je visie? En ben
je bereid om ongeveer een dagdeel te besteden aan het kritisch lezen van een conceptzorgstandaard of generieke module?
Meld je dan aan bij beleidsondersteunend
medewerker Tineke Ruijl via t.ruijl@lvvp.
info.

De LVVP verzamelt alle input en levert deze
aan bij de projectleiders. De lijst van alle
zorgstandaarden en generieke modules
vind je hier.‘
Kritisch zijn
‘De zorgstandaarden in de ggz hebben
als uitgangspunt een specifieke stoornis
en dat is goed, maar ook een punt van
zorg voor mij. Het gevaar is dat we met
het stoornisgerichte denken de zorg niet
voldoende verbeteren omdat er te weinig
aandacht is voor de sociaal-maatschappelijke context. Bovendien is het verbeteren
van iemands functioneren, wat ook het
doel is van psychotherapie, niet één-opéén hetzelfde als het behandelen van een
stoornis. Een mens is meer dan zijn ziekte.
Daarnaast is er een intrinsiek probleem
met het ontwikkelen van stoornisspecifieke
zorgstandaarden. In de praktijk hebben
mensen namelijk meestal niet één stoornis.
Er is zeer veel comorbiditeit in de ggz. De
opzet zoals die nu is gekozen gaat te veel
voorbij aan dit punt. We hebben ook een
stoornisoverstijgende aanpak nodig, gericht op het verbeteren van het functioneren. Psychotherapie is bij uitstek een benadering die hierbij kan aansluiten.’

‘Kwaliteitsstandaard’ is de verzamelnaam voor richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules
die gaan over het gehele zorgproces en die vastleggen wat goede zorg is. Vroege onderkenning en
preventie, diagnostiek en monitoring, behandeling (met verschillende therapievormen van zelfmanagement, psychologische behandeling tot vaktherapie), herstel, participatie en re-integratie, het
regiebehandelaarschap, kwaliteitsindicatoren, maken onderdeel uit van elke kwaliteitsstandaard en
generieke module. De kwaliteitstandaarden worden zoveel mogelijk modulair opgebouwd. De zorgstandaarden zijn stoornisspecifiek en de generieke modules gaan over onderdelen (van de behandeling) die van toepassing kunnen zijn op alle zorgstandaarden.
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Hondentaal

Charlotte van der Wall

“Jouw hond heeft meer leiding nodig”,
zegt Jesse, de hondenfluisteraar die ik via
een cliënt op de kop heb getikt voor mijn
losgeslagen, niet luisterende pup. Verbaasd kijk ik hem aan. Tot dan toe was ik
bezig me in te leven in dat jonge diertje en
haar zo goed mogelijk op te voeden. Als
gedragstherapeut negeerde ik gepiep of
geblaf en beloonde ik goed gedrag. Gevolg:
soms een uur niet werken door het geblaf.
“Ik kan mijn koffie niet drinken met die
herrie”, zegt Jesse terwijl hij het deurtje
van de hondenkooi openmaakt. Laika
is direct stil en wil eruit springen, maar
Jesse zet zijn been ervoor en roept heel
hard “uh!”. Ze gaat liggen en kijkt hem
met trouwe ogen aan, muisstil wacht ze
een commando van Jesse af. Ondertussen drinken wij rustig onze koffie en legt
Jesse mij uit hoe het werkt in de dierenwereld.
Het is confronterend om te horen dat
mijn pup aangeeft dat ik niet in mijn
kracht zit, dat mijn energie alle kanten
opgaat en dat ik op deze manier niets
voor elkaar krijg. Het klopt: ik ben reactief, voel me iedere keer zenuwachtig als
ik een mail krijg van de gemeente, een
contract zie of een rekening moet indienen. De regeldruk is het afgelopen jaar zo
toegenomen dat ik geen overzicht meer
heb. Op administratiedagen staar ik uren
naar mijn computer, niet wetende waar
te beginnen. Met die energie laat ik mijn
hondje uit: zij met haar jonge, waggelende
lijf voorop om mij te beschermen tegen de
boze buitenwereld.
Alsof zij onderscheid kan maken tussen
een vriendelijke voorbijganger en een verzekeraar of gemeenteambtenaar.

Zo gaat dat niet langer, ik moet het roer
omgooien, koers bepalen en leiding nemen. Niet meer klagen met collega’s over
administratieve lasten, maar iets veranderen waardoor ik weer in mijn kracht kom.
Laatst kreeg ik een manifest onder ogen
van ‘de bezorgde huisarts’, een pleidooi
van een groep huisartsen om het vertrouwen in de beroepsgroep te herwinnen en
onderlinge samenwerking en professionaliteit te bevorderen, in plaats van elkaar
beconcurreren en de verzekeraar tevreden
te stellen. Tegen de vermarkting van de
zorg.
Gelukkig heeft onze eigen vereniging het
afgelopen jaar ook een tegengeluid ontwikkeld, dat mij helpt bij het hervinden
van mijn eigen koers als vrijgevestigd psycholoog. Verderop in dit magazine leest
u meer over deze leveringsvoorwaarden,
een soort kwaliteitscontract. Deze voorwaarden bieden ons de mogelijkheid onze
kwaliteit aan te bieden in plaats van anderen te laten bepalen wat kwaliteit is.
Inmiddels loop ik weer voorop in de roedel. Een probleem onder ogen zien, blijkt
vaak het begin van een oplossing. Mijn
motto voor 2016 is duidelijk: leiding
geven aan mijzelf, mijn praktijk en mijn
‘roedel’. Gelukkig heb ik een hondje dat
me bij de les houdt...
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LVVP: het roer moet
om!
Het roer ging bij de huisartsen om in
het najaar van 2015. Zij boden
Zorgverzekeraars Nederland en alle
zorgverzekeraars een lijst aan met
activiteiten die zij overbodig,
inefficiënt of ondoelmatig achten. Ook
stelden zij een modelcontract op voor
zorgverzekeraars. Wij, de
vrijgevestigde psychologen en
psychotherapeuten verenigd bij de
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LVVP, volgen nu zelf met onze eigen
roer-om-actie. Begin januari boden wij
onze leveringsvoorwaarden aan aan
alle zorgverzekeraars. Inmiddels hebben we met Zilveren Kruis, Menzis en
CZ het gesprek gevoerd over de leveringsvoorwaarden. In onderstaand
artikel met beleidsmedewerker
Annemarie van der Meer leest u meer
over de LVVP-leveringsvoorwaarden.

Wat was de aanleiding voor de LVVP om
te starten met de roer-om-actie?
‘Net zoals de huisartsen, was het voor vrijgevestigden schier onmogelijk om invloed uit
te oefenen op de inhoud van de contracten.
Steeds vaker kregen wij het gevoel dat de
zorgverzekeraar op de stoel van zorgaanbieder zat. Vooral de grote zorgverzekeraars
stelden steeds meer eisen die indruisen tegen de beroepsethiek van de professional.
Denk aan de krappe omzetplafonds waardoor een vervolgbehandeling of nieuwe
behandeling niet kan worden gestart. Of
een verplichte productmix voor de generalistische basis-ggz die niet overeenkomt met
de praktijkvoering van onze leden. Wij hebben daar de afgelopen jaren ontzettend veel
vragen van leden over gekregen. Die vragen
abstraheerden wij en bespraken we met de
betreffende zorgverzekeraars. Soms leidde
dat tot gewijzigd beleid. Daarnaast zagen wij
de afgelopen jaren ook een forse toename
van de administratieve lasten vanwege de
contractvoorwaarden die zorgverzekeraars
aan onze leden stellen. Al jaren pleiten wij bij
zorgverzekeraars voor een eenvoudig, goed
werkbaar contract. Tot nu toe bieden uitsluitend de kleine zorgverzekeraars een dergelijk contract aan. Met belangstelling volgden
wij dan ook de huisartsenactie en wij dachten al snel: dat gaan wij ook doen! Wij gaan
onze eigen leveringsvoorwaarden opstellen met behulp van onze leden en die vervolgens aanbieden aan zorgverzekeraars.’
Hoe vaak overlegt de LVVP überhaupt
met de zorgverzekeraars?
‘Wij spreken alle zorgverzekeraars ongeveer drie keer per jaar face-to-face. Die gesprekken vinden plaats op het bureau van
de LVVP of bij de betreffende zorgverzekeraar. Deze gesprekken voeren we vanuit de
LVVP meestal met z’n tweeën. Afhankelijk
van de agenda-onderwerpen of de beschikbaarheid, nemen directeur Judith Veenendaal, plaatsvervangend directeur Dick
Nieuwpoort of ik deel aan het overleg. En
in enkele gevallen vragen wij een LVVP-lid
mee aan de overlegtafel. Bijvoorbeeld het
overleg met Menzis over het nao-beleid.
Dan is het fijn om vanuit de praktijk me

teen expertise in te brengen. Naast de face-to-face gesprekken heb ik met de meeste zorgverzekeraars het hele jaar door intensief contact per e-mail en of telefoon.
Dan gaat het bijna altijd over ledenvragen.’
Op basis waarvan zijn de
leveringsvoorwaarden vastgesteld?
‘We hebben onze leden in het najaar van
2015 per e-mail een paar vragen voorgelegd, namelijk:
- Wat vindt u relevante onderdelen in een
eventueel contract?
- Onder welke voorwaarden
wilt u de zorg leveren?
- Welke kwaliteitseisen vindt
u daarbij van belang?
- Hoe wilt u de kwaliteit van de door u geleverde zorg inzichtelijk maken?
- Hoe zou u de kostenontwikkeling
beheersen?
Ruim 60 leden reageerden. Leden reageerden erg positief op ons initiatief. Het was duidelijk dat er behoefte was aan een tegengeluid
tegen de gevestigde wijze van contracteren.
Ik heb alle reacties doorgenomen. Bijna iedereen noemde de LVVP-kwaliteitscriteria, inclusief de verplichte visitatie, als uitgangpunt voor de leveringsvoorwaarden.
Daarnaast gaven veel leden aan welke onderdelen zij niet in de leveringsvoorwaarden opgenomen willen hebben, zoals: een omzetplafond, waardoor patiënten van bepaalde
verzekeraars geweerd moeten worden, hetgeen vanuit professioneel oogpunt onacceptabel is; productmixen, waardoor het leveren
van de juiste zorg niet meer het uitgangspunt
kan zijn in de behandelkamer; selectieve zorginkoop die niet gebaseerd is op kwaliteitscriteria zoals die gangbaar zijn in de praktijk.
Vervolgens hebben we intern gebrainstormd over de aanpak: hoe vervatten we
de input van leden in een modelcontract,
onze leveringsvoorwaarden. Toen we dat in
beeld hadden, ben ik gaan schrijven met als
resultaat een beknopt modelcontract dat
vier pagina’s beslaat.’
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Wat is de kern van jullie leveringsvoorwaarden?
‘De LVVP-kwaliteitscriteria liggen aan de opgestelde leveringsvoorwaarden ten grondslag. Dan gaat het om structurele intervisie
en intercollegiale toetsing, ingebed in een
kwaliteitsreglement en mede getoetst in
visitatie en herregistratie. De leveringsvoorwaarden zijn ook opgesteld op basis van de
vigerende wet- en regelgeving. Zoveel als
mogelijk is al geanticipeerd op aspecten uit
het kwaliteitsstatuut. Daarnaast zijn de leveringsvoorwaarden gebaseerd op het volgende uitgangspunt: verzekeraars gaan over het
inkoopbeleid, de professionals gaan over
de inhoud en kwaliteit van de behandeling.
Hierover vindt een gelijkwaardige en open
dialoog plaats.’
Jullie hebben inmiddels met een aantal
zorgverzekeraars gesproken over de leveringsvoorwaarden. Hoe reageerden zij op
de inhoud van de leveringsvoorwaarden?
‘Met dit onderwerp openden wij het overleg.
Voor ons was dat een prettig perspectief:
een actieve vorm waarbij wij zelf de kaders
schetsen in plaats van dat wij het voorgenomen inkoopbeleid van de zorgverzekeraar
te horen kregen zoals de afgelopen jaren
gebeurde. We hebben de leveringsvoorwaarden dan ook uitgebreid besproken.
Alle artikelen hebben we toegelicht. De
betreffende zorgverzekeraars gaven aan de
LVVP-leveringsvoorwaarden intern te zullen
bespreken. Het eerste gesprek daarover
vindt eind februari al plaats. Onze inzet is dat
alle zorgverzekeraars onze leveringsvoorwaarden als uitgangspunt nemen voor het
inkoopbeleid van 2017 en als bijlage aan
het contract toevoegen. De komende weken
spreken wij de andere zorgverzekeraars en
ook de VNG.’
De VNG?
‘Ja, we hebben onszelf uitgenodigd bij
de VNG. Met behulp van de leden uit de
LVVP-commissie kind&jeugd hebben we de
leveringsvoorwaarden ook gemeenteproof
gemaakt. Onze kind&jeugdleden kunnen
immers ook contracten afsluiten met gemeenten over de inhoud van de zorg. Leveringsvoorwaarden zijn voor deze leden dan
ook zeker relevant.
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We zullen de VNG een toelichting geven
op ons initiatief en met hen overleggen hoe
de leveringsvoorwaarden het beste kunnen
worden aangeboden aan gemeenten. Wellicht via de VNG, of anders kunnen leden zelf
hun gemeenten informeren over de leveringsvoorwaarden en een gesprek hierover
aanvragen.’
Hebben jullie ook nog andere partijen
geïnformeerd over de leveringsvoorwaarden?
‘We hebben de leveringsvoorwaarden ook
ter informatie gestuurd aan de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland en binnenkort versturen we ze ook
aan Kamerleden. In maart en april staan debatten in de Tweede Kamer gepland waarin
de ‘Het roer gaat om’-actie van de huisartsen
staat geagendeerd. Wij proberen onze hetroer-om-actie ook op de agenda te krijgen.
Tevens hebben we GGZ Nederland en andere branche- en beroepsverenigingen geïnformeerd. Zij reageerden er belangstellend
op.’
En de huisartsen, wat vinden zij van de
LVVP-actie?
‘Een van huisartsen die nauw betrokken was
bij de totstandkoming van ‘Het roer gaat om’,
Bart Meijman, vertelt hier in het eerstvolgende interview meer over.’
Tot slot, de LVVP behartigt ook de belangen van de leden die ongecontracteerd
werken. Hebben zij iets aan deze
leveringsvoorwaarden?
‘Ongecontracteerd werken is vaak een bewuste keuze van de professional. Meestal
hebben niet-gecontracteerde zorgaanbieders wel contracten afgesloten in het verleden, maar kan men zich niet meer vinden in
de contracteisen of vindt men dat de contracten leiden tot een aanzienlijke administratieve lastenverzwaring. Misschien dat de
leveringsvoorwaarden voor hen leiden tot
een heroverweging, ook al beoogt de LVVP
dat niet. De LVVP faciliteert de ongecontracteerden overigens met veel informatie. Op
Mijn LVVP, het ledendeel van de LVVP-site, is
hierover veel informatie opgenomen. Zo vind
je er een overzicht van de voor- en nadelen
van ongecontracteerd werken, een overzicht
van restitutiezorgverzekeraars.’

“

Kortdurend behandelen met het KOP-model online
Het KOP-model van Paul Rijnders en Els Heene is nu beschikbaar
als blended behandeling. Met deze laagdrempelige vorm van
eHealth helpt u uw cliënten in vijf (of meer) stappen op weg naar
psychisch evenwicht.
De voordelen op een rij:
Cliënt werkt deels zelfstandig, dus komt beter voorbereid bij u
Flexibel programma: bepaal zelf het aantal sessies
Elke sessie is te declareren
Geen opstartkosten: meteen aan de slag
De behandelaar houdt de regie

3
3
3
3
3
Lees meer op www.kop-model.nl

“

17 maart:
Workshop
Kortdurend
behandelen
met eHealth

www.boompsychologie.nl
info@boompsychologie.nl
+31 (0) 20 524 45 14

LVVP-lid Kim van der Heiden

‘Wat voelt het fijn om eens een keer vanuit mezelf na te kunnen denken
over de leveringsvoorwaarden. Iets op te kunnen schrijven wat ik
snap en waarin ik geloof. Concreet en uit ervaring sprekend.
Ik steun jullie initiatief voor de ‘leveringsvoorwaarden’ dan ook van harte.
Onder de volgende voorwaarden zou ik graag zorg leveren:
1. Ik maak inzichtelijk wat cliënten van mij vinden als therapeut en wat zij zelf zeggen over
het geboden therapietraject: heeft hen dit geholpen en zo ja, op welke manier?
2. Ik kan laten zien hoe behandelingen bij mij hun vorm hebben: op welke wijze behandel
ik, welke stappen maak ik in de sessies en hoe evalueer ik.
3. Ik doe aan bijscholing en intervisie, op mijn manier: het ene jaar bestaat bijscholing
uit het lezen van vakliteratuur, het andere jaar volg ik symposia of cursussen, dan weer
intervisie, et cetera; dit alles gebaseerd op het uitgangspunt dat ik zelf als professional de
verantwoordelijkheid heb me goed en voldoende bij te scholen en up-to-date te houden.
Eventueel doe ik eens per zoveel jaar hiervan verslag.
4. Ik bied een degelijke website met daarin essentiële informatie die ik actueel houd.
5. Ik werk op organische basis samen met huisartsen en andere ggz-aanbieders. Deze
samenwerking is geformaliseerd. We werken samen waar nodig, zonder regels over hoe
vaak er contact moet zijn en hoe deze samenwerking er precies uit moet zien.
Hierbij uitgaande van de BIG-registratie, implemenatie van e-mental health, verplichte intervisie, cliënttevredenheidsonderzoeken die ook onderdeel uitmaken van de LVVP-kwaliteitscriteria.’
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“

Reactie intervisiegroep

LVVP-leden Aniek van Hoogstraten (psychotherapeut), Regina Horvath (psychotherapeut), Anna van den Berg (psychotherapeut), Catherine Pannevis (klinisch
psycholoog/psychotherapeut) en Liesbeth
Steetzel (klinisch psycholoog/psychotherapeut) vormen al geruime tijd een intervisiegroep. Zij hebben naar aanleiding
van de recente oproep van de LVVP hun
ideeën voor een bijdrage gebundeld.
‘Relevante onderdelen in het contract vinden wij: de BIG-registratie, het LVVP-lidmaatschap en de LVVP-visitatie. Er is de
laatste jaren door de LVVP hard gewerkt
om hiermee de kwaliteit te waarborgen.
Het zou daarom logisch zijn als het ook in
de contracten die erkenning krijgt.
Wat wij niet relevant vinden is: bewijs aanleveren (elk jaar weer) over het feit dat we
samenwerken en met wie, of we een cliënttevredenheidsonderzoek toepassen, of
we werken op basis van zorgpaden. Naar
onze mening staan het LVVP-lidmaatschap
en de BIG-registratie daarvoor garant.

Wij willen graag zorg leveren in een sfeer
van vertrouwen. Wij onderschrijven zonder
meer de kaders van wat genoemd wordt
‘gepaste zorg’ (effectiviteit, noodzakelijkheid en doelmatigheid). We zijn daarbij
wel van mening dat de wijze waarop de
zorg binnen deze kaders geleverd wordt
het primaire domein van de zorgverlener is
en niet van de zorgverzekeraar. Daarnaast
hebben wij een grote wens om contracten
te kunnen verlengen zonder elk jaar opnieuw alles in te vullen en aan te leveren.
Ook spreekt de mogelijkheid om contracten voor bijvoorbeeld een periode van
twee jaar af te sluiten ons aan.
De BIG-registratie en de daarbij horende
verplichting tot bij- en nascholing i.v.m. de
herregistratie, als ook het lidmaatschap
van de LVVP en daarbij horende verplichting voor visitatie en deelname aan intervisie, vinden wij van belang voor borging
van de kwaliteit. Dit impliceert ook de
toetsing van de casuïstiek en indicatiestelling. Via een gestandaardiseerd klanttevredenheidsonderzoek, ROM als ook door de
LVVP-visitatie maken wij de zorg
inzichtelijk.’

Een selectie uit ons aanbod geaccrediteerde cursussen:
Systeemopstellingen op tafel
www.rino.nl/741 28 januari 2016

Complexe Psychologische Diagnostiek
www.rino.nl/145 start 30 maart 2016

Mindfulness in de klinische praktijk
www.rino.nl/884 start 1 februari 2016

BDSM: tussen parafilie en parafiele stoornis
www.rino.nl/974 13 april 2016

Ziekte in het gezin: de steen in het water
www.rino.nl/350 4 en 18 februari 2016

Functional Family Therapy (FFT)
www.rino.nl/789 start voorjaar 2016

Slaap en slaapstoornissen
www.rino.nl/971 5 februari 2016

Gescheiden ouders strijden: kinderen lijden
www.rino.nl/797 start voorjaar 2016

Kortdurende interventies bij kinderen en
jongeren volgens het PrOP model
www.rino.nl/220 25 en 26 februari 2016

Medisch onvoldoende verklaarde pijn
www.rino.nl/063 start voorjaar 2016

Cliënten met een verzamelstoornis
www.rino.nl/895 start 4 maart 2016
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Cliënten met een verstandelijke beperking
in de GGZ
www.rino.nl/129 10 juni 2016

www.rino.nl
Leidseplein 5 - 1017 PR Amsterdam - (020) 625 08 03 - info@rino.nl

“

Huisarts Bart Meijman uit Amsterdam is één van
de initiatiefnemers van de huisartsenactie
‘Het roer gaat om’. Aan de LVVP vertelt hij meer
over de aanleiding en de resultaten van de actie.
Leveringsvoorwaarden LVVP zijn een goed
initiatief.
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‘Al jarenlang frustreerde het contracteringsproces met zorgverzekeraars ons. Dat heeft
deels ook te maken met de rol die de zorgverzekeraars in het stelsel van marktwerking
hebben gekregen en de wijze waarop zij dat
uitvoeren Daarnaast zijn wij als beroepsgroep
zeer beperkt in onze onderhandelingsmacht.
We kunnen geen afspraken maken over bepaalde segmenten van onze werkzaamheden. De huisartsenfinanciering is opgebouwd
uit drie segmenten. Segment één bevat een
vast tarief dat vastgesteld wordt door de NZa,
dit segment beslaat zo’n 75% van het totale
tarief. Segmenten twee (ketenzorg) en drie
(innovatie) zijn vrij onderhandelbaar. Onderhandelen, beperkt onderhandelen dus, voor
die segmenten vindt plaats via zorggroepen
of groepjes huisartsen. Een andere ergernis
is de zorgverzekeraar die steeds meer op de
stoel van de huisarts is gaan zitten. Wij zijn van
mening dat de beroepsgroep verantwoordelijk is voor de kwaliteitsnorm en de individuele huisarts is daarbij verantwoordelijk voor de
kwaliteitsbewaking en niet de zorgverzekeraar. Daarnaast is de enorme administratieve
lastendruk een forse ergernis. Met een aantal
huisartsen vormden we vorig jaar na de zomer
een actiecomité en bedachten een plan: de
actie ‘Het roer moet om’. We hebben in maart
2015 een manifest op de deuren geplakt van
het ministerie van VWS en daarbij de publiciteit gezocht. Er was volop aandacht voor ons
manifest. Breed werd ons pleidooi uiteindelijk
gedeeld. Van minister Schippers tot Zorgverzekeraars Nederland tot tal van andere brancheverenigingen in de zorg, waaronder dus
ook de LVVP.
Nu, een half jaar verder, zijn er diverse werkgroepen actief die bijvoorbeeld de administratieve lasten inventariseren. Daar worden
onze kwaliteitsindicatoren doorgenomen.
Ook is er bijvoorbeeld een werkgroep die in
kaart brengt wat goede kwaliteit van zorg is,
hoe je kwaliteit kunt meten en betere manieren om kwaliteit te stimuleren en dat kwaliteitssystemen niet gebruikt moeten worden om
de kwaliteit te controleren. In de werkgroepen
participeren naast de LHV ook de NHG, ZN,
NPCF en VWS of de NZa. De komende maanden levert bijvoorbeeld de werkgroep
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kwaliteit een einddocument op. De
werkgroep administratie heeft in oktober al
een einddocument gemaakt en is gestart met
de uitvoering van het verminderen van machtigingen en dergelijke. Het resultaat ziet er
vooralsnog goed uit: een aanzienlijke
beperking van de lastendruk. Maar, het venijn
zit vaak in de staart, dus wie weet. We hopen in
ieder geval dat het contract voor het
beleidsjaar 2017 anders van inhoud zal zijn.
Overigens heeft onze actie ook geleid tot een
andere vorm van toezicht door de ACM. De
mededingingswet blijft gehandhaafd, maar
de ACM geeft eerst een waarschuwing af als
partijen dusdanig samenwerken dat het in
strijd is met de mededingingswet. Ik bemerk
wel dat er onder zorggroepen van huisartsen
enige angst is over samenwerking. We
hebben immers lange tijd een boetedreiging
gehad van de ACM. Uiteindelijk is die
ingetrokken. In de praktijk wordt er nog niet
zoveel gedaan op dit gebied. De grootste slag
die nu gemaakt is, gaat om de administratieve
lastendruk.
Ik heb kennisgenomen van de roer-om-actie
van de LVVP. Jullie leveringsvoorwaarden heb
ik met belangstelling doorgenomen. Het lijkt
me een goed initiatief en ik ben benieuwd hoe
zorgverzekeraars hierop reageren. Wat ik de
LVVP in dit kader wil meegeven, is om ook te
kijken naar de administratieve lastendruk die
voortkomt uit de vereniging zelf. Dat hebben
wij ook gedaan. Onze verenigingen hebben
een inventarisatie gemaakt van alle verplichte
registraties waar huisartsen aan moeten voldoen vanuit richtlijnen o.i.d. van de NHG en
LHV. Die reflectie heeft ons doen inzien dat
een aantal registraties inefficiënt was of zelfs
volstrekt overbodig. Wellicht geldt dat ook
voor de LVVP. In ieder geval wens ik de LVVP
en haar leden succes met de roer-om-actie!’

Dubbelinterview
Bert Hebing &
Marjan Kroon

Amsterdamse
verenigingen
gaan fuseren tot AVVP
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Al voordat de NVVP en LVE in 2014 fuseerden,

spraken de voorzitters van de Amsterdamse verenigingen (Bert Hebing van de RVVP en Leo
Cohen van de LVE) al over de wenselijkheid van
een samengaan. Marjan Kroon, voorzitter van
het Samenwerkingsverband Vrijgevestigde
Psychologen Amsterdam (SVPA) voegde zich
daar later bij. Toen de NVVP en de LVE in
oktober 2014 samengingen in de LVVP, werd in
Amsterdam besloten eveneens te streven naar
een fusie. En op 21 januari jl. was het dan zover:
de Amsterdamse Vereniging van Vrijgevestigde
Psychologen en Psychotherapeuten (AVVP i.o.)
hield haar eerste algemene ledenvergadering
waarin het dagelijks bestuur werd benoemd.
De 25 aanwezigen hadden geen twijfels over
de voorgenomen fusie en zij gaven uitstekende
feedback op de plannen van de AVVP om ook in
de toekomst een belangrijke gesprekspartner in
het veld te blijven. ‘Dan is het wel van belang dat
we flink wat leden krijgen,’ stelt voorzitter Bert
Hebing. ‘De komende tijd is de prioriteit dan
ook leden werven. Hoe groter de AVVP wordt,
hoe meer we kunnen bereiken en hoe groter
onze ambitie kan zijn.’
De noodzaak om te fuseren was voor iedereen
duidelijk. Het liefst zou Bert Hebing willen dat
ook de Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters in Amsterdam en Omstreken (VVPAO) gaat
aansluiten, maar dat is nu nog een brug te ver.
‘We hebben al jaren onze jaarlijkse,
gezamenlijke nieuwjaarsreceptie met de Amsterdamse verenigingen,’ zegt Hebing. ‘We
kennen elkaar al jaren, en dat is belangrijk.’
Marjan Kroon is het daarmee eens: ‘Eigenlijk
hadden we maar één gesprek nodig om de
voorgenomen fusie in gang te zetten.’
Meningsverschillen
Toch waren en zijn er wel meningsverschillen
tussen de toenmalige verenigingen. ‘Belangrijke
vraag was en is of de nieuwe vereniging
grotere groepspraktijken en kleine instellingen
onder één dak kan herbergen,’ zegt Hebing.
‘Ik heb daar eens een gesprek met Arnoud van
Buuren, voorzitter van de LVVP, over gehad en hij
vond dat we er alles aan moesten doen om iedereen binnenboord te houden. Dat is ook ons
uitgangspunt.’ Een ander probleem zijn de
financiën. ‘Leden zijn niet gewend om naast
de contributie-afdracht aan de LVVP ook nog
eens voor een lokale vereniging te betalen’, vult
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Kroon aan. ‘Als de vereniging klein blijft, hebben
we minder mogelijkheden. We hebben zo’n 320
potentiële leden, maar er zijn er nog niet veel lid.
Die moeten we dus overtuigen. Op lokaal niveau
kan de LVVP weinig doen en daarom zijn grote
regionale, respectievelijk grootstedelijke
verenigingen essentieel om de specifieke
belangen van een (stads)regio te behartigen’,
aldus Hebing.
Wijkgerichte benadering
De AVVP vindt het belangrijk om wijkgericht samen te werken met onder meer de huisartsen.
‘Een aanzienlijke groep professionals is zich echter nauwelijks bewust van wat er in de toekomst
in de ggz allemaal op ons af zou kunnen komen
en leunt nietsvermoedend achterover,’ stelt
Hebing. ‘Ik denk dat we elkaar in de toekomst
hard nodig hebben, want ik vermoed dat als de
transitie van de kinder- en jeugdzorg eenmaal
goed loopt, de hele ggz mogelijk
gedecentraliseerd gaat worden. Juist dan is een
regionale beroepsvereniging van groot belang!
We moeten dan zelf in actie kunnen komen en
dat niet overlaten aan de LVVP alleen. Overigens
moeten die verenigingen niet te groot worden,
want dan vertegenwoordigen zij eerder een
provincie dan een regio.’
Kroon voegt hieraan toe: ‘Het zichtbaar en vindbaar maken en houden van alle deelnemende
zelfstandige praktijken voor cliënten, verwijzers,
instellingen, financiers, gemeente Amsterdam,
GGD Amsterdam enz. is ook een van de
ambities van de AVVP. Dat geldt ook voor
goede samenwerking en afstemming met verwijzers (o.m. huisartsen, Ouder-Kind-Teams,
Samen-Doen-Teams) en met 1stelijnAmsterdam
en andere ggz-instellingen in Amsterdam en de
regio’. Hebing: Inderdaad, en samenwerking
wordt steeds meer van belang voor
vrijgevestigden. Je ziet dat ook terugkomen in
de contracten van de zorgverzekeraars en in alle
berichten die we ontvangen over het
kwaliteitsstatuut dat in ontwikkeling is.’ Kroon: als
we de vrijgevestigden in Amsterdam niet stevig
neerzetten, gaat het beleid in de stad bepaald
worden door de grote instellingen, zoals Arkin,
GGZinGeest en De Bascule’.

‘AVVP: een wijkgerichte
benadering en een
sterke vereniging’
Subsidieprojecten LVVP
Een automatische koppeling
van het LVVP-lidmaatschap
aan een regionaal
lidmaatschap is zoals gezegd
niet meer aan de orde.
Daarvoor in de plaats biedt
de LVVP subsidie aan
regionale projecten. Alle regio’s kunnen hier een beroep
op doen. Hebing: ‘Op dit
moment ontvangen wij als
RVVP subsidie voor participatie in de SIGRA (Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam:
hierin zijn alle Amsterdamse
aanbieders in de hele gezondheidszorg vertegenwoordigd). Deze participatie
is voor ons van groot belang.
Aan deze overlegtafels
worden alle belangrijke
beslissingen genomen. Wij
kunnen daar nu direct
invloed uitoefenen.

Daarnaast hebben we subsidie gekregen voor een
project dat de regionale
gezondheid in
Amsterdam-Noord in beeld
brengt. Ik vind deze manier
van subsidieverstrekking
door de LVVP belangrijk en
ervaar dat als een steun in
de rug voor onze regionale
activiteiten.’
Kroon heeft een tip voor de
nog bestaande plaatselijke
en regionale verenigingen:
‘Zoek elkaar op en praat over
inhoudelijke zaken.
Waarschijnlijk zijn de
overeenkomsten, de
gezamenlijke belangen veel
groter dan de verschillen.’

Uw cliënt geen last van
een burn-out.
U niet van de administratie.
Gebruik Intramed, de gebruiksvriendelĳke software voor de
psycholoog en psychotherapeut voor een eﬃciënt, zorgvuldig
en zorgeloos beheer van uw praktĳkadministratie.

Probeer Intramed nu 3 maanden gratis en vrĳblĳvend op proef:
bel 0182 – 621 107 of mail naar info@intramed.nl

Kĳk voor meer informatie op intramed.nl/ggz
Intramed is een product van Convenient Software

betrouwbaar en compleet
software voor de zorg

Bette Westera (1958) won in 2015
zowel de Woutertje Pieterse Prijs als
de Gouden Griffel voor haar
dichtbundel Doodgewoon,
gedichten over de dood in al zijn aspecten,
geschikt voor kinderen vanaf negen jaar.
Ook de illustraties vielen in de prijzen: Vlag
en Wimpel. Bovendien is de vormgeving
van het boek buitengewoon geslaagd. ‘Ik
heb geen rouwverwerkingsboek willen
maken, maar als het daarvoor gebruikt zou
worden, is het prima,’ zegt Bette Westera die na haar pa-opleiding psychologie
heeft gestudeerd in Leiden, de stad waar zij
ook woont.
In de zomer van 2012, tijdens een gesprek
met illustratrice Sylvia Weve en de uitgever,
ontstond het plan om een dichtbundel te
maken over de dood. ‘Het is een groot
thema waarmee iedereen, ook kinderen,
mee te maken krijgt,’ vertelt Westera.
‘Ik heb een half jaar nagedacht over de
deelthema’s, maar uiteindelijk had ik ze:
sterven, begraven of cremeren, rouwen,
herinneren, hiernamaalsgedachten en een
aantal onderwerpen uit andere culturen. In
eerste instantie wilde ik de onderwerpen
bij elkaar hebben, maar dat idee heb ik
later losgelaten, in overleg met de v
ormgever en illustratrice: die hadden dan
meer vrijheid. Bovendien is een clustering
ook wel zwaar voor de lezers: pagina’s lang
alleen over rouwen is te veel. Nu staat alles
door elkaar in het boek en dat zorgt voor
evenwicht. Ook heb ik er bewust naar
gestreefd luchtige elementen toe te
voegen: zo is het in werkelijkheid met
kinderen: ze kunnen diep verdrietig zijn,
maar plotseling zin krijgen in een boterham. Deze aardse elementen zorgen ervoor dat de lezers even op adem kunnen
komen.’

Andere culturen

Westera heeft een vijftal doods- en rouwbelevingen uit andere culturen in dichtvorm toegevoegd. ‘Dat is een ethisch-pedagogisch principe: wij hebben onze
gedachten, visies over de dood en hebben
daar rituelen voor. In andere landen zijn die
soms heel anders.
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Zo vieren Mexicanen ieder jaar op het
kerkhof het leven terwijl ze de doden herdenken. Ze picknicken op het graf van hun
oma, met muziek en dans. Kinderen reageren hier soms verbaasd en terughoudend
op, maar als je met hen in gesprek gaat,
leren ze inzien dat iedere cultuur anders is,
niet beter of slechter. Er bestaat ook niet
zoiets als dé waarheid en zeker niet als die
zogenaamde waarheid over de dood en
het hiernamaals gaat. Alle visies zijn goed,
de ene is niet boven de andere verheven.’

Traditie

In de poëzie van Westera resoneren gedichten van Bloem, Wilmink, Kopland en
vooral ook Annie M.G. Schmidt: ‘Dat heb
ik niet bewust gedaan. Ik ben opgegroeid
met vooral de gedichten van Schmidt en
ik heb niet alleen leren luisteren naar de
inhoud, maar ook naar het metrum. Die
cadans is belangrijk in gedichten. Ik vind
het mooi dat recensenten mij in een traditie
plaatsen, dat wil ik ook graag. Ik kijk echter
wel uit voor sleur en clichés, ik wil de
traditie graag vernieuwen.’
In de gedichten van Westera staan klassieke stijlfiguren als herhaling en opsomming.
’Herhaling is bijvoorbeeld een effectief
middel om allesomvattend verdriet te
verwoorden. Als je een regel steeds met ‘Ik
mis..’ begint, weet de lezer dat het gemis
altijd en overal aanwezig is. Ook kan de
herhaalde klank een bepaald gevoel oproepen.’

Gevaar van sentiment

Schrijven over de dood kan sentimentele
poëzie opleveren, maar dat is bij Westera
nooit het geval. ‘Ik heb zelf helemaal geen
sentimentele inslag,’ zegt ze, ‘dat scheelt.
Ontroering vind ik wel een mooie en zuivere emotie. Daar streef ik naar. Sentiment
kan vals zijn, omdat de dichter dan op tranen uit is. Dat kan nooit de bedoeling zijn.’
Bette Westera en
Sylvia Weve: Doodgewoon
Uitgeverij J.H. Gottmer,
Haarlem. E 25,95

Auteursinterview
Bette Westera

Ontroering vind
ik wel een mooie en
zuivere emotie.
Daar streef ik naar.
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