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Editorial

O

Judith Veenendaal

stem te geven aan de inhoud
Geacht LVVP-lid, geachte relatie van het vak. De LVVP is blij
met dit gezamenlijke initiatief. Binnenkort vindt dan ook
een eerste gesprek tussen
beide verenigingen plaats
om het initiatief uit te werken. Over deze ontwikkeling
ok deze houden wij u op de hoogte!
keer bevat het magazine tal Aansluitend aan dit interview
van boeiende interviews. Zo vertellen Dick Nieuwpoort en
maakt LVVP-voorzitter Arnoud ik u een en ander over het
van Buuren nader kennis met kwaliteitsstatuut: hoe de onde nieuwe voorzitter van de derhandelingen aan de overNederlandse Vereniging voor legtafels verliepen, over de
Psychiatrie (NVvP), Damiaan lobby van de LVVP, het eindDenys. Beide heren spreken resultaat en hoe LVVP-leden
op bevlogen wijze onder an- het kwaliteitsstatuut kunnen
dere over de afkalving van de gebruiken ter profilering. Ook
inhoud van hun vak. In dit in- kunt een reportage lezen van
terview spreken zij daarom af de LVVP-bijeenkomst over het
gezamenlijk een bijeenkomst kwaliteitsstatuut die plaatste organiseren om weer een vond in Nieuwegein. Deze, en

ook de andere twee bijeenkomsten die de LVVP organiseerde, werden zeer goed
bezocht. In totaal woonden
ruim 1000 leden een bijeenkomst bij. In het najaar zal de
LVVP overigens nog minimaal één bijeenkomst over
dit onderwerp organiseren.
Dan volgt een dubbelinterview met bestuursleden Hans
Kamsma en Alexandra Sillen
over de nieuwe productstructuur dat ook wel het ‘Engelse
model’ heet. Beiden participeren in de pilot die op dit
moment plaatsvindt. Hierover en over de meerwaarde die zij zien van dit model
voor de gehele ggz, en ook
voor vrijgevestigden, vertellen zij meer in dit interview.
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In het kader van het kwaliteitsstatuut, maar ook
vanwege nieuwe wetgeving zoals de Wkkgz worden de LVVP-kwaliteitscriteria geactualiseerd.
Hierover vertellen Lisette
Hinderink, voorzitter van
de
LVVP-visitatiecommissie, en beleidsmedewerker Suzanne Stomp
in een dubbelinterview.
De nieuwe LVVP-kwaliteitscriteria zullen ingaan
per 1 januari 2017. Ook
zal de LVVP per die datum het beleid ‘sturen
op functioneren’ introduceren. Over dit onderwerp vertellen Maud de
Groot, jurist, en LVVP-leden Elma Zwart en Frank
Zwartenkot meer in een
dubbelinterview. Zij vormen tezamen de onafhankelijke
commissie
sturen op functioneren.
Eind mei organiseerde de LVVP een tweede
conferentie voor de kind
& jeugdleden. Een reportage van deze conferentie ‘Goede jeugd-ggz
broodnodig’ kunt u teruglezen in dit magazine.
Ook treft u in dit magazine een profielinterview
aan van vrijgevestigd

eerstelijns-/gz-psycholoog Christiaan Scheele. Hij was jarenlang actief als LVE-bestuurslid
en de afgelopen jaren
als bestuurslid van de
LVVP. Op 22 juni, tijdens
de algemene ledenvergadering van de LVVP,
trad hij af. Over het wel
en wee van die bestuursperiode kunt u in dit
interview meer lezen.

zijn overwegingen herkenbaar zullen zijn voor
leden. De komende
maanden is het immers
weer mogelijk om een
contract af te sluiten met
zorgverzekeraars. Om u
hierin zo goed mogelijk
te faciliteren, zullen wij
ook dit jaar weer een
contractenoverzicht
inclusief alerts en een
bijbehorende special
voorde leden opstellen.
Onze vaste columniste U kunt deze begin juli
Charlotte van der Wall van ons verwachten.
schreef weer een prikkelende column met als ti- In het een na laatste intertel ‘Vasthouden’. Aanslui- view vertelt het kersverse
tend aan deze column LVVP-lid Katinka Stienen
volgt een dubbelinter- over de LVVP-workshop
view met LVVP-leden Kat- ‘De eigen praktijk’, die
ja Pereira en Birgitte Bee- zij recentelijk volgde. En
len over e-mental health. in het laatste interview
Beiden zijn actief in het bespreken wij weer een
expertteam
e-mental boek. Dit keer de literaihealth. Over de ontwik- re thriller Schuilgaan van
kelingen in dit team en auteur Arno Bohlmeijer.
hun eigen ervaring met
e-mental health vertellen Veel leesplezier en een
zij in dit interview meer. ontspannen zomer
LVVP-lid Mark van der gewenst!
Kruijk schreef op bevlogen wijze een pamflet Judith Veenendaal
waarin hij zijn overwe- directeur
gingen om wel of geen
contracten af te sluiten
met
zorgverzekeraars
beschrijft. Ik denk dat
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Interview
Recentelijk maakten Arnoud van Buuren, voorzitter LVVP, en de nieuwe voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Damiaan Denys, kennis met elkaar. Het gesprek,
dat plaatsvond op het kantoor van de NVvP in Utrecht, ging over ‘het roer om’ in de ggz. Op
bevlogen wijze spraken beide heren over de afkalving van de inhoud van het vak. Daaruit
ontstond al snel het idee dat er een gezamenlijke visie gevormd zou moeten worden over wat
de beroepsgroep als waardevol beschouwt in het contact tussen de professional en de patiënt.
“Het roer moet om op de inhoud”, concludeerden Van Buuren en Denys. Om dat handen en
voeten te geven, nemen zij gezamenlijk het initiatief om een bijeenkomst te organiseren waar
de gedeelde zorg over de inhoud van het vak centraal staat. In onderstaand interview leest u
hier meer over.
Andere richting
Denys: “Het roer om suggereert
dat het roer volledig om moet. Dat
is niet respectvol naar wat er in het
verleden is gebeurd. Ik denk dat
we de koers moeten blijven varen
die we zijn ingeslagen, maar dat
we het roer voorzichtig moeten
wenden. De afgelopen jaren is een
aantal beslissingen genomen dat
het werken van de professional in
de ggz in toenemende mate belemmert. Ik doel dan op de dbc-productstructuur en de hoeveelheid
regelgeving die gepaard gaat met
een enorme administratieve lastendruk. Dit alles heeft ertoe geleid
dat er ook wantrouwen is ontstaan
in de sector. Het roer moet dus wat
mij betreft wel om, het schip moet
een andere richting op, maar het
moet niet terugvaren.’
Van Buuren: ‘Ik ben het eens met
Damiaan. We moeten niet terugvaren, maar het roer moet wat mij
betreft wel om. Een aantal
wezenlijke beleidspunten
hebben we niet in de hand kunnen
krijgen. Bijvoorbeeld de deprofessionalisering van de sector die ik
verklaar door de komst van prestatiebekostiging. Afrekenen op prestatie wordt door veel leidingge-

venden vertaald naar zo goedkoop
mogelijk zorg verlenen. Daardoor
worden veel goede professionals
ontslagen. In de jeugd-ggz zie je
deze tendens ook. Daar gaat een
aantal gemeenten geen contracten
meer aan met vrijgevestigden. Kinderen, jongeren en hun ouders zijn
daar de dupe van. Zij kunnen alleen nog terecht in instellingen of
ouders dienen de behandeling zelf
te betalen. Daarnaast maak ook ik
me zorgen om de enorme administratieve lasten waar we mee te
maken hebben. In het bestuurlijk
akkoord hadden we afgesproken
dat we die zouden terugdringen,
maar die lijken we met zijn allen te
hebben vergroot. Daarin hebben
we allemaal gefaald.’
Deprofessionalisering
Denys: ‘Deprofessionalisering
vind ik een herkenbaar punt. Dat
hoor ik ook terug van collega’s. Zij
moeten voldoen aan een administratieve structuur waardoor ze niet
hun patiënten kunnen behandelen
zoals ze dat zouden willen doen. In
veel instellingen wordt ingezet op
eenvoudige vormen van ggz.

Dat gaat ten koste van de complexere problematiek. Dat merk je
ook in de maatschappij. Het aantal
verwarde mensen is niet toegenomen, maar het onvermogen daar
mee om te gaan is toegenomen,
omdat deze groep patiënten minder goed wordt behandeld.’
Van Buuren: ‘Deprofessionalisering van de ggz gaan wij niet keren
met het kwaliteitsstatuut. Of het
statuut een bijdrage levert aan
het zichtbaar maken van wat we
doen en wie we zijn, is voor mij
maar zeer de vraag. Een patiënt
wordt immers beter van een goede
behandelaar die met hart en ziel
werkt; een professional die geïnteresseerd en geïnvolveerd is. Die
professionals hebben we gelukkig
in enorme grote aantallen voorradig in dit land. Daar zit de kracht
van ons beroep. Dat kun je niet
ondervangen in een statuut.’

'We moeten niet
terugvaren, maar
het roer moet wat
mij betreft wel
om.'
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‘Weer een stem
geven aan de inhoud
van ons vak’

Arnoud van Buuren is arts en
psychotherapeut en
heeft een vrijgevestigde
psychotherapiepraktijk in een
gezondheidscentrum in Leiden.
Damiaan Denys is psychiater en
is werkzaam in het AMC.
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Voluit leven online als blended care
Met de cursus Voluit leven online leert een cliënt met aandacht te leven
in het hier en nu. In negen lessen leert de cliënt met behulp van psychoeducatie en interactieve oefeningen om zijn verzet tegen psychische pijn
op te geven en zijn waarden te (her)ontdekken. Voluit leven online is op
verschillende manieren in te passen als blended care binnen de Basis GGZ.
Zo biedt u de cliënt de begeleiding die hij of zij nodig heeft.
De voordelen van Voluit leven online:

3
3 Behandeling is laagdrempelig en flexibel
3 Cliënt kan zelfstandig aan de slag
3 Behandeling heeft een duidelijk kader
Bewezen effectieve behandeling

Ook beschikbaar:
Leven met pijn online

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

Wat zien we als
waardevol in het
behandelcontact
tussen
professionals en
patiënt?
Vertrouwen

Denys: ‘De Nederlandse gezondheidszorg is goed georganiseerd,
maar we verliezen terrein. We zijn
te veel met de vorm bezig, maar
we moeten naar de inhoud kijken.
We zijn afgedreven van de essentie
van de inhoud van ons vak. We
hebben veel rijkdom in ons vak,
laten we dat in stand houden. Dat
kan als je heel goed opleidt, als je
heel goed de beperkingen en de
mogelijkheden kent van je vak.’
Van Buuren: ‘Ik zou willen inzetten op de inhoud: welke effecten
hebben ervoor gezorgd dat we een
veel te grote verantwoordingsdruk
hebben gekregen? Welke maatregelen kunnen we daarvan terugdraaien?’

Downlo
gratis ad het
pr
‘blend otocol
ed
op de w care’
ebsite

Denys: ‘Dat zijn essentiële vragen.
Wat mij opvalt is dat veel activiteiten die wij plegen, gebaseerd
zijn op een gevoel van wantrouwen. Wantrouwen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders
en wantrouwen tussen patiënten
en zorgaanbieders. Met zijn allen
versterken we dat wantrouwen
waardoor we allerlei regelmechanismen inrichten om het wantrouwen te doen afnemen. Wat we
moeten doen is het vertrouwen
terugwinnen. Wij, de beroepsgroep, maken duidelijk dat wij
geen enkel belang hebben om een
patiënt slecht te behandelen. Het
is ons werk, we hebben ervoor
gestudeerd. Het is ons belang om
mensen te helpen. Dat vertrouwen
moeten we herstellen. Ik ben dan
ook geen voorstander van verantwoorden via het papier. Vertrouwen heeft ook te maken met de
acceptatie dat iemand uit goede
wil iets doet. Ik denk dan ook niet
dat het kwaliteitsstatuut bijdraagt
aan het herstel van vertrouwen.’

Op de hoogte blijven van eHealth-nieuws?
Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Roer om op de inhoud
Van Buuren: ‘We zouden een visie
moeten vormen met elkaar: wat
zien we als waardevol in het behandelcontact tussen professionals
en patiënt? Ik vind dat we ver zijn
afgedreven van die vraag.’
Denys: ‘Inderdaad. We hebben de
afgelopen jaren veel met elkaar
aan overlegtafels gezeten, maar
omdat er zo veel belangen zijn,
wordt er uiteindelijk niet echt
samengewerkt. Iedereen is druk
doende met zijn eigen belangenbehartiging. Wij zouden als veld
naast elkaar moeten gaan staan, in
onze diversiteit.’

Vertrouwen
heeft ook te
maken met de
acceptatie dat
iemand uit
goede wil iets
doet.
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Van Buuren: ‘Eens. Laten wij
daarom het initiatief nemen.
Het roer moet om op de inhoud: een gedeelde zorg over
de afkalving van de inhoud
van ons vak. Laten we hierover met professionals praten.’
Denys: ‘Dat deel ik volledig.
Wij zullen daarvoor een bijeenkomst organiseren. Wij gaan
dat initiatief gezamenlijk oppakken met onze directeuren.’

Niet meetbaar

Van Buuren: ‘Ik vind dat onze
beroepsgroep te eenzijdig wordt
afgerekend op wat we presteren.
Dat bleek recentelijk ook uit een
artikel in Zorgvisie waarin werd
gesteld dat op basis van benchmark één derde van de ggz-patiënten geen baat heeft bij de
behandeling. Wat niet meegenomen wordt in de benchmark
is dat deze groep patiënten wel
zorg heeft ontvangen en dat het
therapiedoeleinde niet altijd gericht is op herstel, maar op het leren omgaan met de beperkingen
van de problematiek. De prestatie van ons vak is niet meetbaar
op de manier waarop we dat nu
trachten te doen via benchmark.’
Denys: ‘De tendens is inderdaad om alles te objectiveren en
meetbaar te maken, maar ons
vak is niet meetbaar. Dat deel
ik volledig met Arnoud. Het
feit dat wij niet kunnen verantwoorden in cijfers en getallen
waarom iets heel goed is, wordt
geïnterpreteerd als: ik weet eigenlijk niet wat je doet, daarom is het niet goed; dat is een
stompzinnige redenering. Iets
kan heel goed zijn, zonder dat
je het kan uitdrukken in objectieve getallen. ROM en benchmark vind ik dan ook goede
onderwerpen voor de bijeenkomst die we gaan organiseren.’

Nieuwe productstructuur

Van Buuren: ‘Matched care versus stepped care, zou naar mijn
mening ook een gespreksonderwerp zijn voor onze bijeenkomst.
Er zou meer nadruk moeten zijn
voor matched care. De huidige
financiering van de ggz draagt bij
aan nodeloos stepped-care-werken. De patiënt komt via de
huisarts vanwege de lage financiële drempel bij de poh-ggz terecht, die de patiënt gaat behandelen. Vervolgens, als het dan te
complex blijkt te zijn, komt de
patiënt terecht in de generalistische basis-ggz (gb-ggz) of de
gespecialiseerde ggz (g-ggz).’
Denys: ‘Eens. De toegang van
de zorg moet goed georganiseerd zijn. Het stellen van een
goede diagnose vind ik essentieel. Diagnosestelling is complex
van aard. Daar is veel klinische
ervaring voor nodig. Nu is er
een soort misverstand waarbij
men denkt dat met minder goed
opgeleid personeel, dat ook de
diagnose stelt, de problematiek
wel kan worden opgelost. Hier is
geen sprake van gepast gebruik.’
Van Buuren: ‘Vanwege de
echelonnering hebben we ook
een arbitrair schot tussen de
gb-ggz en de g-ggz. Die is niet
gebaseerd op de daadwerkelijke
inschatting van de zwaarte van
de zorg. Ik verwacht dan ook
veel van de nieuwe productstructuur, het ‘Engelse model’,
en hoop dat daarmee het
onderscheid tussen de echelons
verdwijnt.
Er zal overigens wel een zekere
differentiatie blijven over wie
welke clusters mag leveren en
wie in welke clusters thuishoort.’

Zorgstandaarden

Denys: ‘Niemand is tegen zorgstandaarden. Het gaat erom
hoe ze worden toegepast. Behandelaren bieden hun zorg
vanzelfsprekend wel binnen
een zekere standaard, maar we
leiden nu veel mensen op die
eigenlijk alleen maar kunnen
behandelen op basis van richtlijnen en protocollen. Als we
niet opletten, krijgen we straks
een generatie van behandelaren
die alleen maar regeltjes kunnen volgen. Dat is heel jammer.’
Van Buuren: ‘Ik ben het eens
met Damiaan. We moeten ervoor waken dat het met de zorgstandaarden niet hetzelfde gaat
verlopen zoals gebeurde met de
DSM toen deze in handen kwam
van beleidsmakers en financiers.
De DSM is een instrument voor
behandelaars om te classificeren, maar het is in toenemende
mate een instrument geworden
om mensen toegang te geven tot
zorg. Een dergelijke ontwikkeling zou ook kunnen plaatsvinden met de zorgstandaarden.
Dat is de verkeerde weg. Zorgstandaarden zouden er moeten
zijn voor de professionals zodat
zij hun skills kunnen toetsen en
het kan een zekere richtlijn geven om te behandelen. Wat er
nu dreigt te gebeuren is dat de
wetgever en de zorgverzekeraar
deze zullen gebruiken om de
aanbieder te toetsen of hij gedaan heeft wat hij ‘had moeten
doen’. Dat zou zeer spijtig zijn.
Daarom ben ik blij met de gemaakte afspraak om terug te
gaan naar de inhoud van ons
vak. Daar kunnen wij ook dit
onderwerp bespreken. Wij gaan
weer een stem geven aan de
inhoud van ons vak!’

Vrijgevestigd

Wees trots
op je vak
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en laat dat zien!

Judith Veenendaal, directeur LVVP, en Dick Nieuwpoort,
plaatsvervangend directeur LVVP, zijn intensief betrokken
geweest bij de totstandkoming van het kwaliteitsstatuut.
Over de onderhandelingen aan de overlegtafels, de lobby van de LVVP,
het eindresultaat en hoe LVVP-leden het kwaliteitsstatuut kunnen
gebruiken ter profilering, spreken Judith en Dick in dit interview.

Van generiek naar twee secties

Judith: ‘Het eerste concept dat op de onderhandelingstafels lag, was een generiek kwaliteitsstatuut. Die versie bevatte geen sectie II en sectie III. In die periode,
dat was rond de kerst, ging de discussie grotendeels
over mono- en multidisciplinair werken. Naarmate
de gesprekken hierover vorderden, kreeg het multidisciplinair werken steeds meer de overhand, terwijl
de realiteit laat zien dat het overgrote deel van de
problemen monodisciplinair wordt behandelt, eventueel gepaard aan interdisciplinair overleg als nodig.
Wij hebben toen stevig gelobbyd voor vrijgevestigden. Dat leidde tot gesprekken over de diversiteit in
de ggz waarbij het idee postvatte om die diversiteit
te omarmen. Dat was best een forse strijd, maar leidde wel tot het resultaat dat we gezamenlijk concludeerden dat er een apart deel in het kwaliteitsstatuut
moest komen voor vrijgevestigden en instellingen.’
Dick: ‘Dat zijn uiteindelijk sectie II en sectie III geworden. De LVVP is toen samen met de NVvP sectie II voor vrijgevestigden gaan schrijven. Wij hebben fors ingezet op ruimte voor vrijgevestigden.

Nu staat in sectie II een zestal criteria die afleiden tot
een vrijgevestigde. Wij hadden ingezet op een duidelijker onderscheid tussen een vrijgevestigde en een
instelling, zodat voor eens en altijd duidelijk zou zijn
dat ook kleine praktijken, die nu volgens sommige
verzekeraars instellingen zijn, toch vallen onder sectie II. De extra criteria die de LVVP had voorgesteld
zijn:
- de maximale omvang van een praktijk wordt gevormd door max. 8 fte (regie)behandelaren (het aantal van 8 is gebaseerd op de bagatelbepaling uit de
Mededingingswet);
- de regiebehandelaar zet eventueel beperkt (circa
30% van de behandeling) medebehandelaars in de
behandeling in als nodig. Het betreffen dan uitsluitend medebehandelaars conform de dbc-ggz-beroepentabel;
- medebehandelaars registreren de activiteiten en
verrichtingen onder eigen naam en beroep.’
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Eén taal

Judith: ‘Zorgverzekeraars konden niet instemmen met
deze scherpere afbakening. Zij wilden namelijk hun
eigen contracteerruimte behouden. Deze houding
vonden wij jammer. Er was een kans om één taal met
elkaar af te spreken over het spel dat gespeeld moet
worden, maar verzekeraars wilden geen eenduidige
taal.’ Dick: ‘Nu zien wij al dat hierdoor een krampachtigheid ontstaat waardoor kleine praktijken die een
regiebehandelaar in loondienst hebben, niet onder
sectie II zouden kunnen vallen.’
Judith: ‘Maar deze praktijken voldoen ook niet aan de
criteria van sectie III voor instellingen. Er ontstaat dus
een schimmige wereld tussen sectie II en sectie III en
dat vinden wij zorgelijk. Dit hadden we kunnen oplossen door de bagatelverklaring. Nu zie je dat praktijken
oplossingen zoeken en dat kan suboptimaal zijn; dat is
jammer.’ Dick: ‘Overigens, in onze leveringsvoorwaarden zijn die aanvullende criteria wel opgenomen.’

Saamhorigheid

Judith: ‘Voor de vele overleggen over het kwaliteitsstatuut hebben we vaak dezelfde stukken steeds weer
opnieuw moeten lezen, waarin telkens op onderdelen aanpassingen waren doorgevoerd. Ik heb dat wel
als een martelgang ervaren. Het venijn zit altijd in
de staart of in de kleine lettertjes. Ik moest mezelf er
soms toe zetten om met hoge concentratie de stukken
te lezen die ik al tientallen keren eerder had gelezen,
maar waar tussenzinnetjes of iets dergelijks konden
staan die funest uitpakken.’
Dick: ‘Aan de onderhandelingstafels leerde je elkaar

wel goed kennen. Je leert waar elkaars gevoeligheden liggen. Daardoor groeide wederzijds respect.’
Judith: ‘En een zekere samenhorigheid. Daar wil
ik alle collega’s van de andere partijen voor
complimenteren.’ Dick: ‘Daar sluit ik me graag bij
aan.’
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Rust in het veld

Judith: ‘Nu het kwaliteitsstatuut een feit is, vinden wij dat
er rust moet komen in het veld.’
Dick: ‘Klopt. Het is ongewenst
dat zorgverzekeraars aanvullend
op het kwaliteitsstatuut eisen stellen. Het kwaliteitsstatuut en de
LVVP-leveringsvoor waarden,
waarin ook de LVVP-kwaliteitscriteria zijn verwerkt, zeggen immers tezamen alles over het kwaliteitsbeleid van vrijgevestigden.’
Judith: ‘De afgelopen jaren
zien wij dat een aantal zorgverzekeraars
het
basistarief
elk jaar naar beneden bijstelt.’
Dick: ‘Je kunt dan vervolgens percentages terugverdienen via aanvullende eisen die gepaard gaan
met een forse administratieve lastendruk. Maar dit terugverdiende tarief, daar had je al recht op.’
Judith: ‘Wat ik zorgwekkend vind,
is dat verzekeraars zeggen: “Het
kwaliteitsstatuut is de bodem.
Wij willen ons onderscheiden en
stellen daarom aanvullende eisen”. Dat betreur ik echt. Sectie II
is immers best vergaand waar het
gaat om het beschrijven van de patient’s journey’. De ggz loopt hierin voorop in de gezondheidszorg.
Laten we dit nu ook een eerlijke
kans geven, alvorens het alweer
te smoren met aanvullende eisen.’

Survival of the fittest

Dick: ‘In feite onderscheidt een
aantal
zorgverzekeraars
zich
over de rug van de vrijgevestigden. Zij zouden zich op eigen
kracht moeten onderscheiden
op hun verzekeringsaanbod.’
Judith: ‘Daar ben ik het mee eens.
Zorgverzekeraars zouden zelf
moeten nagaan hoe je onderscheidende producten kunt aanbieden,
op basis van hun eigen service.’
Dick: ‘Ik zou wensen dat er meer
vertrouwen komt vanuit een aantal zorgverzekeraars. Meer controle-instrumenten dragen niet bij tot
vertrouwen. Dat baart mij zorgen.
Ik ben daar best pessimistisch over.’
Judith: ‘Ik beschouw het zo langzamerhand als een survival of the
fittest. En de fittest is in dit geval
degene die administratief het beste
de druk kan weerstaan. Ik vind dat
geen juiste definitie van de fittest;
dát is de beste hulpverlener.’

Trots

Judith: ‘LVVP-leden kunnen trots
zijn. Zij hebben een BIG-titel, ze
hebben een hooggekwalificeerde opleiding genoten, zij investeren in nascholing, intervisie en in
kwaliteit. Je bent met je vak bezig
en stopt je ziel en zaligheid in goede hulpverlening van de patiënt.
Ik roep leden echt op: laat zien
wie je bent en wat je in huis hebt.

Ik zie dit ook terug in een recentelijk verschenen rapport ‘De relatie tussen de behandelduur en
het behandelsucces’ dat de minister aan de Tweede Kamer heeft
aangeboden. Daarin is te zien dat
vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten zich beter weten
te profileren dan instellingen en
psychiaters. De GAF-scores tonen
een beter resultaat. Bovendien behandelen zij hun patiënten in minder behandelminuten dan instellingen en psychiaters. Eenzelfde
resultaat kwam ook al naar voren
in het voormalige LVE-codeboek.’
Dick: ‘Dus je mag trots zijn
op je vak. Laat dat zien.’
Judith: ‘Profileer jezelf naar je
patiënten toe, naar zorgverzekeraars, naar gemeenten, naar collega’s. Blijf laten zien wat je in huis
hebt, want je hebt iets in huis!
Ook vanuit de patiëntenvereniging vernemen wij dat vrijgevestigden zeer gewaardeerd worden.’
Dick: ‘Maak van de nood een
deugd. Ik bedoel daarmee dat het
invullen van een kwaliteitsstatuut een administratieve last is,
maar het biedt je ook een mooi
instrument ter profilering. Immers, het is ook een herijking van
je eigen profiel dat je op je website of in een folder kunt etaleren.’
Judith: ‘Dit geldt voor onze sectie-II- en sectie-III-leden. Wij
behartigen ook de belangen van
sectie-III-leden.’
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Grote opkomst
LVVP-bijeenkomst over
het kwaliteitsstatuut

D

e grote zaal van het NBC-Congrescentrum in Nieuwegein
stroomt rond kwart voor zeven vol met LVVP-leden. Strak om 19.00
uur opent vicevoorzitter Hans Kamsma vanaf het podium de bijeenkomst. Hij heet de ruim 600 leden van harte welkom en vertelt hoe
het programma van de avond eruit ziet. In het eerste deel zal hij een
en ander vertellen over het hoe en waarom van het kwaliteitsstatuut.
Het tweede deel zal gaan over sectie II, de vrijgevestigden. Het laatste
deel van het programma zal gaan over het format van het kwaliteitsstatuut waarbij het format ook zal worden getoond. Directeur Judith
Veenendaal en plaatsvervangend directeur Dick Nieuwpoort zullen
deze twee delen toelichten.
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H

ans Kamsma
schetst de politieke context van
de ggz vanaf het jaar 2008 waarin
de ggz werd ondergebracht in de
Zorgverzekeringswet. Aan de orde
komt Europsyche, waar gewerkt
werd op basis van dubieuze constructies, waarbij veel dure zorg
werd gedeclareerd in de ‘verlengde arm’. Het rapport van de IGZ
komt aan de orde. In dit rapport
dreigde de vrijgevestigd psychotherapeut te worden uitgesloten
van het verlenen van gespecialiseerde ggz. De brief van de minister over het hoofdbehandelaarschap, het bestuurlijk akkoord en
de commissie Meurs, die het advies schreef over het regiebehandelaarschap, passeren de revue.
Hans constateert daarbij dat we
tumultueuze jaren achter de rug
hebben. ‘Met het kwaliteitsstatuut
beogen alle betrokken partijen
rust in de sector. Het kwaliteitsstatuut is zeker in aanvang wel een
administratieve last. Je moet het
immers invullen en dat kost je een
paar uur tijd. Maar dat is het dan
ook. Dan hebben we een instrument dat de kwaliteit moet borgen, voor patiënten, voor zorgverzekeraars, maar ook voor ons als

professionals beschikken we dan
over een document dat tegelijkertijd alles zegt over ons profiel als
vrijgevestigd professional. Het is
uitdrukkelijk niet de bedoeling
dat er naast het kwaliteitsstatuut allerlei andere instrumenten of lijstjes van eisen komen’,
vertelt Hans met bevlogen stem.
‘Maar’, zo vult hij aan, ‘we weten
inmiddels dat een aantal zorgverzekeraars heeft gezegd dat zij
de ruimte nemen om aanvullende eisen te stellen. En dat steekt.
Die attitude is teleurstellend.’
Ondertussen staat een aantal leden achter de drie microfoons die
in de zaal staan. De vragen die
worden gesteld, gaan onder andere over de meerwaarde van het
kwaliteitsstatuut, de administratieve lastendruk die al fors is voor
vrijgevestigden door onder andere het zorgverzekeraars- en gemeentebeleid, het verschil tussen
visitatie en het kwaliteitsstatuut,
of er kosten gemoeid zijn met
het kwaliteitsstatuut, of ROM er
onderdeel van uitmaakt en of het
kwaliteitsstatuut ook geldt voor
de Jeugdwet. Hans beantwoordt
de vragen uitgebreid, met hier en
daar een aanvulling van Judith
en Dick. Ook gaat Hans in op
de bezorgde toon die doorklinkt
in veel van de gestelde vragen.

Sectie II: vrijgevestigden

Judith Veenendaal licht deel twee
van het programma toe. Zij vertelt
in duidelijke bewoordingen hoe
het kwaliteitsstatuut is opgebouwd,
waarom het kwaliteitsstatuut twee
secties bevat, welke beroepen zijn
opgenomen als regiebehandelaar
in sectie II, dat het van belang is
om op een juiste wijze geregistreerd te zijn in het agb-coderegister en hoe het zit met de registratie
van het kwaliteitsstatuut bij MediQuest. Met veel kennis van zaken
neemt zij de leden mee door deze
materie. Inmiddels is het weer
druk geworden achter de microfoons in de zaal. Afgesproken is
dat de vragen na de verschillende
onderdelen worden gesteld. Dick
Nieuwpoort neemt de zaal vervolgens mee in de afbakening tussen
vrijgevestigden en instellingen.
Hij geeft hierbij aan dat dit een
complex onderdeel is geweest in
de totstandkoming van het kwaliteitsstatuut. Judith voegt eraan toe
dat het nog steeds complex is. ‘Tot
gisteren is er nog over vergaderd
met de betrokken partijen. Dit
heeft geleid tot een nieuwe zienswijze: eerst lag de focus van de
discussie op een scherpe, toetsbare afbakening van vrijgevestigden;
alle praktijken buiten deze afbakening zouden een instelling zijn.

Reportage

15

Bijeenkomsten

Op het ledendeel van de LVVP-website vindt u veel informatie
over het kwaliteitsstatuut, zoals het format van sectie II en van
sectie III en een frequently asked questions-lijst. De vragen die
u in dit artikel hebt kunnen lezen, zijn in deze faq opgenomen.
In totaal vonden de afgelopen maanden drie bijeenkomsten
plaats. Na de zomer organiseert de LVVP opnieuw een bijeenkomst over het kwaliteitsstatuut in Utrecht. Op die manier
krijgen de leden die nog geen bijeenkomst hebben bezocht,
alsnog een mogelijkheid om te komen.
Dit blijkt in de uitvoering te complex.
Daarom wordt er nu gesproken over
een toetsbare afbakening van instellingen: als je niet aan die afbakening
voldoet, die is gebaseerd op agb-codes, dan ben je een vrijgevestigde en
val je dus onder sectie II. ‘Vrijgevestigden praktijken die van rechtswege
zijn toegelaten, en daarmee instelling
zijn voor de WTZi, vallen door deze
afbakening onder de vrijgevestigden
in sectie II, mits zij voldoen aan de
overige criteria van sectie II. Instellingen die een WTZi-aanvraag hebben ingediend en hebben gekregen
in de categorie ‘medisch-specialistische zorg’ vallen onder sectie III.’ De
zaal applaudisseert voor deze afbakening. Dan is het opnieuw tijd voor
een vragenronde. Deze keer gaan de
vragen over wat te doen als je niet
voldoet aan de eisen van het kwaliteitsstatuut, hoe het nu zit met de
agb-codes, waarom dit zo belangrijk
is, of de klinisch neuropsycholoog
onderdeel uitmaakt van de regiebehandelaren. Ook worden er opnieuw
meerdere vragen gesteld door leden
die een groepspraktijk hebben, met
al dan niet een agb-code 94 (de code
die je krijgt als je van rechtswege bent
toegelaten) of een 22-code, hoe je je
praktijk zou kunnen ontvlechten en
hoe het zit met medebehandelaren,
opleidelingen en een poh-ggz in loondienst of als zzp’er versus het kwaliteitsstatuut. Hans, Judith en Dick
beantwoorden al deze vragen voordat zij overgaan op het laatste deel
van het programma van de avond.
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Format vrijgevestigden

Op het projectiescherm wordt het format, dat
onder leiding van de LVVP is opgesteld en gaat
gelden voor alle vrijgevestigden, ongeacht of zij
lid zijn van de LVVP of niet, doorgenomen en
toegelicht door Dick. Hij geeft voorbeelden van
wat men zou kunnen invullen. Bijvoorbeeld als
het gaat om het professioneel netwerk: ‘Dan vul
je op bondige wijze in dat je bijvoorbeeld samenwerkt met huisarts X, een collega-therapeut of een
psychiater.’ Ook vertelt hij dat de LVVP een aantal
standaard- en voorbeelddocumenten zal opstellen
die leden kunnen gebruiken bij het invullen van
dit format. ‘Op die manier wordt het invullen eenvoudiger en kost het minder tijd.’ Hiervoor krijgt
hij applaus van de zaal. Ook is er hier en daar in
de zaal een zucht van verlichting te horen nu blijkt
dat er een overzichtelijk format beschikbaar is.
Judith laat op verzoek van de zaal het format van
sectie III, de instellingen zien. De verschillende
criteria licht zij kort toe. Er is veel overlap tussen
beide formats. Ten aanzien van de criteria van sectie III waarbij men een kwaliteitskeurmerk moet
uploaden, vertelt ze dat leden hiervoor de visitatie van de LVVP kunnen gebruiken. ‘Zo dwingen
wij een werkelijkheid af: onze kwaliteitscriteria en
daarmee ook de visitatie, zijn veelomvattend en
zeggen alles over wat wij onder kwaliteit van onze
praktijkvoering verstaan.’ Deze attitude wordt

door de zaal op prijs gesteld: er volgt opnieuw
luid applaus. Judith voegt er ook nog aan toe dat
leden niet te huiverig moeten zijn voor sectie III;
de administratieve last is zwaarder dan een praktijk die onder sectie II valt, maar men kan prima
een praktijk voeren in deze sectie. Ook voor deze
groep leden blijft de LVVP de belangen behartigen op tal van onderwerpen. Ook dit wordt gewaardeerd met applaus. Inmiddels staan er ook
nu weer leden achter de microfoon. Zij stellen
vragen over wie het kwaliteitsstatuut kan inzien,
hoe vaak met zijn/haar kwaliteitsstatuut moet
actualiseren, wat men moet invullen in het kwaliteitsstatuut ten aanzien van klanttevredenheidsonderzoek. En opnieuw worden er verschillende
vragen gesteld over groepspraktijken die of onder
sectie II of III vallen en wat de consequenties zijn
van deze secties voor hun groepspraktijk. Hans,
Judith en Dick beantwoorden ook deze vragen.
Om iets over 21 uur bedankt Hans alle aanwezige
leden en wenst hij iedereen een goede terugreis.
In de zaal, in het inpandige café en buiten op het
terras staan nog veel leden in groepjes na te praten.

Nieuw scholingsaanbod!
6 sept Opleiding tot Infant Mental Health specialist

--------------------------------------------------------------------------------

15 sept Postmaster opleiding tot psychotraumatherapeut

--------------------------------------------------------------------------------

15 sept Angst en depressie bij ouderen

--------------------------------------------------------------------------------

20 sept Opleiding ouderbegeleiding

--------------------------------------------------------------------------------

11 nov Psychotraumatologie bij kinderen en jongeren

-------------------------------------------------------------------------------11 nov Behandeling van sensorische informatieverwerking
bij kinderen met autisme
--------------------------------------------------------------------------------

Vraag het nieuwe programma
Opleiding en Nascholing 2016-2017 aan!

‘
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Interview

Hans Kamsma & Alexandra Sillen

Het Engelse model:
flexibel, cliëntgericht en
minder administratieve
lasten.
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Om het Engelse model te realiseren is een overlegstructuur opgesteld van bestuurlijk niveau tot
subwerkgroepen. De LVVP participeert in alle belangrijke overlegstructuren. Zo nemen bestuursleden Hans Kamsma, Alexandra Sillen en Ria Mous deel aan de werkgroep inhoud en vertegenwoordigt het LVVP-bureau het zogenaamde programmaoverleg (directeurenniveau), de werkgroep
bekostiging en de diverse subwerkgroepen. Op dit moment vindt een eerste pilot plaats, die gebaseerd is op de uitgangspunten zoals die door de werkgroepen inhoud en bekostiging tot stand zijn
gekomen en zijn geaccordeerd in het programmaoverleg en in een bestuurlijk overleg.

‘

Inleiding

De aanleiding van het project
‘nieuwe productstructuur, het
Engelse model’ is gelegen in
de problemen met de huidige dbc-productstructuur. Er
is een te beperkte klinische
herkenbaarheid, waardoor de
dbc-structuur slecht aansluit
bij diagnostiek en behandeling.
Verder is er sprake van te lange
doorlooptijden, waardoor het
vaak slecht inzichtelijk is wat er
nog gedeclareerd gaat worden
aan onderhanden werk.
Het Engelse model kent een indeling in zorgvraagzwaarte in
20 clusters, verdeeld over drie
superclusters: niet-psychotisch,
psychotisch en organisch. De
clusters zijn per supercluster oplopend in zorgvraagzwaarte. De
indeling vindt plaats aan de hand
van de Mental Health Clustering
Tool: een vragenlijst van 18 vragen, waaronder de 12 vragen van
de HoNOS. Klachten en symptomen zijn hier een onderdeel van,

maar er wordt ook gekeken naar
bijvoorbeeld functioneren in het
dagelijks leven, problemen op het
gebied van relaties, alcohol- en
middelengebruik. De uiteindelijke indeling in een cluster is een
combinatie van de uitkomsten
van de vragen en het professionele oordeel van de zorgaanbieder.
Namens de LVVP nemen onder
andere bestuursleden Alexandra
Sillen en Hans Kamsma deel aan
de pilot voor het Engelse model.
‘De eerste bevindingen op basis
van mijn input tijdens de pilot
vind ik positief,’ zegt Hans. ‘Waarschijnlijk kunnen alle disciplines
uit de ggz, dus de gb-ggz en de
g-ggz, worden ondergebracht in
het Engelse model en dat is winst.’
In de pilot zitten eerstelijns/
gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen,
psychiaters en verpleegkundigen
uit zowel instellingen als vrijgevestigde praktijken. Via een speciaal

hiervoor ontwikkelde applicatie voeren zij gegevens van patiënten in op basis van de HoNOS. Hieruit volgt een advies:
in welk cluster zou de patiënt
zich kunnen bevinden. De behandelaar zelf bepaalt of hij/zij
het eens is met het advies van
het aanbevolen cluster en kan
dus afwijken. ‘Die flexibiliteit is
een voordeel,’ stelt Alexandra.
‘Hierdoor doen we meer recht
aan de patiënt en reduceren we
die niet tot een DSM-geval. Het
Engelse model is patiëntgericht.’
Hans: ‘Overigens leveren nog
veel meer LVVP-leden een bijdrage aan deze pilot; het gaat om
ongeveer 30 vrijgevestigden. Wij
stellen deze betrokkenheid zeer
op prijs. Het is immers van groot
belang dat wij van meet af aan
betrokken worden bij dit project.
We kunnen op die manier als
LVVP heel goed de impact van
het nieuwe systeem voor vrijgevestigden analyseren en daar
indien nodig op anticiperen.’

Het is van groot belang dat wij van meet
af aan betrokken worden bij dit project
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belangrijkste doel
van de pilot is de beantwoording
van de vraag of de gehele ggz in de
productstructuur ondergebracht
kan worden. ‘Wij hebben vanuit
de generalistische basis-ggz en
de gespecialiseerde ggz al heel
wat casussen ingevoerd in de applicatie,’ vertelt Hans. ‘Alexandra
vanuit het perspectief van de gespecialiseerde ggz en ik vanuit de
generalistische basis-ggz. Het lijkt
erop dat we inderdaad de gehele
ggz kunnen scoren in de applicatie. Maar voor deelgebieden, zoals de forensische psychiatrie, en
voor sommige diagnosegroepen
moet dit nog wel blijken.
Bijkomend voordeel van dit model is ook de afname van de administratieve lasten. Daarnaast
hebben we inmiddels al een behoorlijke ervaring opgedaan met
het invoeren van gegevens en dat
gaat aanzienlijk sneller dan het
huidige systeem met de dbc’s.’
Alexandra vult aan: ‘Andere voordelen zijn dat er duidelijke evaluatiemomenten in het systeem
zijn ingebouwd. Aan elk cluster
hangt een vast evaluatiemoment,
dat door de behandelaar samen
met de patiënt wordt uitgevoerd
en besproken. De evaluatieperiodes variëren per cluster van ongeveer eens in de paar weken tot
eens per jaar. Ze kunnen altijd
door de behandelaar en patiënt
op een eerder moment worden
gedaan. De evaluatiemomenten
zijn beslismomenten: afronden,
doorgaan op hetzelfde niveau,
doorgaan in een lager cluster,
doorgaan in een hoger cluster.’
Hans: ‘En vervolgens moeten de
clusters worden gekoppeld aan

behandelcomponenten. Volgens
het advies van de werkgroep inhoud van het Engelse model waar
Alexandra en ik ook in participeren namens de LVVP, kan dit
in eerste instantie alleen worden
beschreven op het niveau van interventie: psychotherapie, systeeminterventies, farmacotherapie.
Daarbij kan er bij de diverse interventies weer worden verwezen
naar de zorgstandaarden. Uiteindelijk moet het systeem – als dat
mogelijk is - worden gekoppeld
aan outcome. In Engeland is dit
nog niet gerealiseerd en is het nog
in ontwikkeling.
Overigens vond ik opvallend aan
de pilot dat een aantal clusteraanbevelingen toch net iets anders
was dan ik aanvankelijk had gedacht. Zo scoorde ik vanuit de
gb-ggz vooral de clusters 3, 4 en 5,
maar ook in 7 of 2. En Alexandra
scoorde vooral de clusters 6 en 7.
Het is interessant om dit nader te
analyseren.’
Alexandra: ‘De cluster 6 en 7 komen overeen met mijn werk in de
g-ggz. In cluster 6 zit de meer ernstige en ingewikkelde As-I-problematiek. Terwijl in cluster 7 de
persoonlijkheidsproblematiek
thuishoort qua omschrijving.
Cluster 8 is wat dat betreft interessant. Ik ben benieuwd in
hoeverre dit cluster bij vrijgevestigden vertegenwoordigd is. Dat
is een cluster waarin persoonlijkheidsproblematiek met heftig
acting out-gedrag zit. Ik hoop dat
de pilot ons hier meer duidelijkheid over geeft.’

Hans: ‘In principe geldt: hoe hoger de zorgvraagzwaarte, hoe hoger het cluster. Alleen zijn sommige clusters weer meer op bepaalde
pathologie zoals
persoonlijkheidsstoornissen
of op chroniciteit gericht.’

Hoe nu verder?

Het project ‘doorontwikkeling
productstructuur’ staat inmiddels
stevig op de rails. ‘De werkgroep
inhoud bemoeit zich, zoals de
naam al zegt, met de inhoudelijke
ontwikkeling en de vertaling van
het Engelse model naar de Nederlandse situatie,’ zegt Hans. ‘Daarnaast zijn andere werkgroepen al
bezig met modellen voor de bekostiging en de ontwikkeling van
de benodigde ICT. En natuurlijk
is er overleg op het niveau van de
directeuren en de besturen.’
Alexandra: ‘De resultaten van de
pilot zullen wij in de werkgroep
inhoud uitvoerig analyseren en
bespreken. Vervolgens zullen we
daarover onze bevindingen op
papier zetten en deze voorleggen
aan het programmaoverleg. Zij
zullen dan de vertaalslag maken
naar beleid en bekostiging.’
Hans vult aan: ‘Na deze pilot staat
de volgende pilot alweer voor de
deur. Dan zullen we meer kijken
naar de impact van het Engelse
model voor het Nederlandse bekostiging- en financieringssysteem. Ook wij zullen aan die pilot
deelnemen. Kortom, de LVVP
ziet meerwaarde in een nieuwe
productstructuur voor de gehele
ggz op basis van het Engelse
model en levert daarom graag een
inhoudelijke bijdrage.’
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Suzanne Stomp & Lisette Hinderink

Volledig geactualiseerde
LVVP-kwaliteitscriteria
per 1 januari 2017

Een belangrijke doelstelling van de LVVP is de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en praktijkvoering van haar leden. Het kwaliteitsbeleid van de LVVP
kent verschillende onderdelen zoals visitatie, intervisie, BIG-registratie, sturen op
functioneren et cetera. De visitatie is bijvoorbeeld opgenomen in de statuten van de
LVVP: alle leden zijn daarom verplicht eens per vijf jaar te worden gevisiteerd. De
kwaliteitscriteria vormen de leidraad voor de visitatie. Ze zijn gebaseerd op de beroepscodes en de relevante wet- en regelgeving. Op dit moment worden de LVVP-kwaliteitscriteria geactualiseerd. Deze nieuwe criteria worden in de algemene ledenvergadering van november ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. De criteria gaan dan
gelden per 1 januari 2017. Wat de actualisatie inhoudt en betekent voor de praktijkvoering van LVVP-leden leest u in onderstaand interview met Lisette Hinderink en
Suzanne Stomp. Lisette is voorzitter van de LVVP-commissie visitatie; ze is psychotherapeut/klinisch psycholoog en heeft een vrijgevestigde praktijk in Hilversum.
Suzanne is beleidsmedewerker bij de LVVP. Ze is secretaris van de visitatiecommissie
en heeft onder andere ‘kwaliteit’ in haar portefeuille.
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Waarom is een actualisatie van
de LVVP-kwaliteitscriteria
noodzakelijk?
Lisette: ‘Er is nieuwe wet- en regelgeving die relevant is voor de
LVVP-kwaliteitscriteria. Het gaat
dan bijvoorbeeld om aanpassingen
die voortkomen uit het kwaliteitsstatuut, de Wet kwaliteit, klachten
en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet
bescherming persoonsgegevens
(Wbp) en de NZa-beleidsregels.’
Suzanne: ‘Tevens was de fusie van
de NVVP met de LVE aanleiding
om de NVVP-kwaliteitscriteria en
het LVE-handboek samen te voegen tot nieuwe kwaliteitscriteria.
Voor de update is de indeling van
de kwaliteitscriteria vernieuwd.
Zo is er een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd, zoals informatiebeveiliging, opleiden en personeel. Overigens was er veel overlap
tussen het kwaliteitsbeleid van
de toenmalige LVE en de NVVP.’
Lisette: ‘Een voorbeeld dat we
vanuit het
kwaliteitsstatuut
toevoegen aan de nieuwe kwaliteitscriteria is ROM en het
meten van klanttevredenheid.
Voor ROM gaat gelden dat je
een begin- en eindmeting toepast bij de behandelingen in de

generalistische basis-ggz (gb-ggz)
en de gespecialiseerde ggz (g-ggz)
Lisette:
‘Een voorbeeld dat we vanuit het
kwaliteitsstatuut toevoegen aan de
nieuwe kwaliteitscriteria is ROM
en het meten van klanttevredenheid. Voor ROM gaat gelden dat je
een begin- en eindmeting toepast
bij de behandelingen in de generalistische basis-ggz (gb-ggz) en de
gespecialiseerde ggz (g-ggz). En
voor de g-ggz geldt dat je ook tussenmetingen uitvoert na elk dbcjaar. ROM hoef je overigens niet
bij alle patiënten toe te passen.’
Suzanne: ‘Voor 2017 geldt een
verplicht ROM-percentage van
15% per zorgaanbieder. Dit is
door de betrokken partijen afgesproken. De LVVP ziet een meerwaarde in het gebruik van ROM in
de behandeling. Ten aanzien van
benchmark is de LVVP kritisch.
Daarom willen wij participeren
in het bestuur van SBG zodat we
invloed kunnen uitoefenen op de
benchmarkmethodiek. Die zetel is
waarschijnlijk binnenkort een feit.’
Lisette: ‘Voor wat betreft klanttevredenheid nemen wij op dat
je klanttevredenheid meet en
dat je dit bij de behandelaar kunt
navragen.
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Leden kunnen hiervoor bijvoorbeeld de CQ-Index gebruiken.
‘De opbouw van de nieuwe kwaliteitscriteria is naar analogie van
de patient’s journey in het kwaliteitsstatuut.’
En wat wordt er vanuit de Wkkgz toegevoegd aan de
LVVP-kwaliteitscriteria?
Suzanne: ‘Vanuit deze wet wordt
onder andere de veiligincidentmelding (vim), de vergewisplicht
bij personeel en het verstrekken van keuze-informatie aan
de patiënt toegevoegd aan de
LVVP-kwaliteitscriteria. Dit als
extra borging van de kwaliteit.’
Lisette: ‘De LVVP beschikt nu
over een klachtenregeling en is
bezig om deze aan te passen conform de Wkkgz door een klachtenfunctionaris en geschillencommissie op te tuigen. Op die
manier faciliteert de LVVP de
leden om per 1 januari 2017 aan
de Wkkgz te kunnen voldoen.’
De kwaliteitscriteria worden
dus niet alleen geactualiseerd,
maar ook uitgebreid. Hoe zien
jullie dit in het licht van de administratieve lastendruk die al
hoog is onder vrijgevestigden?
Lisette: ‘De criteria zijn
straks gebaseerd op ruim tien
wetten en daarnaast diverse
regelgeving van de NZa. Én
ze zijn juridisch getoetst. De
nieuwe criteria leiden niet tot
een forse administratieve last.
Natuurlijk kost het tijd om
het format van het kwaliteitsstatuut in te vullen en moet je
een en ander voor je praktijk
regelen als gevolg van de
Wkkgz.
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Om die tijdinvestering zo klein
mogelijk te houden, faciliteert
de LVVP haar leden zo optimaal mogelijk door gestandaardiseerde documenten op te
stellen die men kan gebruiken
voor bijvoorbeeld het kwaliteitsstatuut. Bovendien, het merendeel van de elementen uit
het kwaliteitsstatuut zijn voor
LVVP-leden al jaren een werkelijkheid. Je voldoet als professional dus al aan die eisen.
Ik denk dus niet dat het veel
extra tijd kost om je praktijk te
updaten op basis van de nieuwe
LVVP-kwaliteitscriteria.’
Suzanne: ‘De beschrijving
van je professionele netwerk
vergt misschien de meeste tijd
bij het invullen van het format van het kwaliteitsstatuut.’
Waarom hecht de LVVP
zoveel waarde aan de
LVVP-kwaliteitscriteria?
Lisette: ‘De kwaliteitscriteria
kun je beschouwen als een document dat het kader is waarin
je als professional werkzaam
bent. Het zegt dus ook iets over
je profiel als vrijgevestigde,
het geeft je identiteit als professional weer. En, het is een
document waar je op kunt terugvallen als je bijvoorbeeld te
maken krijgt met de Inspectie.’
Suzanne: ‘Daarom is dossiervorming een essentieel onderdeel van onze kwaliteitscriteria.
Daarnaast hecht de LVVP veel
waarde aan de kwaliteitscriteria
omdat leden die ook naar buiten toe gebruiken. Je kunt een
zorgverzekeraar of een gemeente laten zien aan welke kwaliteitseisen je voldoet. Ze zijn
dus ook een visitekaartje voor
LVVP-leden, maar ook voor

de LVVP als branchevereniging van de vrijgevestigden. De
LVVP brengt de kwaliteitscriteria dan ook vaak naar voren tijdens de overleggen met bijvoorbeeld zorgverzekeraars, de NZa,
gemeenten, de Inspectie, maar
ook bij de minister van VWS.
Zo heeft vicevoorzitter Hans
Kamsma het LVVP-visitatiesysteem toegelicht aan de minister
en andere veldpartijen tijdens
een overleg over het kwaliteitsstatuut. De minister noemde
ons visitatiesysteem toen een
mooi
kwaliteitsinstrument.’
Lisette: ‘Dat is een mooi compliment van de minister. Ook
worden de LVVP-kwaliteitscriteria al jaren door een aantal
zorgverzekeraars gehonoreerd.

'De kwaliteitscriteria kun
je beschouwen als een
document dat het
kader is waarin je als
professional
werkzaam bent. '

Gecontracteerde zorgaanbieders ontvangen een opslag op
het basistarief als zij zijn gevisiteerd. Dat vind ik een mooie
erkenning. Ik zou overigens
graag willen dat we een nog
bredere erkenning voor onze
kwaliteitscriteria krijgen. Onze
criteria zouden goed genoeg
moeten zijn voor alle zorgverzekeraars en ook gemeenten.
Nu stellen zij nog tal van extra
eisen bovenop onze kwaliteitscriteria.’

Suzanne: ‘We zijn overigens
aan het onderzoeken of we
naast de individuele visitatie een praktijkvisitatie gaan
ontwikkelen voor de groepspraktijken. We zullen onze leden hierover informeren zodra we hier verder mee zijn.’
Hebben de nieuwe kwaliteitscriteria ook invloed op de
visitatie?
Lisette: ‘Ik vermoed van wel.
We evalueren op dit moment
het huidige visitatietraject ten
aanzien van de inhoud van de
visitatie en de verplichte bijeenkomsten. Ook zullen zonodig de vragenlijsten voor de
visitatie worden aangepast.’
Suzanne: ‘Er zullen zeker elementen uit de nieuwe criteria terugkomen in de visitatie. Dat gaat dan om de
visitaties die na 1 januari 2017
gaan plaatsvinden. Hier gaan
we onze leden over informeren zodra er meer bekend is.’
En de visiteurs? Zij worden
bijgeschoold op de nieuwe of
veranderde onderdelen?
Lisette: ‘Jazeker. Wij zullen onze
35 visiteurs uitgebreid inlichten.
In oktober is een visiteursbijeenkomst gepland waar de veranderingen en de nieuwe elementen centraal op de agenda staan.’
Suzanne: ‘We zullen onze visiteurs ook schriftelijk informeren zodat zij een naslagwerk hebben van de nieuwe
en veranderde onderdelen.’
Lisette: ‘Kortom, per 1 januari
2017 beschikt onze vereniging
over volledig geactualiseerde
kwaliteitscriteria. Daar kunnen we als leden trots op zijn.’
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M

et
ingang van 1 januari 2017 biedt de
LVVP haar leden een nieuwe service. Vanaf dat moment kunnen zij
gebruikmaken van het stappenplan
‘sturen op functioneren’. Wat dit
stappenplan inhoudt, wordt door
de leden van de onafhankelijke
onderzoekscommissie, Maud de
Groot (voorzitter), Elma Zwart en
Frank Zwartenkot, toegelicht in dit
interview.

Maud de Groot

Frank Zwartenkot
Maud de Groot

Elma Zwart
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Wat wordt bedoeld met ‘sturen op
functioneren’?
Maud: ‘Elke zorgprofessional kan
door omstandigheden een keer
in mindere mate of ernstig verminderd functioneren. De oplossing daarvoor is niet om iemand
direct op non-actief te stellen,
maar te onderzoeken of er een
mogelijkheid is voor begeleiding.
Ik verwacht dat de LVVP door
de implementatie van het stappenplan ‘sturen op functioneren’
een belangrijke verdere stap zet
in kwaliteitsbewaking van haar
leden. Dat vergroot naar verwachting ook het vertrouwen in deze
leden bij derden en ook bij leden
onderling.’
Elma: ‘De overheid c.q. de Inspectie voor de Gezondheidszorg is in
het kader van de patiёntveiligheid
nauw betrokken geweest bij de opzet van het stappenplan ‘sturen op
functioneren’. Het lukt soms niet
goed om elkaar scherp te houden
in de kwaliteit van de behandeling en elkaar daarop ook aan te
spreken zonder hulp van beleid of
in dit geval een stappenplan.’
Frank: ‘Ik ben het daarmee eens.
Ik wil graag een bijdrage leveren
aan het herstel van het functioneren van collega’s in geval van nood
of bij problemen. Ik hoop dat wij
als commissieleden gezien worden
als personen die naast hun collega’s kunnen gaan staan om het
werk weer op de rails te krijgen.’

worden, zonder angst voor repercussies. Met het stappenplan
‘sturen op functioneren’ wordt
beoogd de leden te helpen met het
sturen op elkaars functioneren ter
verbetering van de kwaliteit en
vergroting van de patiëntveiligheid. Het uiteindelijke doel is de
disfunctionerende leden weer ‘fit
to practice’ te krijgen.’

voeren van een gesprek met die
collega. Er wordt dan nagegaan of
er steun kan worden geboden bij
verbeteracties of dat er samen een
oplossing kan worden bedacht.
Van dat gesprek wordt een verslag
gemaakt. Als de betreffende collega de signalen herkent en ziet dat
er iets moet gebeuren dan hoeven
er door de initiërende collega geen
vervolgstappen te worden gezet.
Wanneer is er sprake van
Dan kunnen zij samen werken aan
disfunctioneren?
het weer fit to practice-krijgen.
Maud: ‘Daaronder wordt verstaan: Als dit niet lukt, omdat de beeen (veelal) structurele situatie
treffende collega de signalen niet
waarin patiënten worden geschaad herkent of niet bereid is tot zelfreof het risico lopen te worden geflectie, dan is stap 2 dat de collega,
schaad als gevolg van tekortschie- die de zorgen heeft, dit bespreekt
tende beroepscompetenties van de in intervisieverband. Dit meldt
zorgverlener of onverantwoorde
hij/zij dan wel aan de collega waar
zorgverlening door de zorgverlede signalen over gaan. Daar wordt
ner, en deze niet (meer) in staat of een intervisieverslag van gemaakt
bereid is zelf de problemen op te
dat aan de betrokken collega kan
lossen.’
worden toegestuurd als hij/zij daar
Elma: ‘Zo denk ik bijvoorbeeld
om vraagt. Als dat voor de betrokdat bij professionals die in een
ken collega (nog steeds) geen aanvrijgevestigde praktijk werken
leiding is om zijn/haar handelen
en kampen met bijvoorbeeld een
aan te passen, dan is de derde stap
forse burn-out, dit wellicht niet
een melding aan de onderzoekstijdig gezien wordt door collega’s.
commissie en de start van het
Dat is nog een reden waarom het
onderzoekstraject. De betrokken
goed is dat de LVVP als vereniging collega, die mogelijk disfunctiovan vrijgevestigden dit initiatief
neert, kan ook zelf de onderzoeksneemt.’
commissie om hulp vragen. In
Frank: ‘Ik herken me daarin. Ik
principe wordt er op basis van de
maak ook mee dat collega’s erg ver kwaliteitscriteria verondersteld dat
gaan in hun inzet. In onze praktijk leden hun medewerking verlenen
spreken we elkaar daar tijdig op
aan het onderzoek door de onderaan.’
zoekscommissie. Medewerking
is echter altijd vrijwillig. Indien
Wat was de aanleiding om dit beWelke vier stappen kan een LVVP- de betrokken collega weigert zijn
leid, het stappenplan en de commis- lid straks maken als hij zorgen heeft medewerking aan het onderzoek
sie, op te tuigen?
over het individuele functioneren
te verlenen, kan de collega die
Maud: ‘Op grond van de beroepvan een collega?
zich ernstige zorgen maakt een
scode zijn zorgverleners verplicht
Maud: ‘Als een collega twijfel heeft melding doen bij de Inspectie. Dat
om collega’s die disfunctioneren
over het functioneren van een
is stap 4 en dan komt de onderaan te spreken, maar in de praktijk collega en het vermoeden heeft dat zoekscommissie verder niet in
blijkt dat moeilijk te zijn. Sturen
daarmee ook de veiligheid van zijn beeld.’
op functioneren is alleen effectief
of haar patiënten in het geding
als er open over gesproken kan
komt, dan is de eerste stap het
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En wat doet de onderzoekscommissie in stap 3?
Maud: ‘Als wij een melding
binnen krijgen dan onderzoeken
wij of er al dan niet sprake is van
risico’s voor de patiëntveiligheid;
of er mogelijk sprake is van verminderd functioneren of disfunctioneren. Wij doen dat door de
betrokken collega uit te nodigen
voor één of meerdere gesprekken.
Op basis van die gesprekken kunnen wij drie conclusies trekken.
De eerste is dat er geen sprake is
van disfunctioneren, dan wordt
het onderzoek afgerond met die
conclusie. De tweede conclusie
kan zijn dat er sprake is van (op
onderdelen) structureel verminderd functioneren. Dan wordt
onderzocht of er aan de zijde van
de betrokkene sprake is van zelfreflectie en of hij/zij bereid is deel
te nemen aan een begeleid verbetertraject. Dan worden de door
de LVVP aangestelde coaches
ingeschakeld. Zij maken een plan
van aanpak samen met de betrokken collega. Uiteindelijk komt
er een evaluatiegesprek waarna
de coaches in een verslag aan de
onderzoekscommissie aangeven
of het verbetertraject heeft geleid
tot een gewenst resultaat. Bij een
positief resultaat ronden wij het
onderzoek af. Als er sprake is van
een ontoereikend resultaat kan de
onderzoekscommissie overgaan
tot een melding bij de Inspectie
voor de Gezondheidszorg.

Dan is het verder aan de Inspectie
om het signaal op te pakken en is
het onderzoek daarmee voor ons
afgerond. De Inspectie moet ons
als meldende partij op de hoogte
houden van haar conclusies en
bevindingen, evenals de betrokken
collega.’
Er is ook een aantal coaches benoemd en een vertrouwenspersoon.
Wat is hun taak?
Maud: ‘Er worden door de LVVP
twee coaches aangesteld. Zij verzorgen het begeleide verbetertraject dat in principe zes maanden
of korter kan duren. Een verlenging van deze termijn is mogelijk.’
Elma: ‘Het is de bedoeling dat
een disfunctionerende collega één
coach krijgt. Hij/zij kan ruggespraak houden met zijn of haar
collega-coach. De coaches zijn
LVVP-lid.’
Maud: ‘De rol van vertrouwenspersoon is uitdrukkelijk gescheiden van de onderzoekscommissie
en de coaches. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsverplichting. Indien een
LVVP-lid twijfelt over zijn/haar
eigen functioneren kan hij/zij zich
wenden tot de vertrouwenspersoon, die op haar beurt betrokkene kan wijzen op de mogelijkheid
van een onderzoek door de onderzoekscommissie. De vertrouwenspersoon kan echter zelf geen
melding doen en ook mag zij geen
informatie aan de onderzoekscommissie verstrekken.
Frank: ‘Overigens moeten we
samen met de coaches nog een
plan van aanpak maken, waarin

ook de inhoudelijke kant van het
te houden evaluatiegesprek wordt
vastgesteld. Ook is nog niet bepaald hoe we komen tot de keuze
welke coach welke collega gaat
begeleiden.’
Waar staan jullie nu?
Maud: ‘We zijn goed op weg om
alles in de loop van 2016 af te
ronden. We zijn nu druk met het
opstellen van een protocol voor
de onderzoekscommissie en er zal
nog een reglement voor de coaches worden opgesteld. Het stappenplan wordt ingebracht op de
ledenvergadering van november
2016. We gaan er vanuit dat er per
1 januari 2017 meldingen kunnen
worden gedaan ’
Elma: ‘Daarbij is het van belang
een goede balans te vinden tussen
het behouden van de collega voor
de beroepsgroep en het belang van
de patiënt.’
Frank: ‘Die balans is essentieel,
maar de patiëntveiligheid mag
inderdaad nooit in het geding
komen.’
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Reportage

LVVP-conferentie

‘Goede jeugd-ggz broodnodig’

Ruim voor de aanvang van de
tweede LVVP-conferentie Kind
& Jeugd die plaatsvond op 26
mei jongstleden, staan veel leden
in groepjes met elkaar te praten
bij de koffiecorner van zalencentrum Regardz La Vie in hartje
Utrecht. De gesprekken gaan
over de complexe contracteermethode van gemeente Holland
Rijnland voor 2017, het betalingsverkeer in gemeente X dat
nog steeds niet goed verloopt, de
privacy die in tal van gemeenten
onvoldoende is gewaarborgd,
maar ook dat het fijn is dat de
LVVP bijeenkomsten organiseert
zoals vanmiddag.
In de zaal worden ondertussen
de powerpointpresentaties van de
drie sprekers getest. LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren,
die fungeert als dagvoorzitter,
bespreekt de losse eindjes met
de sprekers en forumleden. Om
13.30 uur heet hij de ruim 80
bezoekers van harte welkom. Hij
vertelt dat er naast LVVP-leden
ook niet-leden aanwezig zijn die
ook kinderen en jongeren behandelen. Tevens zijn er een journalist van de NRC en een freelancejournalist aanwezig.

Arnoud introduceert de eerste
spreker, hoogleraar Tom van
Yperen, die werkzaam is bij het
Nederlands Jeugdinstituut (NJI).
Van Yperen houdt een inleiding
van ruim 25 minuten met als
titel ‘Samenwerken voor kwaliteit’. Hij vertelt dat het stelsel
rijk is aan voorzieningen, maar
hij vraagt zich af of dat betekent
dat een patiënt daardoor adequate zorg krijgt aangeboden?
Om onder andere die vraag te
beantwoorden heeft het NJI een
top 5 aan problemen die tijdens
de jeugd voorkomen in kaart
gebracht. Dat geldt eveneens
voor een top 5 aan risicofactoren en een top 5 van positieve
factoren die ervoor zorgen dat
problemen niet ontstaan. Aan
de hand van deze uitkomsten
positioneert hij de vrijgevestigde professional. Hij constateert
daarbij dat het referentiekader
van vrijgevestigden laag is. Het
is onvoldoende goed bekend wat
vrijgevestigden bieden aan zorg
en specialismen. Vrijgevestigden zouden zich beter moeten
profileren, ook bij de minder
noodzakelijke intensieve zorg en
in nazorgtrajecten. Ook innovatie zoals toepassing van e-health
en gebruik van ROM is aan te
bevelen. Daarmee kan men zich
onderscheiden van collega’s. En

hoe kunnen vrijgevestigden een
betere bijdrage leveren aan meer
samenhang als hoofd- of onderaannemer van een behandeling?
In dat kader adviseert hij leden
om een netwerk op te bouwen
met professionals die in een
dergelijke soort keten van zorg
werken of zelfs met ondernemers
in de wijk. Ook ziet hij voordelen

‘Profileer je op je
expertise, vanuit je
eigenstandigheid.'
in het bundelen van krachten op
regionaal of gemeentelijk niveau.
Het is voor gemeenten
onwerkbaar om alle
vrijgevestigden te spreken. Een
coöperatie biedt voordelen voor
een gemeente. De coöperatie
onderhandelt dan namens de
aangesloten professionals met
de gemeente. En dit alles, zo
sluit Van Yperen zijn bijdrage
af, draagt bij aan een duidelijker
profiel van vrijgevestigden.
‘Profileer je op je expertise,
vanuit je eigenstandigheid. Daar
ligt jullie kracht. En zoek dan de
verbinding met de gemeente, de
wijk, de school.’
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De volgende spreker is Ruud van
Herk. Hij is beleidsmedewerker bij
het ministerie van VWS en heeft
veel kennis van de privacywetgeving. Zijn bijdrage heet ‘Privacy in
de Jeugdwet’. In een hoog tempo
licht Van Herk zijn sheets toe.
Hij gaat in op de tijdelijke ministeriële regeling en vertelt dat die
hopelijk dit jaar vervangen wordt
door een definitieve ministeriële
regeling. In die nieuwe regeling
moet de privacy van de patiënten
en of hun gezagsdragende ouders
goed zijn gewaarborgd. De LVVP
is hier ook bij betrokken en heeft
al meerdere keren input geleverd.
Voor de bijdrage van Van Herk
heeft de LVVP geanonimiseerde
casuïstiek aangeleverd. Bijvoorbeeld: mag een gemeente een
gezinsdossier hanteren? Van Herk
is daar duidelijk in: ‘Nee, binnen
de wet- en regelgeving is er geen
sprake van een gezinsdossier,
maar van een dossier per persoon.’
Ook over de volgende casus heeft
hij weinig woorden nodig: Mag
een gemeente informatie eisen
via een onbeveiligde verbinding?
‘Nee, dat mag niet. Als dat toch
gebeurt, stuur de gemeente dan de
ministeriële regeling toe. Daarin
kunnen ze precies lezen hoe het

dan wel moet.’ De zaal reageert
hier instemmend op. Dan volgt
een casus over de opt-outregeling
in de Jeugdwet. Van Herk geeft
aan dat het beleid hierover nu ook
klip en klaar is: ‘Het ondertekende
formulier door de patiënt wordt in
het dossier bewaard bij de professional en hoeft niet te worden
opgestuurd aan gemeenten. Dit
ook om de administratieve lasten
(van de gemeente) te beperken’,
zegt hij. Opnieuw reageert de zaal
instemmend. Op deze heldere manier bespreekt Van Herk in totaal
zo’n 8 geanonimiseerde vragen
van LVVP-leden.
Dan is de derde spreker Geert
Schipaanboord, beleidsmedewerker bij de VNG aan het woord.
Schipaanboord houdt zich onder
meer bezig met de verschillende
bekostigingsmodellen die gemeenten kunnen hanteren voor
de jeugd-ggz voor vrijgevestigden. Zijn bijdrage heeft de titel
‘’Hoofdmodellen bekostiging”. Hij
legt uit dat de VNG tal van varianten heeft geanalyseerd. Daaruit
is een top 3 ontstaan die het meest
hanteerbaar is, rekeninghoudend
met de administratieve lasten. Het
gaat om een outputgerichte bekos-

tiging, taakgerichte bekostiging en
inspanningsbekostiging. Hij licht
deze termen toe: bij outputgerichte bekostiging vindt betaling plaats
op basis van een arrangement per
patiënt. Resultaat van de behandeling speelt hierbij een grote
rol. Bij taakgerichte bekostiging
ontvangt de aanbieder een budget
waarbij de taak centraal staat in
de inkoop. En bij inspanningsbekostiging worden alle geleverde
inspanningen betaald, eventueel
op basis van een omzetplafond. Bij
alle modellen noemt hij een aantal
voor- en nadelen. ‘Gemeenten maken een keuze in deze modellen,
maar mogen hier ook van afwijken. Belangrijke vragen hierbij
voor gemeenten zijn: wie gaat over
de kwaliteit van de zorg?, en wat
verstaan we onder kwaliteit? Voor
gemeenten moet dit transparant
zijn en elke gemeente kan hier een
ander standpunt over innemen.
‘Belangrijk voor vrijgevestigden is
dat je het kader van de gemeente
doorvertaalt naar je praktijk’, zegt
Schipaanboord. ‘Geef bijvoorbeeld
aan dat je ROM, e-health, klanttevredenheidsonderzoek toepast
in je praktijk.’ Met die oproep sluit
hij zijn bijdrage af.
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Arnoud bedankt alle sprekers voor hun boeiende en
leerzame bijdrage. Dan is
het tijd voor een aantal vragen. Een tiental handen gaat
omhoog in de zaal. De vragen die worden gesteld gaan
over de CBS-data (waarom
moet het BSN-nummer
worden vermeld?), de tarifering door gemeenten van
de BIG-beroepen, de hoeveelheid eisen van gemeenten die betrekking hebben
op de controle in plaats van
de kwaliteit van de professional en het LVVP-lidmaatschap, dat voldoende kwaliteitsborging zou moeten
zijn voor gemeenten. De
sprekers beantwoorden
alle vragen. In de pauze die
volgt, wordt er onder het
genot van koffie/thee en een
versnapering intensief over
de gepasseerde onderwerpen doorgesproken.

Voor het tweede deel van de
middag worden Guido Mulder, LVVP-lid en Jacqueline
Gomes, ervaringsdeskundige moeder, van harte welkom geheten door Arnoud.
Zij zullen samen met de
sprekers van het eerste deel
vragen en stellingen beantwoorden. Opnieuw gaan er
in de zaal diverse handen
omhoog. Deze keer gaan
de vragen over de zorginkoopprocedures: sommige
gemeenten sluiten vrijgevestigden uit of eisen dat men
zich verenigt in een coöperatie, de poh-jeugd-ggz die
ook complexe problematiek
behandelt of niet of te laat
doorverwijst, wijkteams die
problematiek uit de gb-ggz
behandelen, de toegang die
onvoldoende goed is georganiseerd waardoor patiënten niet op de juiste plek in
de zorg terechtkomen,

wijkteams die alleen naar de
g-ggz verwijzen en niet naar
de gb-ggz. Het forumpanel
beantwoordt de vragen.
Men reageert ook op elkaars
antwoorden waardoor een
prettige dynamiek ontstaat.
Om iets over 16.30 uur
rondt Arnoud de conferentie af. Hij bedankt de
sprekers voor hun bijdrage en overhandigt hen als
dank een boek. Ook de zaal
bedankt hij voor de goede
vragen die zijn gesteld. Hij
nodigt iedereen uit voor een
borrel in de naastgelegen
ruimte. Veel leden maken
daar gebruik van en praten
na over de geslaagde
middag.
De powerpointpresentaties van Tom van Yperen,
Ruud van Herk en Geert
Schipaanboord vindt u
op het ledendeel van de
LVVP-website. Klik hier om
daar heen te gaan.

Profiel

In een ander
leven zou ik in de
eerste plaats gitarist zijn.''
Christiaan Scheele treedt per 1 juli af als bestuurslid
van de LVVP. Ruim twee zittingstermijnen was hij
als bestuurder actief voor de LVE en sinds eind 2014
voor de LVVP. Over het wel en wee van deze periode
spreekt Christiaan in dit interview.

C

hristiaan is werkzaam in een groepspraktijk die op verschillende locaties,
in huisartsencentra, in Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes is gevestigd. De
praktijk bestaat uit 15 professionals die werkzaam zijn in de generalistische
basis-ggz en de gespecialiseerde ggz. Zij werken allemaal als zelfstandige; twee
opleidelingen zijn in loondienst. Een aantal collega’s is werkzaam binnen de Jeugdwet. Christiaan is eerstelijns/gz-psycholoog en in opleiding tot psychotherapeut.

30
Christiaan:

‘Wij gaan zelf over de

kwaliteit van ons vak’

‘I

k ben jarenlang binnen de
toenmalige LVE op regionaal en
landelijk niveau in allerlei commissies actief geweest. Daarna ben
ik toegetreden tot het bestuur. Ik
heb me met tal van onderwerpen
beziggehouden de afgelopen jaren. Denk aan het opleiden, PR,
eerstelijnspsychologische
zorg
binnen de Zorgverzekeringswet,
e-mental health en ook de fusie
met de toenmalig NVVP. Ik vind
dat de fusie heel goed is verlopen.
Met name het profiel van de eerstelijnspsychologen was best een
heikel punt in de fusiediscussie:
hoe houd je dat profiel vast. Ik en
met mij een grote groep LVE-leden, hechten waarde aan deze
registratie. De discussie over dit
onderwerp loopt parallel aan een
veranderende geestelijke gezondheidszorg door onder andere de
komst van de echelons van gbggz en g-ggz. Recentelijk hebben
we als bestuur nog gesproken
over hoe we het profiel kunnen
vasthouden. Ik ben dan ook blij
dat het punt van de elp weer prominent op de agenda is gezet ter
koersbepaling. Dat vind ik een geruststellende gedachte nu ik terugtreed als bestuurder.
Een ander punt waar we in het
LVVP-bestuur veel over hebben
gediscussieerd is het
kwaliteitsstatuut. Het ging dan
over nut, noodzaak en de
administratieve lasten van het
statuut an sich. Daarnaast hebben

we uitgebreid gesproken over de
afbakening: wanneer is er sprake
van een vrijgevestigde praktijk
en wanneer ben je een instelling. Inmiddels heeft de minister
besloten het kwaliteitsstatuut per
1 januari 2017 verplicht te stellen. De discussie over het kwaliteitsstatuut is nu een belangrijk
onderwerp binnen onze eigen
praktijk. Onder welke sectie van
het kwaliteitsstatuut wij vallen,
zoeken wij nu uit. Wij hebben
een samenwerkingsverband van
vrijgevestigde collega’s, treden als
één praktijk naar buiten en delen
faciliteiten en administratieve
ondersteuning. Daarnaast hebben
wij een samenwerkingsverband
met twee andere praktijken voor
het opleiden van gz-psychologen en psychotherapeuten. Met
Zilveren Kruis hebben we afgelopen jaar een groepscontract of
instellingscontract light gekregen.
We verwachten dat zij ook dit
jaar een dergelijk contract gaan
aanbieden. Wij voelen ons vrijgevestigd en naar aanleiding van de
bijeenkomst over het kwaliteitsstatuut kom ik tot de conclusie
dat we uiteindelijk onder sectie II
gaan vallen. Het blijft onduidelijk
hoe de zorgverzekeraars omgaan
met het aanbieden van individuele of groepscontracten. Een ander
punt van zorg sinds het wegvallen
van de VAR is hoe de Belastingdienst aankijkt tegen

samenwerkingsvormen van zelfstandigen. Bij het verlenen van
diensten zoals administratieve
ondersteuning moet je mogelijk ook rekening houden met de
BTW-problematiek. Ook de vorm
van samenwerking is aan meer regels gebonden dan voorheen.
De afgelopen jaren sloot ik contracten met alle zorgverzekeraars.
Dat geldt ook voor bijna al mijn
collega’s in onze praktijk. Zwaarwegend argument daarvoor bij
mij was, dat het aangaan van een
contract met een verzekeraar bij
het systeem van de Zorgverzekeringswet hoort. Een ander argument is dat gecontracteerde zorg
financieel gunstiger is voor patiënten. Inmiddels denk ik over het
eerste argument anders. Ik vind
dat zorgverzekeraars de laatste
jaren de vrijgevestigden zwaar belasten en bijna ‘ontmoedigen’ om
een praktijk te voeren. Veel eisen
hebben niets te maken met de inhoud van het vak, maar hebben
betrekking op de controle en de
beheersing van de zorg. Ook het
beleid van de omzetplafonds vind
ik onwerkbaar. Ik ben dan ook
voornemens om niet meer met
alle zorgverzekeraars een contract
af te sluiten. Mijn besluit hangt af
van de criteria die verzekeraars
stellen en of zij mij een contract
aanbieden op basis van sectie II of
sectie III en of dit vervolgens
aansluit op onze koers.
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Ik vind het fijn dat de LVVP ruim
faciliteert met informatie over het
kwaliteitsstatuut, het inkoopbeleid van zorgverzekeraars, maar
ook voor ongecontracteerde leden
biedt de LVVP service, zoals
een overzicht van de verschillen
tussen werken met en zonder
contract.
Overigens contracteert onze praktijk ook met gemeenten voor de
jeugd-ggz. We hebben te maken
met vijf samenwerkingsverbanden van gemeenten die alle een
verschillend inkoopbeleid hanteren. Daarom gaan we met één
gemeente geen contract aan. Deze
gemeente stelt eisen waar wij niet
aan willen en kunnen voldoen.
De contracten die wij nu met de 4
gemeenten hebben, leveren ons al
voldoende logistieke en administratieve sores op.
Ik kan me dan ook helemaal
vinden in de koers die wij als
bestuur, samen met de directie,
begin dit jaar hebben genomen
om nog meer regie te pakken en
steviger de discussie te voeren
over positionering ten aanzien
van bijvoorbeeld zorgverzekeraars en gemeenten. De leveringsvoorwaarden die daardoor
ook tot stand zijn gekomen, zijn
hier een goed voorbeeld van.
Wij, de LVVP-leden, bepalen zelf
onze identiteit. Wij stellen zelf
ons profiel op als vrijgevestigde
professionals. We gaan zelf over

de kwaliteit van ons vak . Nu ligt
er een gedegen document in de
vorm van leveringsvoorwaarden
waarin precies staat wat we doen
aan kwaliteit, hoe we de vigerende
wet- en regelgeving toepassen, dat
we een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren, ROM en e-health
toepassen. Over ROM gesproken:
ik vind ROM een goed initiatief
als het wordt betrokken bij de
behandeling. Dat doe ik al jaren.
Voor wat betreft de benchmark
van ROM-data ben ik kritisch,
want wat is de waarde van de
data? Wat is de validiteit van de
metingen? Wat zegt de uitkomst
van de benchmark over iemands
kwaliteit? En hoe worden de data
geïnterpreteerd? In ons bestuur
spreken we vaak over deze punten. Recentelijk is besloten Hans
Kamsma, de vicevoorzitter van
de LVVP, voor te dragen als
bestuurslid van SBG. Wij hebben
namelijk altijd gezegd: er worden
geen ROM-data van vrijgevestigden aan SBG aangeleverd als de
LVVP geen bestuurszetel heeft.
Nu aanlevering van ROM-data
van vrijgevestigden per 1 januari
2017 mogelijk is, is het voor ons
van groot belang dat wij direct
invloed kunnen uitoefenen op
bijvoorbeeld de benchmarkmethodiek.
Dan nog het onderwerp e-health:
dat pas ik al een aantal jaren toe
bij mijn patiënten. Ik ben nog

steeds zoekende hoe ik e-health
het beste kan toepassen en het zo
optimaal mogelijk kan organiseren in de praktijk. Mijn ideaal
is een portaal dat voldoet aan de
privacyregelgeving waarbij ik op
gemakkelijke wijze mijn documenten, e-mail en de e-healthprogramma’s bij elkaar heb. De
programma’s die een specifieke
behandeling aanbieden, daar kan
ik niet zo veel mee, maar ook de
programma’s die meer mogelijkheden bieden, vind ik qua vorm
en toon hiervan niet altijd aansluiten bij de patiënt. Ik mis vaak
een stuk flexibiliteit om het goed
in te kunnen passen.
Ik heb verschillende platforms
gebruikt, ook gebaseerd op het
overzicht dat door de projectgroep e-health van de LVVP is
opgesteld. Mijn voorkeur gaat
nog steeds uit naar een flexibel
portaal. Er zijn inmiddels een
aantal aanbieders die iets dergelijks aanbieden. Ik blijf mij oriënteren op nieuwe mogelijkheden
en ontwikkelingen.
Kortom, ik ben met veel plezier
actief geweest als bestuurder voor
de LVE en de LVVP. Ik blijf de
activiteiten en informatie van
de LVVP vanaf nu volgen via de
algemene ledenvergaderingen,
bijeenkomsten, nieuwsflitsen en
nieuwsberichten.’

Persoonlijk

Vrije tijd: ik zing en speel gitaar in
verschillende bands, bezoek concerten, maak graag mooie
reizen, ben dol op steden, op pad met gezin, lezen.

Onhebbelijkheid: ik kan tamelijk
eigenwijs zijn.

Culinair: ik ben dol op de Aziatische keuken, Indonesisch,
Thais, Japans, Indiaas.

Tweede keus beroep: in een ander leven zou ik in eerste
plaats muzikant/gitarist zijn.

Land/stad: een rustig dorpje in het Noorden van Bali of klein
eilandje in Azië, aan de andere kant ben ik ook graag in een
hectische wereldstad als New York.

Gezinssamenstelling: ik leef al vele jaren gelukkig samen
met mijn vrouw en 3 zoons van 19, 17 en 14 jaar.

Column
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Vasthouden

Niet aanraken, raak me niet aan! Au, au, au,
roept een cliënte in mijn kamer tijdens een sessie
EMDR. Ondertussen kruipt ze angstig tegen mij
aan, een stevige vrouw zit half op mijn schoot. Ik
blijf rustig zitten, ga verder met de oogbewegingen, terwijl ik ondertussen een lange kussenslurf
om haar heen wikkel als een soort surrogaat
armen. Deze vrouw voelt zich nu een klein meisje
van twee dat sadistisch misbruikt wordt en zich
destijds, 30 jaar geleden, niet mocht verzetten. Ik
wieg haar een beetje, en stimuleer haar zich alsnog
te verzetten.zeg maar wat je toen had willen zeggen, nu kan het vanuit de theorie dat haar diepe
gevoelsbrein dan langzaam tot rust kan komen en
in het hier-en-nu minder alert hoeft te zijn. De
camera loopt, omdat ik met mijn cliënte afgesproken heb dat de sessies opgenomen worden voor
intervisie. Dat doe ik vaker met complexe problematiek; het geeft de cliënt en mijzelf het gevoel dat
er iemand meekijkt, oplet of alles goed gaat. Het
zou ook mis kunnen gaan. Mijn getraumatiseerde cliënte zit in een herbeleving en kan ook - in
tegenstelling tot wat in de sessie gebeurde - zich
tegen mij kunnen keren, denken dat ik haar ook
iets wil aandoen, een klacht indienen.Werken
met complexe problematiek in de vrijgevestigde
praktijk vraagt continu omschakelen, creatief zijn
en ook zorgen dat je niet afdwaalt, je niet laat verleiden om mee te gaan in de vermijding omdat de
emoties wel erg heftig kunnen zijn.

Elke dag kom ik weer situaties tegen die niet te
protocolleren zijn, althans niet stap voor stap. Natuurlijk zijn er richtlijnen, statuten, beroepscodes,
protocollen en andere heldere kaders waarbinnen
ik mijn vak uitoefen, dat helpt me heel goed. Het
meeste heb ik aan een aantal dierbare collega’s
waarmee ik regelmatig intervisie heb. Ik heb
verschillendegroepen, op inhoud gesorteerd: een
voor trauma, een voor supervisie en een voor vanalles-en- nog-wat. Het kost veel tijd om - naast de
hectiek van praktijk, gezin en andere belangrijke
dingen - regelmatig bij elkaar te komen. Die tijd
betaalt zich dubbel en dwars terug op het moment
dat ik in mijn spreekkamer aan het werk ben. Niet
is fijner dan lekker aan het werk te zijn met het
vertrouwen dat mijn collega-professionals op
inhoud meedenken en meekijken. Op die manier
krijg ik ook steun als het eens minder is, als een
cliënt gaat klagen of als een therapie niet loopt.
Samen kunnen we met gemak een zwaar wegende
cliënte en haar nog zwaardere, onverwerkte pijn
verder op weg helpen.Toenemende regeldruk kan
wel eens maken dat ik twijfel over nóg een avond
weg voor intervisie. Toch blijf ik eraan
vasthouden, goede intervisie maakt echt hét verschil.

Charlotte van der Wall
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E-health
Zoals u weet, houdt de LVVP zich al enige tijd bezig met e-mental health. De LVVP-leden
Katja Pereira, Birgitte Beelen, Anna-Carina Ekelenkamp, Wietske Tieskens en Gunnar
Ullrich participeren in de LVVP-projectgroep e-mental health. Zij testen uitgebreid diverse
platforms. De bevindingen worden in een overzichtelijk schema beschreven zodat andere
LVVP-leden op basis van deze bevindingen een keuze kunnen maken voor een of meerdere
platforms. Twee betrokken leden van de projectgroep, Katja Pereira en Birgitte Beelen, vertellen graag meer over de activiteiten en hun eigen ervaring met e-health. Katja behandelt
patiënten in de gespecialiseerde ggz en Birgitte vanuit zowel de generalistische basis-ggz als
vanuit de gespecialiseerde ggz.

Katja Pereira

Birgitte Beelen

LVVP-minisymposium

Onlangs werd een minisymposium georganiseerd rond
het thema e-mental health,
dat goed bezocht werd. ‘Wij
samen hebben een inleiding
verzorgd,’ zegt Birgitte. ‘Daarna konden de bezoekers workshops van de verschillende
platformproducenten volgen.
We hebben daar veel positieve reacties op gekregen. Veel
vragen van de leden gingen
over de vraag of de privacy
gewaarborgd is. Dit is inderdaad een belangrijk aspect,
daar zijn wij het helemaal mee
eens. Duidelijk is geworden
dat het e-mailverkeer beveiligd kan plaatsvinden en dat
dat een borging biedt voor
deze privacy-eis. De door ons
in het overzicht opgenomen
mogelijkheden voor e-mental
health voldoen aan de vereiste veiligheidsmaatregelen.’
Katja: ‘Een vraag die mij zelf
bezighoudt, is wat de betekenis van e-mental health voor
het vak is. Ik vind dat een interessant thema. Wellicht leeft

deze gedachte ook bij de leden.’
Birgitte
geeft
aan
dat
zij zich vanaf de opkomst van
e-mental health, enige jaren
geleden, over deze vraag heeft
gebogen: wat betekent de digitale ontwikkeling voor de
werkrelatie? Wij zijn immers
opgeleid om te luisteren en te
spreken; met behulp van de online omgevingen verschuift de
focus naar ook schrijven. Dit is
een ander medium waarvoor
andere vaardigheden nodig
zijn en wat me intrigeert is in
welke mate en op welke wijze
dit de werkrelatie beïnvloedt.’
Binnenkort
beraadt
het
LVVP-bestuur zich over de
toekomst van de projectgroep.
Katja en Birgitte geven het bestuur de suggestie mee om ook
de invloed van e-mental health
voor het vak, de werkrelatie te
betrekken in het besluit over de
toekomst van de projectgroep.’

Advies aan leden
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Katja wil haar collega LVVP-leden het volgende meegeven.
‘Als je met e-health wilt gaan
werken, is het ten eerste belangrijk dat je er positief of
ten minste neutraal tegenover
staat. Mogelijk dat sommige
mensen zich in deze richting
gestuurd voelen door de zorgverzekeraars, maar als je er
negatief tegenover staat, kun
je er beter niet aan beginnen.
Als je wilt beginnen met
e-mental health kun je aan de
hand van het overzicht van de
geselecteerde platforms kijken
welk je aanspreekt. Van dat
platform (of meerdere) kun je
dan een proefaccount aanvragen. Dan kun je in je eigen tijd
het platform bekijken en beslissen of dit voor jouw manier
van werken een toevoeging is.
Het is raadzaam om wat extra
tijd in je agenda vrij te maken,
want het kost tijd om je deze
nieuwe omgeving eigen te maken. Zoals dat ook geldt voor
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het gaan werken met bijvoorbeeld een
nieuwe interventie of andere benadering. Het is niet zomaar een kunstje.’
Birgitte noemt tevens dat het van
belang is dat er aandacht komt of
blijft voor de herkomst van materiaal dat op de platforms gebruikt
wordt. ‘Sommige leveranciers geven
een nauwkeurige bronvermelding;
bij niet iedereen is die aanwezig en
vaak is niet herleidbaar waar theorie en toepassing vandaan komen.
Aangezien ook andere zorgverleners en beroepsgroepen dan psychologen en psychotherapeuten

gebruik (kunnen) maken van de
platforms, bestaat een zeker risico dat het gemak van het inzetten van een protocol leidend gaat
zijn voor de kwaliteit van zorg.
Ik zou dan ook willen pleiten voor
scholing, opleiding en opname in
onderwijscurriculi, zodat we gezamenlijk de technologische ontwikkeling daadwerkelijk van meerwaarde
kunnen laten zijn voor ons vakgebied en dus voor de zorgvragers!’

Pamflet

'Wij zijn als ambachtslieden de
hoeders van de kwaliteit in de
geestelijke gezondheidszorg.'
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LVVP-lid Mark van der Kruijk werkt 21 jaar fulltime als
psychotherapeut. Nadat hij in verschillende instellingen
werkte, startte hij in 1998 als vrijgevestigd psychotherapeut in
een medisch centrum in Amersfoort. Hij werkt met vier andere collega’s in een kostenmaatschap.Mark sloot de afgelopen
jaren contracten af met alle zorgverzekeraars. De laatste jaren
twijfelt hij in toenemende mate of hij dat nog wel wil blijven
doen. Hij vreest dat hij de zorgverzekeraars in de kaart speelt
als hij geen contract tekent. Over zijn afwegingen en zijn
besluit vertelt hij in het volgende pamflet.
‘In de RIAGG waar ik destijds
werkte, stoorde ik me aan de
oprukkende managementcultuur.
Er was een grote kloof tussen
behandelaren en directie. Er was
veel bureaucratie en er kwamen
steeds meer irrationele logistieke
procedures. Ik besloot een eigen
praktijk te starten omdat ik vrij
wilde zijn. Sinds de invoering van
het nieuwe zorgstelsel wordt mij
het knechtschap via de achterdeur
weer opgedrongen.
Vanaf 2008 worden wij verplicht
om jaarlijks een nieuw contract
af te sluiten met de verschillende zorgverzekeraars. Ieder jaar
ploeter ik mij weer door meer
dan 200 pagina’s met juridisch
jargon. Soms zie ik door de bomen het bos niet meer. Ik maak
dan ook dankbaar gebruik van
het contractenoverzicht van de
LVVP en lees de alerts met rode
oortjes. Ik constateer dat ik als
zorgaanbieder geen enkele onderhandelingspositie heb. Hoe noem
je een politiek systeem waarbij
de bovenliggende partij de formele bevoegdheid heeft om de

onderliggende partij eenzijdig de
voorwaarden voor samenwerking
te dicteren? Dan spreken we toch
over een dictatuur? De zorgverzekeraars hebben er zelfs een eigen
term voor bedacht: disciplineren, de zorgaanbieders dienen te
worden gedisciplineerd. Daartoe
dient het hele contracteringscircus. Het is take it or leave it. Onze
rechtspositie is vergelijkbaar met
die van een arbeider uit de 19de
eeuw.
Tot nu toe heb ik de afgelopen jaren steeds een contract afgesloten
voor de gespecialiseerde ggz met
alle zorgverzekeraars. De laatste
jaren twijfel ik in toenemende
mate of ik dat nog wel wil blijven
doen. Maar ik ben ook bang. Ik
heb een gezin. Ik vrees dat ik de
zorgverzekeraars alleen maar in
de kaart speel als ik geen contract
teken. Ik word gewoon vervangen door een poh-ggz. Weer een
stukje substitutie verwezenlijkt. Ik
ga dit jaar in ieder geval wel naar
een informatiebijeenkomst van de
stichting Zorg voor Kwaliteit. Zij
propageren contractvrij werken.

Ook heb ik nu de moeite genomen om ook de zorginkoopdocumenten voor 2017 van de
zorgverzekeraars te lezen. Ik lees
hierin twee trends: wij moeten
aantoonbare samenwerkingsverbanden aangaan en de zorgverzekeraars willen kwaliteit van zorg
meten. In beide gevallen mogen
wij de data aanleveren en dat
betekent dus een enorme toename van de bureaucratie. Menzis
heeft het meest radicale standpunt op het gebied van opgelegde
samenwerking. Zij maken in 2020
alleen nog zorgafspraken met
vrijgevestigde praktijken die “lid
zijn van een zorggroep, coöperatie of vereniging, die regionaal
formele afspraken hebben met
huisartsen en (-) met uniforme
kwaliteitsindicatoren werken”. Het
megalomane maakbaarheidsdenken van de managers bij Menzis
kent blijkbaar geen grenzen, want
Menzis schrijft ook: “Wij willen
in 2020 een ggz-zorglandschap
realiseren”.
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Ik ben bang dat de graad van
knechtschap die ik in een dergelijk ggz-zorglandschap zal
moeten ondergaan, vele malen
verder reikt dan ik destijds bij de
RIAGG ooit heb ondervonden.
Wat willen ze nou? Ik heb uitstekende relaties met diverse verwijzers, ook buiten het medisch
centrum. Logisch natuurlijk,
want anders zou mijn praktijk
nooit zo lang kunnen bestaan.
Ik werk samen met collega-psychotherapeuten, psychiaters,
gz-psychologen, poh’s-ggz,
maatschappelijk werkers, spv’ers,
fysiotherapeuten, zorginstellingen, een Cesartherapeut, een
logopediste en ik heb zelfs ooit
een keer inhoudelijk overlegd
met een tandarts. Ik werk al jaren
samen. Ik ben het braafste jongetje van de klas. Maar toch moet
ik straks data gaan aanleveren
over de meest vanzelfsprekende
zaken. Data om de data. Alleen
omdat managers nu eenmaal
graag met spreadsheets werken.
En het kost allemaal heel veel tijd
en tegenzin. Is er dan geen hogere
externe morele instantie die, in
het algemeen belang, paal en perk
stelt aan het brutale machtsmisbruik van de zorgverzekeraars?
Zo’n instantie zou natuurlijk de
overheid moeten zijn. Maar in
het neoliberale tijdperk waarin
wij leven wordt de overheid juist
gemarginaliseerd. Degene die het
algemeen belang verdedigt namens de overheid is Edith Schip-

pers. Maar deze iron lady is een
lobbyist van de zorgverzekeraars.
Ze hebben van de zorg een markt
gemaakt. Financiële instellingen,
die kostenbeheersing en winstmaximalisatie nastreven, hebben
de regiefunctie van de overheid in
de zorg overgenomen. Zoals Tom
Kliphuis, bestuursvoorzitter van
VGZ, in de NRC van zaterdag
14 mei stelt: “Wij gaan over de
kwaliteit, zo is het bedacht in de
Zorgverzekeringswet”. Hij schrijft
ook: “Ik weet niet hoeveel verspilling er is, maar het is duidelijk dat
er lucht in de sector zit”.
Als er één achilleshiel is bij de
neoliberalen dan is dat wel een
agonistische moraal met betrekking tot het begrip kwaliteit. Met
agonistisch wordt bedoeld dat
men niet uitgaat van universele
geobjectiveerde waarden maar
dat het goed en fout de uitkomst
is van een gevecht. Het is niet
meer “wie het weet, mag het
zeggen”, maar “wie de sterkste is,
mag het zeggen”. Beeldvorming is
de norm. Er zijn tal van voorbeelden te noemen hoe het neoliberalisme lucht in de samenleving
blaast. Van een radijs die naar
niets smaakt tot de financiële producten van Lehman Brothers die
niemand meer begreep, maar ook
de bescherming die de Nederlandse blauwhelmen de bevolking
van Srebrenica zouden bieden.
En VGZ, die vorig jaar 200 miljoen euro winst boekte en in 2010
zelfs 1,3 miljard euro, gaat nu de

kwaliteit in de zorg waarborgen.
Dat doen zij aan de hand van
kwantitatieve data, die wij zelf
hebben aangeleverd. Gratis en
voor niets. En hoewel er onder
sociale wetenschappers volledige
consensus is dat er thans geen
valide meetinstrumenten zijn
om een met diepgang gelardeerd
fenomeen als psychotherapie te
meten in getalletjes, zodat je kunt
vergelijken in termen van meer
en minder. Maar VGZ gaat dat
toch doen. En voilà, ziehier de
generale uitkomst: De poh-ggz
levert meer “zinvolle” zorg dan de
psychotherapeut. Uiteindelijk is
de patiënt het bokje.
Nog een ander voorbeeld: neem
de moeite om onderstaande
huiveringwekkende uitspraak van
VGZ tot je door te laten dringen.
VGZ: “Betere kwaliteit en klanttevredenheid door verschuiving
van zorg naar voren”. Let wel,
het betreft hier geen onhandige
verspreking van een of andere
schalkse zorginkoper van VGZ
in een achterafzaaltje, waarvan
hij achteraf zelf toegeeft dat hij
wat kort door de bocht is gegaan.
Nee, deze uitspraak plaatst VGZ
in het officiële document over
haar inkoopbeleid voor 2017,
pagina 4, en wel onder het kopje
richtlijnen voor kwaliteit. Voor
de goede orde: VGZ definieert
“een verschuiving van zorg naar
voren” als “cliënten effectief en
minder zwaar behandelen”.

Pamflet
VGZ stelt dus letterlijk: “Betere
kwaliteit en klanttevredenheid
door cliënten effectief maar
ook minder zwaar te behandelen”. Met andere woorden:
een patiënt die naar de gbggz wordt gestuurd in plaats
van de g-ggz krijgt een betere
behandeling en zal na afloop
meer tevreden zijn. Een patiënt
die daarentegen wordt doorverwezen naar een poh-ggz is
dus helemaal spekkoper. Deze
therapie levert de beste kwaliteit en de tevredenheid over de
behandeling zal nu euforische
proporties aannemen. Ik ken
een poh-ggz, die zegt dat zij
verwijst op intuïtie. Ook als zij
de psychotherapeut in kwestie alleen heeft gezien en niet
gesproken. Toen een collega
haar om een toelichting vroeg,
antwoordde zij: “Ik kan het
moeilijk motiveren, maar soms
moeten we in dit vak ook varen
op onze intuïtie”. Ze is 26 jaar
oud en werkt parttime. Ze heeft
anderhalf jaar geleden haar
opleiding poh-ggz afgerond.
Deze opleiding bestaat uit 16
bijeenkomsten in 9 maanden.
Uitintervisiën, dat woord kende
ik nog niet. Ze vertelde mij dat
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ze “een duizendpoot is die diagnosticeert en behandelt”. Overigens geeft zij zich op de site van
het gezondheidscentrum waar
zij werkt uit als psycholoog,
terwijl zij dit niet is. Een collega-poh-ggz van haar met wie
ik langer samenwerk, heb ik er
meerdere malen op betrapt dat
zij patiënten onder druk heeft
gezet om psychofarmaca te
gebruiken.
De poh-ggz is heel nuttig om
wachtlijsten tegen te gaan
en is desgewenst in te zetten
voor steunend-structurerende
gesprekken. Bij de behandeling
van eenvoudige hulpvragen is
de poh-ggz ongetwijfeld gebaat
bij hulpmiddelen als protocollen en e-health. Indien de
poh-ggz zich bij complexere
hulpvragen toch begeeft op het
terrein van de gz-psycholoog of
zelfs de psychotherapeut zal dit
leiden tot kwaliteitsverlies door
verlibellisering (afgeleid van de
Libelle) en pharmaceutisering
van de zorg.
Wij zijn als ambachtslieden de
hoeders van de kwaliteit in de
geestelijke gezondheidszorg,
ook al hebben de lobbyisten
van de zorgverzekeraars de wet

naar hun hand gezet. Laat ze
maar het ministerie van Economische zaken gaan monitoren
en disciplineren en laat ons met
rust. Een dergelijke beweging
zal natuurlijk nooit gemaakt
worden door de zorgverzekeraars zelf. Zij koesteren de
ontstane dictatuur. Bovendien
hebben zij een andere moraal
dan wij. Het zijn agonisten
die denken in termen van spel
en macht. Het rationele en
redelijke argument heeft geen
vat op hen. Het wachten is op
het moment dat de burgers in
Nederland in de gaten krijgt
dat zij in werkelijkheid worden
belazerd.
Ik heb de intentie om dit jaar
met alle zorgverzekeraars een
contract aan te gaan. Ik ben
bang dat als ik contractvrij ga
werken terugkeer misschien
niet mogelijk is. Ik vrees ook
dat ik de administratieve last
zal behouden. Ik zal wel kiezen
voor opties waar ik minder
data hoef aan te leveren in ruil
voor een lager percentage aan
vergoeding.’

‘
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‘

De nadruk in de
LVVP-workshop ligt
op de eigen praktijk
en minder op de
regelgeving’
In gesprek met Katinka Stienen
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Gz-psycholoog en psychotherapeut Katinka Stienen volgde de
workshop ‘Mijn eigen praktijk’
en is er positief over: ‘De ondersteuning bij de praktijkvoering is inzichtelijker geworden.
Bovendien heb ik relevante
kennis opgedaan over de activiteiten van de LVVP.’
Katinka heeft sinds 2015 een
eigen praktijk in Tiel waarin zij
onder andere psychotherapie
geeft. Zij werkt zonder contracten met zorgverzekeraars.
Wat was de aanleiding om de
LVVP workshop te volgen?
‘Ik had al veel zelf uitgezocht
over het ‘hoe en wat’ om een
eigen praktijk op te starten.
Toch bleef ik ook onzeker:
want wat als ik regelgeving
heb gemist die ik wel moet
kennen? Het leek me daarom
toch prettig om de informatie
nog eens in deze vorm te krijgen en ook vragen te kunnen
stellen.’Voldeed de workshop
aan je verwachtingen?
‘Ik vond het leuke en interessante dagen. Ik heb nieuwe
informatie gekregen waar
ik me niet bewust van was.
Bijvoorbeeld over het feit dat
je mag samenwerken met
niet-BIG-geregistreerde
hulpverleners en hoe je dat
kan registreren in je dbc.’
Wat vond je positief aan de
workshop?
‘Ik vond het heel plezierig
dat de nadruk lag op de eigen
motivatie voor een praktijk
en dat de regelgeving daaraan
ondergeschikt werd gemaakt.
Er kwam wat lucht in de benauwde sfeer van ‘oh jee,

waar moeten we allemaal aan
voldoen’. Verder was er veel
ruimte voor vragen en uitwisseling wat het tot leuke en
inspirerende dagen maakte.’

zelfmanagement gaan geven.
Nu kan ik op verschillende
wijzen mensen begeleiden bij
de vragen die zij hebben. Dat
geeft mij meer werkplezier.’

Wat vind je een verbeterpunt
voor de workshop of voor de
LVVP?
‘Ik krijg de indruk dat de
vereniging een soort balans
zoekt tussen het gesprek
aangaan met belangrijke
partijen over de ontwikkelingen en tegelijkertijd de leden
te ondersteunen bij de regelgeving zoals die nu eenmaal
wordt vastgesteld. Ten aanzien
van de ondersteuning bij de
praktijkvoering is mij dat
duidelijk. Voor wat betreft
de belangenbehartiging aan
de overlegtafels zou ik meer
informatie wensen. Wordt
er bijvoorbeeld voldoende
weerwoord geboden, en is dat
een weerwoord waar ik als lid
achter kan staan? Daarover
zou ik wel meer terug willen
lezen in nieuwsbrieven en of
op de website.’

Wat vind je van de LVVP?
‘Ik word goed geholpen bij de
vragen die ik stel. Ook vind
ik de informatievoorziening,
zoals nu bijvoorbeeld over de
verandering over ROM, zeer
ondersteunend.’

‘Ik word goed
geholpen bij de
vragen die ik stel'
Wat is je motivatie om een
eigen praktijk te starten?
‘Ik wilde kunnen werken op
een manier waar ik zelf achter
kan staan. Dat lukte niet meer
binnen de strakke paden van
de instelling waar ik werkte.
Bovendien wilde ik ook cursussen en trainingen op het
gebied van intuïtie en bewust

Wat wil je andere potentiële
startende praktijkhouders
meegeven als tip?
‘Ga uit van je eigen visie en
motivatie. Dat is de bron om
uit te putten bij het hanteren
van de lastige kanten van het
opzetten van een praktijk.
En start direct met deelname
aan de LVVP-workshop. Dan
krijg je een overzicht van alles
wat erbij komt kijken om een
praktijk te starten. Bovendien
hoor je ook wat de LVVP
biedt en hoe zij je kan ondersteunen.’

41

Boekbespreking

De broze grens
tussen normaal
en gek

Anno Bohlmeijer

Auteur Arno Bohlmeijer (1956) ervaart zichzelf als een
intuïtief schrijver: ‘Een boek ontstaat autonoom. Ik hanteer geen
personagedossier of een storyboard, alleen enkele aantekeningen. Ik
heb het gevoel dat ik tijdens het schrijven een toeschouwer ben.
In Schuilgaan, zijn nieuwe roman, lijkt de verteller inderdaad een
toeschouwer, versterkt door het gebruik van de tegenwoordige tijd.
'Een cliche, wat in mijn geval waar is.'

Schuilgaan, waar het bloed
niet kruipt, is volgens de
uitgever een literaire thriller, waarin de ontvoering
van een baby centraal staat.
De dader is een wanhopige
vrouw die tijdens een psychose (door het verlies van
haar eigen baby) de ontvoerde baby mee naar huis
neemt en bijna twee maanden verzorgt. Een spannend
gegeven, want de lezer wil
weten of de baby ooit weer
terugkomt bij de rechtmatige moeder. Deze spanning
houdt tot ongeveer tweederde van het boek aan.
Daarna volgt een andere,
psychologische spanning
die veel interessanter is dan
het thrillerelement alleen:
de moeder van de ontvoerde baby zoekt contact met
de dader, waarbij de grenzen tussen normaal en gek
vervagen. Daarmee is de
roman vooral een psychologische roman met diepgang en een inspirerend
gevoel rond verlies, liefde
en solidariteit. Bohlmeijer:
‘Die grote thema’s hebben
me altijd geboeid, vooral in
praktische zin, wat iedereen
kan overkomen – op het
werk en thuis, in de trein en
op straat, zoals in
Schuilgaan. Toen ik hoorde
dat een goede en lieve moeder eventjes haar baby voor
een winkel liet staan, besefte ik dat ik het vroeger ook
deed, goed van vertrouwen.

Maar nu ben ik realistisch
voorzichtig, als opa, en de
schrijver in mij wist dat
een gestoord persoon de
baby kon meenemen. Die
persoon hoeft niet eens
gemeen of slecht te zijn. In
Schuilgaan is het de vrouw
die na een ramp voor enige
tijd haar verstand verliest.
Het thema is de dunne
grens tussen gewoon en
abnormaal. Die lijkt in de
meeste gevallen duidelijk,
maar is dat ook zo? Het
verborgene, de geheimen,
de onvoorspelbaarheid van
het menselijk handelen zijn
boeiend, zeker ook om over
te schrijven: een gevoelige
strijd op het vlak van oorzaak en gevolg, met een
bijzondere vorm van schuld
en herkansing.’
De auteur omschrijft zichzelf als een gevoelsmens.
Na zijn studie Engels werd
hij docent, maar fulltime
lesgeven was te zwaar voor
hem in combinatie met een
jong gezin en het schrijven.
‘Op jonge leeftijd kreeg
ik een burn-out en ben in
therapie gegaan, overigens
niet alleen omdat ik het
werk zwaar vond, maar ook
door pijnlijke ervaringen
uit mijn jeugd. De vrijgevestigde psychotherapeut
heeft mij inzicht gegeven
en dat was een verademing,
waarmee ik verder kon.’
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Geen research
Opmerkelijk is het gegeven
dat Bohlmeijer niet al te
veel research heeft gedaan
naar vermissingsprotocollen, gemoedsstoornissen en
psychoses. ‘Voor de authenticiteit leef ik mij liever in
hoe een personage denkt
en handelt zonder veel
feitenkennis van buiten.
De gevoelens, situaties en
zinnen groeien grotendeels
vanzelf. Ik denk natuurlijk
na, schrap en herschrijf,
zoek weleens naar woorden, moet soms ‘wachten’
op een keuze die een personage maakt, een wending
die het verhaal neemt, maar
achteraf ben ik vaak verbaasd over de manier waarop inzichten en parallellen
zijn ontstaan. ’

Arno Bohlmeijer: Schuilgaan
Davidsfonds Uitgeverij,
346 pagina’s, E 24,90
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