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Vanwege de kerstvakantie is het LVVP-bureau tussen
26 december en 2 januari gesloten. Op 3 januari
staan we u graag weer te woord.

Editorial
Geachte LVVP-lid, geachte lezer,
Voor u ligt het nieuwste LVVP-magazine. Ook
deze keer bevat het magazine tal van boeiende artikelen. Zo vertelt bijzonder hoogleraar
Patrick Jeurissen over de betaalbaarheid van
de ggz. Hij vindt onder meer dat patiënten
van LVVP-leden een belangrijk maatschappelijk en economisch potentieel hebben. Daarom adviseert hij de LVVP om met werkgevers
het gesprek aan te gaan om een gezamenlijk
businessmodel te ontwikkelen voor werknemers met psychische problematiek. Ik vind dit
een interessante suggestie en ga hier zeker
over nadenken.
In een volgend artikel stelt Janneke Dijs, onze
vertrouwenspersoon, zich voor. Janneke begeleidt en adviseert vanaf 1 januari 2017
LVVP-leden als zij twijfelen over hun professionele functioneren. De LVVP heeft de functie
van vertrouwenspersoon gerealiseerd in het
kader van het LVVP-beleid ‘sturen op functioneren.’ Ik ben heel tevreden met dit resultaat,
omdat het past bij een professionele brancheorganisatie!
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Dat geldt ook voor de twee LVVP-coaches in
het kader van het LVVP-traject ‘sturen op functioneren, Gerrie van der Heijdt en Loek Peute,
die vanaf 1 januari 2017 in die functie worden
aangesteld. Beiden stellen zich in dit
magazine aan u voor.
Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) is geïnterviewd over de visie van D66 op de jeugdggz. Zij vertelt onder andere dat zij de knip
tussen jeugd- en volwassenen-ggz nog steeds
onlogisch vindt. De LVVP deelt dit standpunt.
Ook gaat Bergkamp in op de evaluatie van de
Jeugdwet die begin 2018 gepland is.
Vervolgens vertelt Jeanne Janssen,
LVVP-bureaumedewerker, over het telefonisch spreekuur dat de LVVP sinds de zomer
voert voor specifieke vragen over het kwaliteitsstatuut. Daarbij spreekt LVVP-lid Sanne de
Kock over haar ervaring met het LVVP-bureau
als het gaat om advisering en ondersteuning
voor de keuze van sectie II of sectie III van het
kwaliteitsstatuut. Dan volgt een column van
onze vaste columniste Charlotte van der Wall,
met als titel ’slingers’.

Onlangs maakten LVVP-bestuur en
-directie een studiereis naar Londen
om daar het ggz-zorgclustermodel te
bestuderen. In een dubbelinterview
vertellen Arnoud van Buuren, voorzitter LVVP, en Hans Kamsma, vicevoorzitter LVVP, over deze studiereis. Zelf
vond ik het een interessante reis. Wij
hebben zeer open gesprekken kunnen voeren met onze Engelse partners. Het is heel leerzaam om ook
te kijken wat er niet goed is gegaan
in Engeland. Die ervaringen nemen
wij zeker mee. Ik ben geïnspireerd
teruggekomen en heb inmiddels mijn
opgedane ervaring al ingezet in verschillende overleggen over de nieuwe ggz-productstructuur. Daarnaast
hebben we het ook gewoon heel leuk
met elkaar gehad.
Een ander belangrijk onderwerp is de
terugdringing van de administratieve
lastendruk onder vrijgevestigden.
In dat kader kunt u een artikel lezen
met Nicole Huppertz. Zij is directeur
van de programmadirectie ‘fraudebestrijding in de zorg’ bij het ministerie
van VWS. Onder haar leiding vallen
tal van werkgroepen die knelpunten
aanpakken met als uiteindelijke doel
het terugdringen van de administratieve lasten en het bevorderen van
correct declareren. De LVVP is in alle
voor de LVVP-leden relevante werkgroepen actief. Ook zijn wij trekker
van een van de werkgroepen, namelijk de werkgroep ‘verbeteren ict’.
Hierover leest u ook meer in dit artikel. Terugdringing van de administratieve lasten moet wat mij betreft nog
veel voortvarender worden opgepakt.

De extra uitvraag door verzekeraars
bijvoorbeeld boven op het kwaliteitsstatuut neemt wat mij betreft kafkaëske vormen aan.
Vervolgens kunt u kennismaken met
ons nieuwe bestuurslid Andree
Booltink. Op 23 november 2016 trad
hij aan. Hij vervangt Christiaan Scheele die afgelopen zomer aftrad.
In het daarna volgende artikel vertelt
LVVP-lid Bert Krapels over zijn afscheid als voorzitter van de regionale
vereniging jeugd-ggz in de regio
Haaglanden. Naar mijn mening biedt
hij heel relevante suggesties voor
andere regionale verenigingen.
Per 1 januari 2017 beschikt de LVVP
in het kader van de nieuwe klachtenen geschillenregeling conform de
Wkkgz over vier klachtenfunctionarissen. In het magazine stellen onze
klachtenfunctionarissen zich voor,
inclusief ook de terzake deskundige
die de klachtenfunctionarissen in opdracht van de LVVP opleidt. De LVVP
zet zowel inhoudelijk alsook financieel stevig in op de klachtenregeling
om op die manier escalatie richting
een geschil te voorkomen. Zowel de
patiënt als de hulpverlener zijn hierbij
gebaat.
Tot slot kunt u een artikel lezen met
acteur en regisseur George van
Houts. Hij is een van de schrijvers van
het toneelstuk stikken of slikken van
het theatergezelschap De Verleiders.
Veel leesplezier!
Ik wens u een fijne kerst en
jaarwisseling, en tevens een gezond
en vrijgevestigd 2017 toe!

Judith Veenendaal
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Interview

Zo min mogelijk
uitzonderingsposities voor de ggz
Ggz in meerdere stelsels
‘In Nederland is de geestelijke gezondheidszorg
in veel verschillende stelsels ondergebracht.
Een deel in de curatieve zorg, een deel in de
Jeugdwet, een deel in de Wmo en een deel in de
Wlz. Dat is bijzonder, dat zie je niet in andere
sectoren van de zorg. Ik vind het overigens goed
dat het merendeel van de ggz is ondergebracht
in de curatieve zorg. Ggz is immers in de regel
niet fundamenteel anders dan curatieve ziekten
zoals hart- en vaatziekten of kanker. De Jeugdwet is hier wel een uitzondering op. Het recht
op verzekerde zorg voor kinderen en jongeren
is gewijzigd in een voorziening op zorg en die
zorg kan door gemeenten verschillend worden
gerealiseerd. Ik zie daarbij voordelen als het
gaat om kinderen en jongeren die ook hulp of
ondersteuning uit aanpalende domeinen van de
Jeugdwet nodig hebben; dan is het logisch dat je
alles in één hand hebt. Tegelijkertijd vind ik dat
dit onderscheid schuurt, omdat het is gebaseerd
op een leeftijdsgrens.’
Ggz in de gereguleerde marktwerking
‘Ik vind dat gereguleerde marktwerking ook
voor de ggz in algemene zin goed werkt. Of je
nu een privaat of een publiek stelsel hebt: wat je
overal ziet is dat er countervailing power noodzakelijk is. Dat kun je actieve inkoop noemen of
gereguleerde marktwerking. Ik constateer wel
dat zorgverzekeraars er beter in lijken te zijn
om de kosten laag te houden in de ggz en farmacie dan in de andere zorgsectoren. Ook heb
ik geconstateerd dat verschillende zorgverzekeraars een onderschrijding van de ggz hebben.
DSW raamt in zijn stijgende premie voor 2017
bijvoorbeeld een ‘meevaller’ van 22 euro per
verzekerde.
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Blijkbaar kopen verzekeraars zorg voor mensen
met psychische problemen strak in; er blijft geld
‘op de plank’ liggen. Tegelijkertijd zijn er serieuze problemen, onder andere de groei van het
aantal ‘verwarde’ personen. Ik denk wel dat de
sector ook een eigen verantwoordelijkheid heeft
om dit alles op een -misschien dan wat meer
assertieve manier- zichtbaar te maken, net als
hun eigen bijdrage hieraan.’
Ggz is verzekerbaar
‘De ggz wordt soms gezien als slecht verzekerbaar. Ik snap dat zorgverzekeraars, zeker nu zij
de afgelopen jaren meer risico zijn gaan dragen,
met een soort van argusogen kijken naar de ggz.
Een klein deel van de psychiatrische patiënten
zorgt immers voor een groot deel van de kosten
binnen de ggz. Het systeem van risicoverevening bevat in principe veel indicatoren voor
de ggz. Daardoor zou de risicoverevening ten
principale ook moeten kunnen werken voor de
ggz. Maar, het is bij grote groepen patiënten niet
goed voorspelbaar hoe lang zij zorg consumeren. Ik vind dat de dbc-productstructuur met de
mogelijkheid om minuten te ‘schrijven’ hier ook
mede debet aan is. Dat systeem bevat verkeerde
prikkels, bijvoorbeeld voor upcoding. Ik hoop
dat de nieuwe beoogde productstructuur deze
prikkels niet heeft. Het lijkt mij relevant om in
de aanloopfase naar het nieuwe model ook goed
te kijken naar de effecten van het model voor de
risicoverevening. Want ten principale denk ik
dat ook de curatieve ggz, de dure behandelingen, goed verzekerbaar is. Daarin is de ggz niet
anders dan dure hart- en vaatziekten of terminale kanker.’

Patrick Jeurissen
‘Wat goed gaat in ons
stelsel moeten we
behouden en
stimuleren.’

Patrick Jeurissen is bijzonder
hoogleraar betaalbaarheid van
zorg aan de faculteit der
medische wetenschappen van
het Universitair Medisch
Centrum Nijmegen (UCMN).
Over de betaalbaarheid van de
geestelijke gezondheidszorg in
Nederland vertelt Jeurissen het
volgende aan de LVVP.
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Zorgclustermodel, nieuwe
productstructuur ggz
‘Ik vermoed dat dit model tot
een betere manier van bekostiging leidt. Het is een stap
vooruit dat de klinische herkenbaarheid wordt vergroot.
Ook is de zorgzwaarte goed
belegd in de clusters en dragen
de reviewmomenten bij aan
een goede afweging over het al
dan niet doorbehandelen. Ik
verwacht dat zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars
beter met dit model uit de
voeten kunnen, zorgaanbieders vanwege de klinische
herkenbaarheid en zorgverzekeraars vanwege het gerichter
kunnen inkopen van zorg.
Ik ben wel benieuwd of het
registreren van tijd een plaats
krijgt in het nieuwe model. En
zo ja op welke wijze. Aanbieders moeten tot op zekere
hoogte kunnen differentiëren
in het door hen noodzakelijk
geachte tijdsbeslag, maar aan
de andere kant moet men ook
niet eindeloos tijd kunnen
schrijven zonder goede verantwoording. Overigens zijn
de instrumenten daarvoor tot
op zekere hoogte beschikbaar,
zoals ROM.’
Diverse organisatievormen
‘De ggz-sector kent een divers
aanbod van aanbieders. Dat
zie je bijvoorbeeld niet in de
ziekenhuiszorg. Daar heb je
academische, topklinische en
algemene ziekenhuizen. In de
ggz heb je de vrijgevestigden,
al dan niet georganiseerd in
een groepspraktijk, je hebt
grote en minder grote instellingen, geïntegreerde, niet-geïntegreerde of gespecialiseerde
instellingen.
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Zij alle behandelen patiënten
met een bepaalde zorgzwaarte
en er is bovenal veel diversiteit
in de organisatievormen. Voor
een stabiel bekostigingssysteem is dat relatief kwetsbaar,
denk bijvoorbeeld ook aan
selectief gedrag. Praktijken en/
of instellingen zouden op die
manier kunnen sturen op hun
patiënten. Dat is in ziekenhuizen minder aan de orde; daar
is er toch wat meer inherente
kruissubsidiëring waarbij de
dure patiënten als het ware
gecompenseerd worden met
de goedkope patiënten.’
Rol voor
werkgeversorganisaties
‘De meeste patiënten in de ggz
zijn tussen de 20 en 55 jaar
oud. Zij kunnen een belangrijke economische en maatschappelijke bijdrage leveren.
Het maatschappelijke potentieel van deze patiëntengroep is
dus groot, groter dan bijvoorbeeld in de ouderenzorg. De
aanpak van ziekteverzuim
vanwege psychische klachten,
problemen of stoornissen zou
naar mijn mening dan ook
meer aandacht mogen krijgen, ook van werkgevers. Zij
zouden meer met zorgverzekeraars samen moeten werken. Beide partijen hebben er
baat bij om meer te investeren
in ggz-patiënten, bijvoorbeeld
via e-health voor patiënten
met een lage ziektelast – ook
als dat buiten de reguliere
financiering valt.’

Vrijgevestigden scoren hoog
op GAF-verbetering
‘Wij, UCMN, hebben onderzoek gedaan naar de relatie
tussen behandelduur en
behandelsucces in de ggz. We
hebben gekeken naar het feit
waarom sommige behandelingen zo kostbaar zijn. Dat ligt
niet altijd aan de zorgzwaarte. Sommige mensen blijven
gewoon heel lang in behandeling. Dan is het blijkbaar
moeilijk om af te schalen naar
een lichtere vorm van zorg.
Ook hebben we gekeken naar
het ‘onderhoud’ van zorg in de
ggz, en met welke intensiteit
je die verleent. Want wat doe
je als je ziet dat er stabiliteit is
opgetreden? Opvallend was
dat vrijgevestigden hoog scoren op de GAF-verbetering.
De GAF-score is in ons onderzoek gebruikt als meting van
het behandelresultaat. Cruciale vraag was: behandelen vrijgevestigden beter of hebben
zij een andere cliëntenpopulatie dan instellingen? Omdat
wij beschikten over ruwe data
konden wij niet corrigeren op
casemix. Deze vraag kunnen
wij dus niet beantwoorden.
Het is wel zeer aannemelijk
dat vrijgevestigden gemiddeld
een lichtere patiëntengroep
zien. Natuurlijk kun je kritisch
naar onze uitkomsten kijken
en kun je ook de vraag stellen
of een verbeterde GAF-score
een-op-een door te vertalen
is naar gezondheidswinst.
Wij hadden graag voor ons
onderzoek ROM-data gehad,
dan zouden we over deze
vragen meer kunnen zeggen.
ROM-data waren echter niet
beschikbaar toen wij startten
met ons onderzoek.’

Daarnaast vind ik het onwenselijk om over te stappen
Nationaal zorgfonds
‘Ik vind een nationaal zorgfonds zeer onwenselijk. Het op een ander systeem. We hebben de afgelopen jaren
huidige systeem biedt als groot voordeel dat er redeveel geïnvesteerd. Een stelselomslag kost geld en breng
veel onzekerheid met zich mee.’
lijk veel innovatie onder zorgaanbieders plaatsvindt.
Er zijn veel nieuwe zorgaanbieders toegetreden sinds
Suggesties voor de LVVP
2006, toen dit stelsel werd ingevoerd.
Ook in de ggz zie je een vergroot zorg‘De leden van de LVVP behanaanbod, zowel onder aanbieders als in
‘In Zweden spreekt men niet delen vooral common health
de mogelijkheden voor interventie. Dat
diseases. Het LVVP-bestuur
voor niets van een frozen healthzou kunnen nadenken over een
kan in dit systeem en dat vergroot de
care system.’
passend businessmodel: op welke
keuzevrijheid voor de patiënt. We moewijze dragen vrijgevestigden
ten onze zegeningen tellen. Zorgfondmaatschappelijk en economisch
sen, dat zie je ook in landen die daarmee werken, bieden weinig ruimte voor
het beste bij? Er zou een verbinprocesinnovatie of diversiteit. In Zweden spreekt men ding moeten komen tussen hetgeen ggz-professioniet voor niets van een frozen healthcare system en de nals behandelen en wat werkgevers op zich zouden
kunnen nemen. Opnieuw zie ik hierbij een rol voor
Engelsen over the NHS needs to be broken up. Ik gewerkgeversorganisaties weggelegd. De LVVP zou bijloof uiteindelijk ook niet dat een nationaal zorgfonds
daarom in het belang is van de patiënt. Wat goed gaat voorbeeld met VNO-NCW een visie hierover kunnen
in ons stelsel moeten we behouden en stimuleren. Wat ontwikkelen en dit politiek kunnen uitdragen.’
niet goed gaat, moeten we verbeteren.
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‘

De LVVP verleent een
nieuwe dienst aan haar leden.’

Met ingang van 1 januari 2017 biedt de
LVVP haar leden een nieuwe service. Vanaf dat moment kunnen zij gebruik maken
van het stappenplan ‘sturen op functioneren’. Voorzitter van de onafhankelijke onderzoekscommissie ‘sturen op functioneren’ Maud de Groot vertelde in het vorige
LVVP-magazine al over het doel van deze
commissie. Zo vertelde ze onder meer dat:
‘elke professional door omstandigheden
een keer in bepaalde mate verminderd
kan functioneren. De oplossing daarvoor
is niet om iemand direct op non-actief te
stellen, maar te onderzoeken of er een
mogelijkheid is voor begeleiding.’
Met het stappenplan ‘sturen op functioneren’ biedt de LVVP haar leden een handreiking om elkaar bij te staan, in geval men
vermoedt dat een collega verminderd
professioneel functioneert; dit ter
verbetering van de kwaliteit van de zorg en
vergroting van de patiëntveiligheid.
De onderzoekscommissie doet onafhankelijk onderzoek naar het mogelijke
disfunctioneren en biedt leden indien
nodig de mogelijkheid om deel te nemen
aan een verbetertraject onder leiding van
een daarvoor door de LVVP aangestelde
coach. Gerrie van der Heijdt en Loek Peute gaan als coach als zodanig fungeren en
zullen leden bijstaan om weer ‘fit to practise’ te worden. In lijn met het traject ‘sturen
op functioneren’ is ook een LVVP-vertrouwenspersoon aangesteld, Janneke Dijs.
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Janneke Dijs

Het volledige interview met Maud
de Groot en ook de twee
LVVP-leden van de onderzoekscommissie ‘sturen op functioneren’ Elma Zwart en Frank
Zwartenkot is na te lezen in het
LVVP-magazine juni 2016 dat u
via deze link kunt downloaden.

P

Privacy gewaarborgd
Het is essentieel dat de privacy van het betreffende LVVP-lid gewaarborgd is. Janneke zal
daarom van elk gesprek een verslag opstellen
er 1 januari 2017 wordt Janneke dat zij op dezelfde manier behandelt als een
Dijs de LVVP-vertrouwenspersoon. Zij kan cliëntdossier. Niemand zal het verslag kunnen
door leden worden benaderd als zij twijfelen inzien en eventuele meldingen zullen volleover hun eigen professionele functioneren. dig anoniem blijven. ‘Slechts een strafbaar feit
‘De inzet van een vertrouwenspersoon is in- noopt tot doorbreking van de geheimhouding,’
gebed in het LVVP-beleid betreffende ‘sturen zegt Janneke, ‘maar daarover zal het naar verop functioneren”, zegt Janneke. Als een LVVP- wachting meestentijds niet gaan. Ik ga jaarlijks
lid twijfelt over het eigen professionele func- geanonimiseerd verslag van mijn werkzaamtioneren, omdat hij/zij daar bijvoorbeeld op heden uitbrengen aan de directeur en/of het
gewezen is door een collega, dan kan hij/zij bestuur, waarin het aantal verzoeken, de lengte
zelf contact opnemen met de onafhankelijke van de respectievelijke contacten en de afloop,
vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon voor zover bekend, worden gemeld. Dit ook
begeleidt en adviseert vervolgens onder strikte om deze nieuwe functie te kunnen evalueren
geheimhouding. De contactinformatie over de en zo nodig bij te stellen.’
vertrouwenspersoon en over het traject sturen
op functioneren verschijnt per 1-1-2017 op Persoonlijk
Mijn LVVP. ‘Ik zal vooral contactleggend en Janneke Dijs woont met haar man op het uitonderzoekend zijn,’ stelt Janneke. ‘Het is mijn gestrekte platteland in het Friese Blesdijke. Ze
bedoeling de twijfels van het LVVP-lid over heeft twee volwassen dochters en twee kleindiens functioneren samen met hem/haar te kinderen. Ze startte haar loopbaan als huisarts
bespreken en in kaart te brengen en vervolgens en was vervolgens langdurig werkzaam als
samen een weg te zoeken om tot verbetering vrijgevestigd psychotherapeut, onder meer in
te komen. Het eerste gesprek – dat door de Amsterdam. Zodra ze psychotherapeut was,
LVVP wordt betaald- zal meestal telefonisch werd ze lid van de toenmalige NVVP en bleef
zijn, maar daarna spreek ik hem/haar waar- dat tot voor een paar jaar. Ook was Janneke
schijnlijk persoonlijk. De vervolggesprekken jarenlang voor de toenmalige NVVP actief
zijn voor eigen rekening van de betrokkene. als visiteur. In 2012 besloot zij eerder te stopAls het LVVP-lid gecoacht wil worden binnen pen met werken om, nog sterk van lijf en lehet verbetertraject van ‘sturen op functione- den, meer in de natuur bezig te kunnen zijn.
ren’, dan kan hij/zij zich wenden tot een van In Blesdijke vraagt het onderhoud van de tuin
de coaches. Betrokkene kan ook zelf de onder- de nodige aandacht en geeft Janneke natuurzoekscommissie benaderen. Dat zijn vrijwilli- rondleidingen voor volwassenen en kinderen.
ge keuzes binnen de vertrouwelijke setting
Daarnaast helpt zij op vrijwillige basis op een
van de gesprekken met de vertrouwensper- basisschool leerlingen met een
soon.’
leesachterstand.
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De coaches

P

er 1 januari 2017 beginnen
LVVP-leden Gerrie van der Heijdt en
Loek Peute als de LVVP-coaches in het
kader van het traject ‘sturen op functioneren’. Zij zullen collega’s coachen die
om welke reden dan ook verminderd
functioneren. ‘Daarbij staat de patiëntveiligheid altijd voorop,’ zegt Loek. ‘De
coach zal trajecten inzetten die gaan
leiden tot beter functioneren, waardoor
die veiligheid weer gewaarborgd is.’
De contactgegevens van de coaches
worden binnenkort op Mijn LVVP
gepubliceerd.

Gerrie van der Heijdt

Loek Peute
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Stappenplan

De handreiking sturen op functioneren bevat een stappenplan
waarin beschreven wordt welke stappen leden kunnen volgen ter voorbereiding op het
elkaar aanspreken op mogelijk
disfunctioneren. Loek legt uit:
‘Als er sprake is van (mogelijk)
professioneel disfunctioneren
van een LVVP-lid kan een collega deze zorg met hem of haar
delen. Als dit niet naar tevredenheid werkt, is het delen van
de zorg met de LVVP-onderzoekscommissie de volgende
stap. Deze commissie kan coaching aanraden en de collega
kan dit advies ter harte nemen
en akkoord gaan met de coaching. De onderzoekscommissie vormt zich een beeld van de

Gerrie van der Heijdt

situatie en adviseert over de te
nemen stappen.’
‘Inderdaad, reageert Gerrie.
‘Vervolgens kan de coach in
een individueel traject met de
betrokkene afspraken maken
over de coaching, die bestaat uit
face-to-face-gesprekken. Waarschijnlijk zal het eerste gesprek
plaatsvinden in de praktijk van
de collega, degene die ons benadert. Op die manier krijgen wij
ook een indruk van de praktijk.
De eventuele overige stappen
zullen dan bij Loek of bij mij in
de praktijk plaatsvinden. De te
voeren gesprekken zijn nadrukkelijk geen therapie.
Als blijkt dat therapie gewenst
is, dan zullen wij dat adviseren
aan zowel de onderzoekscommissie als de betrokkene.’ Loek

Gerrie is klinisch psycholoog / psychotherapeut
en supervisor van de VGCt. Zij heeft een
eigen praktijk in Oosterbeek en heeft een collega-klinisch psycholoog in loondienst. Gerrie
is enige tijd voorzitter geweest van het gezondheidscentrum waar haar praktijk gevestigd is. Zij
heeft 8 jaar in het buitenland gewoond met haar
man en twee kinderen. In Egypte heeft zij in een
community centre voor expats gewerkt als psycholoog en in de Verenigde Staten als makelaar.
Aan het einde van dit jaar stopt Gerrie met haar
praktijk, zodat zij meer tijd heeft om te reizen
naar haar man die in het buitenland werkt en
haar dochter die in het buitenland studeert. Gerrie zal zich binnen het vakgebied dan nog bezighouden met het doen van visitaties, coaching en
supervisie.

vult aan: ‘Sowieso rapporteren
wij altijd aan de onderzoekscommissie – uiteraard onder geheimhouding en strikte
waarborg van privacy- over de
uitkomsten van de coaching.’
‘Daarnaast’, zo vertelt Gerrie,
‘Voeren wij de gesprekken als
coaches niet samen met de betrokken collega. De gesprekken
vinden in principe altijd éénop-één plaats. De coachingskosten zijn voor rekening van
het LVVP-lid dat gecoacht
wordt, op basis van het daarvoor afgesproken LVVP-tarief.’

Loek Peute

Loek is vrijgevestigd arts-psychotherapeut in Amsterdam. Hij
is actief in de ledenraad van de
VGCt, hij is hoofddocent bij de
opleiding gz-psycholoog. Ook
is hij voorzitter van de NVP-supervisorenregistratiecommissie.
Loek is samenwonend en heeft
twee uitwonende kinderen. In zijn
vrije tijd loopt hij hard, kajakt hij
op het IJsselmeer of werkt hij mee
aan het boek Theorie en Praktijk
van supervisie in de GGZ (onder
redactie van Ruud Beunderman,
Sjoerd Colijn, Lidwien Geertjes en
Fatima van der Maas).
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Interview Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66)

‘

Het is nog te vroeg om
conclusies te trekken
over het systeem, maar
ik blijf de overheveling
van de jeugd-ggz een
vreemde eend in de
bijt vinden.’
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Knip tussen jeugd-ggz en volwassenen-ggz vind
ik onlogisch
‘D66 had twee grote zorgen in 2014 tijdens de
behandeling van het wetsvoorstel voor de Jeugdwet. De invoeringstermijn wilden wij met een
jaar uitstellen. Wij vonden dat de wet te snel werd
ingevoerd. Ook wilden wij geen overheveling van
de jeugd-ggz uit de Zorgverzekeringswet naar
gemeenten. D66 was dus wel voorstander van de
Jeugdwet, maar met uitzondering van de jeugdggz. Wij vonden - en vinden dat overigens nog
steeds- het ongewenst dat er een onderscheid
wordt gemaakt tussen psychische en lichamelijke
zorg. Ook maakten wij ons zorgen over de kennis
en innovatie bij gemeenten en vroegen we ons af of
de bovenregionale jeugd-ggz wel goed zou worden
georganiseerd door gemeenten. Wij vonden het
teleurstellend dat er in de Kamer destijds niet meer
draagvlak was voor ons amendement om de jeugdggz niet over te hevelen.
Ook vernamen wij in de aanloop naar de behandeling van de Jeugdwet veel zorgen uit het veld, ook
van de LVVP. Dat was een van de redenen waarom
wij besloten tot een voorstel voor een vervroegde
evaluatie van de nieuwe wet. Dat amendement
is dus wel aangenomen. Hierbij hebben we ook
gevraagd om specifieke aandacht van de evaluatie
voor de jeugd-ggz. Verder heb ik nog een aantal zaken weten aan te passen door middel van
amendementen en moties. Bijvoorbeeld over de
samenwerking tussen gemeenten ten behoeve van
een zorgvuldige transitie en het wettelijk verankeren van waarheidsvinding. Op basis van deze
voorwaarden en met deze wijzigingen hebben wij
uiteindelijk ingestemd met de Jeugdwet. De situatie voor 2015 was niet optimaal en er moest wel
wat gebeuren. Er was te weinig coördinatie, regie
en zicht op de financiën in relatie tot bijvoorbeeld
de effectiviteit.’
Terugkijken
‘Als ik terugkijk op het afgelopen jaar, dan zie ik
duidelijk dat de Jeugdwet een ingroeiproces is
geweest. De nadruk lag en ligt nog steeds op de
transitie en nog niet zozeer op de transformatie. Ik
ervaar nu wel dat gemeenten in de fase van vernieuwing en verbetering komen. Het eerste jaar,
en ook nog het eerste deel van dit jaar was vooral
gericht op de continuïteit van de zorg: hoe zit het
met de contracten, wie hebben we in onze gemeente als aanbieder en wie zijn onze (potentiële)
cliënten. Ik constateer wel veel verschillen tussen
gemeenten qua proces. Er zijn gemeenten waar

bijvoorbeeld de wijkteams op volle sterkte zijn,
maar er zijn ook gemeenten waar dat nog moeizamer gaat. Ook zie ik veelbelovende samenwerkingsinitiatieven tussen wijkteams en huisartsen.
En ook tussen psychiaters en de jeugdbescherming. Mooi om te zien dat kinderen die eerst niet
bij psychiaters terechtkwamen daar nu wel terechtkomen via het wijkteam.
Maar er moet nog wel veel gebeuren. Ik constateer
soms wachtlijsten en opnamestops. We maken ons
als D66 nog steeds zorgen over de jeugd-ggz. Over
bijvoorbeeld het gebrek aan kennis daarover in de
wijkteams en de doorontwikkeling daarvan en hoe
de toegang soms wordt geregeld. Er moet gehandeld worden op grond van kennis en niet op basis
van primair gevoel. Er zijn gemeenten die denken:
psychische problemen die lossen we wel op via
de inzet van het wijkteam. Soms kan dat prima,
bijvoorbeeld als het met name gaat om ‘welzijn’ en
de sociale interactie veel invloed heeft op het welbevinden van het kind. Maar soms is dat niet het
geval en moeten er voor een kind met psychische
problemen geen onnodige barrières zijn om naar
een psychiater of psycholoog te gaan.’

De LVVP-commissie kind & jeugd
beraadt zich op dit moment over de
strategie van de LVVP met betrekking tot de Jeugdwet. Deze commissie zal de LVVP-directie een voorstel
doen over de koers van de LVVP. Ook
zal dit onderwerp centraal staan op
de LVVP-conferentie kind & jeugd
die in het voorjaar van 2017 zal worden georganiseerd.
De LVVP-commissie kind & jeugd
bestaat uit de LVVP-leden Marjet
Sanders, Joanne Meijers en Bob van
Eerd. Namens het LVVP-bureau nemen Dick Nieuwpoort, Annemarie
van der Meer en Tineke Ruijl aan de
commissie deel. De commissie komt
eens per kwartaal bijeen.
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Knip
‘Het is nog te vroeg om conclusies
te trekken over het systeem, maar
ik blijf de overheveling van de
jeugd-ggz een vreemde eend in de
bijt vinden. Er is een knip gemaakt
tussen lichamelijke en psychische zorg. Dat vind ik nog steeds
onlogisch. Het onderbrengen van
alle hulp en zorg met betrekking
tot jeugd bij de gemeente biedt
zeker ook kansen, maar de risico’s
zijn erg groot. Daarom blijf ik hier
bovenop zitten.’

chotherapeuten en psychiaters zijn
die met hun praktijk stoppen. Dat
vind ik zeer zorgelijk. Ook hoorde
ik dat bijvoorbeeld de privacy nog
niet in alle gemeenten goed is gewaarborgd. Ik heb over beide punten, privacy en de administratieve
lasten, een amendement en moties
ingediend. Het amendement over
privacy heeft bijvoorbeeld geleid
tot aanscherping van regelgeving.
De motie over de aanpak van de
administratieve lastendruk is ingediend en gelukkig aangenomen.’

Evaluatie Jeugdwet
‘Volgend jaar starten de voorbereidingen voor de formele evaluatie
van de nieuwe Jeugdwet. Ik hoop
dat de discussie zal gaan over wat
we beoogden met de Jeugdwet,
of dat ook voldoende uit de verf
is gekomen. Mijn stelling is: wat
goed gaat dat moeten we behouden, wat niet goed gaat, moeten
we verbeteren voor de cliënt en
zijn/haar ouders. Ik ontvang
hierover graag input van jullie als
brancheorganisatie van vrijgevestigden. Wat gaat er volgens jullie
goed, en wat kan en moet beter? Ik
zie en hoor dat de regeldruk onder
zorgaanbieders erg hoog is. Zelfs
zo hoog dat er psychologen, psy-

Passende hulp ontvangen?
‘De evaluatie van de Jeugdwet
is gepland voor 2018. Er is een
discussie in de Kamer geweest of
deze niet vervangen kon worden
door een latere en bredere evaluatie, waarbij ook de Wmo en
de Participatiewet zouden kunnen worden meegenomen. Een
integrale evaluatie is natuurlijk
prima, maar niet in de plaats van
een zelfstandige evaluatie van de
Jeugdwet. Er moet ook worden
bekeken of de doelstellingen van
deze wet zijn behaald. Gelukkig
heeft de staatssecretaris bevestigd,
dat er conform mijn amendement
een evaluatie komt drie jaar na invoering. Daarbij bepaalt de staats-

secretaris zelf hoe hij de evaluatie
van de Jeugdwet uitvoert. Ik vind
het zelf belangrijk dat er veel met
ouders en jongeren en kinderen
gesproken wordt. Het systeem
moet niet centraal staan, maar de
kinderen, jongeren en hun ouders.
Hebben zij goede en passende
hulp dichtbij ontvangen?’
Verkiezingen
‘Volgend jaar maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Mijn
verwachting is dat vooral na de
zomer, met als het goed is dan een
nieuw kabinet, de voorbereidingen
voor de evaluatie van de Jeugdwet starten. Ik hoop van harte
dat de wet de aandacht krijgt die
het verdient. Zelf zal ik ook met
verschillende partijen gaan praten
om de signalen uit de sector te
vernemen. Ik ga dan ook graag het
gesprek met de LVVP aan. Daarnaast lijkt het mij gewenst dat er
een evenwichtig rondetafelgesprek
plaatsvindt, voor het debat in 2018
over de evaluatie. Op die manier
krijgen wij als Kamer in een kort
tijdsbestek veel informatie zodat
we een standpunt kunnen vormen
en het debat goed kunnen
voorbereiden.’

Spreekuur

kwaliteitsstatuut

De LVVP heeft haar leden van meet af aan willen faciliteren bij het indienen van
hun kwaliteitsstatuut, dat met ingang van 2017 toegang biedt tot de verzekerde
zorg. Er werd een speciaal informatief deel voor ingericht op Mijn LVVP, waar naast
relevante informatie een aantal handzame downloads te vinden is en waar men
instructies aantreft bij alle vragen in het kwaliteitsstatuut. Daar wordt door leden
veelvuldig gebruik van gemaakt, als een praktische handleiding bij het invullen
van het format op ggzkwaliteitsstatuut.nl. Daarnaast is er bij de leden behoefte aan een soort van persoonlijke gids, die zij kunnen raadplegen bij praktische
vragen omtrent het kwaliteitsstatuut. Om die reden is een telefonisch spreekuur ingesteld, dat wordt ‘bemand’ door bureaumedewerker Jeanne Janssen.
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Wordt er veel gebruik van gemaakt?
‘Ja, elke dag ontvang ik een aantal e-mails en
telefoontjes die over het kwaliteitsstatuut gaan.’
Wat krijg je zoal voor vragen?
‘Leden stellen zeer uiteenlopende vragen, van de
techniek van het uploaden en downloaden van
de vereiste pdf ’s, tot vragen over de behandeltarieven voor bijvoorbeeld zelfbetalers. We hebben
als LVVP een handzaam document gemaakt
voor het onderbrengen van de behandeltarieven,
waar men graag gebruik van maakt. Maar wat als
men geen zelfbetalers heeft? En mag je eigenlijk
wel zelfbetalers hebben naast een contract met
een verzekeraar? Zo niet, waarom moet men
dan toch het tarief vermelden? Is dat dan niet
juist misleidend naar cliënten toe? Uiteindelijk
vult men dan trouw een percentage of een tarief
in, omdat erop getoetst wordt, hoewel de logica
soms inderdaad ontbreekt. Een andere vraag is
bijvoorbeeld welke informatie men moet vermelden over de nieuwe klachten- en geschillenregeling onder de Wkkgz. Die moet immers
nog ingaan. Ik raad leden dan aan om de betreffende websitepagina (URL) van de LVVP-site
te gebruiken en op hun eigen praktijkwebsite te
plaatsen. Eind van dit jaar publiceren we daar
namelijk de nieuwe regeling, voorzien van de
namen van de klachtenfunctionarissen, waarop
cliënten van leden vanaf 1-1-2017 een beroep
kunnen doen.’
Eind september vond een wijziging in de criteria
van sectie II (vrijgevestigden) plaats. Een aantal
leden kon daardoor toch een kwaliteitsstatuut
invullen als vrijgevestigde. Wat was de rol van
de LVVP hierin? En leverde dit voortschrijdend
inzicht vragen/reacties op van leden?
‘Ja, dit was een heel belangrijk winstpunt in de
discussie rond een logische en haalbare indeling
in het onderscheid naar vrijgevestigden en instellingen. Helaas kwam het voor sommige leden te
laat, die proactief een besluit hadden genomen
om op te schalen naar een
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WTZi-erkende instelling. Toch heeft deze omslag, waar de LVVP een trekkersrol in heeft
gespeeld, veel soelaas geboden voor leden die
vrijgevestigd zijn, maar wel regiebehandelaren in
loondienst hebben. Want ondanks de loondienst,
die niet meer is dan een constructie die niets van
doen heeft met de behandelingen zelf, doen de
regiebehandelaren allen het gehele behandeltraject zelf, zoals sectie II dat voorstaat. De cliënt
merkt niet dat de behandelaar in loondienst is;
voor hem/haar is de behandelaar zelfstandig
praktiserend. Daar gaat het om.’

‘Leden stellen zeer uiteenlopende
vragen, van de techniek van het
uploaden en downloaden van de
vereiste pdf ’s, tot vragen over de
behandeltarieven voor bijvoorbeeld
zelfbetalers.’

Wanneer is het spreekuur, blijft dat spreekuur
ook in 2017 bestaan?
‘Het spreekuur is dagelijks van 11 tot 13 uur en
van 16 tot 17 uur. Elke maandagochtend hebben
we een teamoverleg op het LVVP-bureau, waarin alle relevante onderwerpen ter tafel komen;
we proberen daar snel en accuraat in te spelen
op actuele kwesties. Als een spreekuur in 2017
nodig blijft -en dat merken we snel genoeg- dan
zullen we dat zeker blijven faciliteren. Het is
vooral erg praktisch en efficiënt voor de leden
dat een dergelijke taak bij een vaste medewerker
ligt. Ik word daarbij regelmatig van informatie
voorzien door mijn collega’s.’

Jij bent nauw betrokken geweest bij de documenten
die de LVVP heeft opgesteld voor leden, ter
ondersteuning voor het invullen van het
kwaliteitsstatuut. Wat heeft de LVVP zoals
ontwikkeld?
‘Het belangrijkste document is het format met invulinstructies, een handzaam document dat men naast
de pc kan leggen als men het kwaliteitsstatuut invult.
Daarnaast hebben we een aantal documenten op de
site geplaatst die men als download kan gebruiken. In
het begin kwam het voor, dat men het document met
invulinstructies aanzag voor het kwaliteitsstatuut.
Pas bij het uploaden bleek dan dat dat niet de bedoeling was. Dit probleem is de wereld uit als de website
ggzkwaliteitsstatuut.nl wordt gemoderniseerd.
Ik ben namelijk van mening dat die website nog wel
een verbeteringsslag kan gebruiken. Daar heb ik
inmiddels met de projectmedewerker van MediQuest
over gesproken. Er is al een en ander verbeterd, met
name wat betreft de overzichtelijkheid, maar het
kan vooral technisch beter in deze vernuftige tijd. Ik
merk aan de vragen van leden dat de huidige weergave van ggzkwaliteitsstatuut.nl tot verwarring, fouten
en dus vertraging leidt. Ik ben daarom voorstander van een geautomatiseerd invulformat, met een
ingebouwde automatische toets, zodat men niet eerst
alles hoeft in te zenden om het ter aanvulling na een
week of twee weer terug te krijgen.

Dat neemt onnodig veel tijd in beslag, terwijl de
datum van 1 januari rap nadert. De paniek neemt
daardoor merkbaar toe. Want wat gebeurt er met de
behandelingen als het kwaliteitsstatuut niet op tijd is
goedgekeurd? Ik mag hopen dat de verzekeraars dan
enige coulance zullen betrachten. Immers, destijds
bij de invoering van de nieuwe echelons in de ggz
heeft het liefst een half jaar geduurd voordat zorgaanbieders konden declareren via de aangepaste module.
Het zou vreemd zijn als nu van de andere kant geen
overgangsperiode wordt gehanteerd. Leden hebben
al zo veel aan hun hoofd!’

‘Ik mag hopen dat de verzekeraars
enige coulance zullen betrachten.’

Nieuw bij Boom Psychologie & Psychiatrie
Met PrOP, los ik het op! is een kortdurende therapie voor kinderen en
jongeren (9-18 jaar) met milde tot matige psychische klachten. Het
gaat uit van een eenvoudige probleemsamenhang: het PrOP-schema:
Pr (Probleem) = O (Omgeving) x P (Persoonlijke stijl)
Met PrOP, los ik het op! is een herziening van het succesvolle protocol Kortdurende
psychologische interventies voor de eerste lijn. Stappenplan voor kinderen en jongeren.

 Flexibiliteit door modulaire opzet
 Focus op de sterke kanten van de jongeren
 Door beperkt aantal sessies zeer geschikt voor de Basis GGZ
Lees meer op www.boompsychologie.nl
info@boompsychologie.nl
+31 (0) 20 524 45 14

Geen verzendkosten binnen
Nederland vanaf € 20,-
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‘

De LVVP heeft zeer goed werk
geleverd. Wij kunnen als
vrijgevestigde groepspraktijk
verder.’

In gesprek met

Sanne de Kock
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Sanne de Kock (1980)

is gezondheidszorgpsycholoog en eigenaar van
groepspraktijk Pro Insight
in Amsterdam-West. In
haar praktijk zijn drie
gz-psychologen en twee
basispsychologen in loondienst werkzaam. Groepspraktijk Pro Insight, die
sinds 2010 bestaat, richt
zich uitsluitend op volwassenen in de generalistische
basis-ggz.
Het heeft Sanne tijd, geld
en vooral kopzorgen gekost
toen haar praktijk zijn bestaansrecht dreigde te verliezen en er gekozen moest
worden voor ontvlechting
of voor opschaling naar
een instelling. ‘De identiteit
van onze groepspraktijk
zou helemaal niet hebben
gepast bij een instelling.
Wij bieden laagdrempelige
zorg in de generalistische
basis-ggz. Hiervoor is het
helemaal niet nodig om
een psychiater te betrekken
bij ons team. Dat zou een
van de voorwaarden zijn
om de erkenning voor een
instelling te krijgen. Hoewel ik een voorstander ben
van het kwaliteitsstatuut,
had juist het loondienstselectiecriterium in mijn

ogen niets met kwaliteit te
maken. Ik heb in die periode veel contact gehad met
de LVVP en ook juridisch
advies ingewonnen over de
mogelijkheden die ik had:
de praktijk ontvlechten
door mijn medewerkers op
een andere manier dan in
loondienst in onze praktijk
te laten werken, of een instelling worden. Ik was heel
blij toen ik van de LVVP
vernam dat het loondienstselectiecriterium door lob-

hebben ontslagen. Dan zou
ik gekozen hebben voor een
freelanceconstructie of een
maatschap, maar dat was
ook een onoverzichtelijke
keuze geweest en vooral
had dat niet op mijn eigen
initiatief plaatsgevonden.
De huidige uitgangspunten
voor sectie II en sectie III
blijven gehanteerd tot 2019,
dat geeft rust.
Ik ga er vanuit dat de LVVP
de lange termijn goed blijft
monitoren, waardoor de
belangen van de vrijgevestigden voorop staan. Dat
‘ Ik was heel blij toen ik van merkte ik bijvoorbeeld
de LVVP vernam dat het
ook tijdens de informaloondienstselectiecriterium tiebijeenkomst over het
door lobby van de LVVP
kwaliteitsstatuut en ook aan
was komen te
alle communicatie van de
vervallen.’
LVVP rondom het kwaliteitsstatuut.
Inmiddels heb ik de afgelopen weken de contracten
met alle zorgverzekeraars
by van de LVVP was komen afgerond: allemaal vrijte vervallen. Ik kon gewoon gevestigdencontracten.
een vrijgevestigdengroeps- Nu ben ik bezig met het
praktijk blijven en sectie
invullen van het kwaliteitsII van het kwaliteitsstatuut
statuut, sectie II. Ik heb
invullen. De opluchting was de invulinstructie van de
groot.
LVVP daarbij bij de hand.
Vooralsnog is het goed te
Ik had mijn medewerkers
doen zo.’
al ingelicht over een eventuele aanstaande verandering, maar ik zou hen nooit
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Column Charlotte van der Wall

Slingers

Alsjeblieft, voor jou. Terwijl ik een klein
pakje openmaak, kijkt Anneloes mij verwachtingsvol aan. Bijna een jaar lang kwam
ze naar mijn praktijk om te werken aan
haar angst en onzekerheid. Vandaag is onze
laatste sessie en zit er een stralende vrouw
voor me die duidelijk trots is op wat ze
heeft bereikt. In het pakje zit een tegeltje
met de tekst ’het leven is een feestje maar je
moet zelf de slingers ophangen’. Dat heb ik
van jou geleerd, zegt Anneloes tevreden. Ik
schrik me rot. Die tekst klopt als een bus,
maar waarom staat hij me nu zo tegen? Ik
lach even vriendelijk en probeer mijn verwarring te verbergen. Wat is er met me aan
de hand?
Ik heb last van stress. Sinds ik terug ben
van zomervakantie zitten alle vrije uurtjes
vol met contracteringsgedoe, een kwaliteitsstatuut opstellen, lezen wat er in 2017
gaat veranderen, herregistreren en nascholing voor de DSM-5. Zorgverzekeraars
willen een kwaliteitsstatuut, het ministerie
wil per 1 januari 2017 met de DSM-5 werken, de gemeenten willen profielen gaan
vergoeden en geen diagnoses. Ik vind het
leven helemaal geen feestje op dit moment.
Ik voel me een speelbal; boos, reactief. Hoe
kan ik hier nou slingers voor
ophangen?
Maar dan komt er verzet in mij boven,
geprikkeld door Anneloes met haar vrolijke
ogen. Genoeg gemopperd, ik wil het weer
over leuke dingen hebben met collega’s.
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Ik ga mijn administratieve problemen omdenken, ze als uitdagingen bekijken.
Om te beginnen met contracten en regels.
Die zijn er voor de kwaliteitsbewaking van
mijn vak.
En dan de zorgverzekeraars; het is toch
een luxe dat mijn werk wordt vergoed. En
dat kwaliteitsstatuut: daarmee kan ik mijn
cliënten goed informeren over mijn kwaliteiten. Toppunt van mijn omdenksessie
is de conclusie dat veranderen hoort bij
ontwikkelen en dan is een jaarlijkse revisie
van de regels noodzakelijk. Gelukkig wordt
het bulkwerk en de lobby gedaan door
andere slimme collega’s en hoef ik alleen de
uitkomsten te verwerken in mijn praktijkvoering.
Het werk van de moderne therapeut vraagt
om uitmuntende time-managementvaardigheden. Dus installeer ik een takenlijstapp op mijn telefoon en reserveer ik
minimaal 8 uur per week voor voorbereiding, mail, contracten, terugbelverzoeken,
collegiaal overleg, kwaliteitsontwikkeling
en vakliteratuur. Tussendoor is er dan nog
genoeg ruimte voor mijn echte werk. En ik
geef mezelf een kerstpakket, met lekkere
kaas en lekkere wijn. Omdat ik het waard
ben en anderen kan leren feestvieren.
Het leven is een feestje; ik ga mijn tegeltje
zelf ophangen. Helemaal klaar voor 2017.
Fijne feestdagen!

In oktober maakten LVVP-bestuur en -directie een
studiereis naar Londen om het Engelse ggz-zorgclustermodel te onderzoeken.
Arnoud van Buuren, voorzitter LVVP, en Hans Kamsma,
vicevoorzitter van de LVVP, spreken in onderstaand
interview over deze reis.

Bovenste rij: Arnoud van Buuren, Andree Booltink
Middelste rij: Hans Kansma, Ria Mous
Onderste rij: Dick Nieuwpoort, Peter Dekker, Alexandra Sillen, Judith Veenendaal

‘

Wij hebben deze studiereis gemaakt om ons te verdiepen in het functioneren van het
clustermodel, de wijze waarop in Engeland wordt geïndiceerd voor mental health
binnen de National Health Service (NHS).’

Wat was het doel van jullie studiereis? Wat was de aanleiding
en welke instanties hebben jullie
bezocht?
Arnoud: ‘Wij hebben deze studiereis gemaakt om ons te verdiepen in het functioneren van het
clustermodel, de wijze waarop in
Engeland wordt geïndiceerd voor
mental health binnen de National
Health Service (NHS). De aanleiding is dat de LVVP een belangrijke rol speelt binnen de werkgroep
die een nieuwe productstructuur,
naar het Engelse model, onderzoekt. Er is grote onvrede over het
huidige model, dat gebaseerd is op
DSM-diagnoses. Dit model bevat
forse perverse prikkels.’
Hans: ‘In het zorgclustermodel is
de zorgvraagzwaarte niet op alleen
een DSM-classificatie gebaseerd,
maar wordt vanuit de HoNOS met
een aantal aanvullende vragen veel
breder gekeken naar de cliënt, in
heden en verleden. Dat geeft meer
klinische herkenbaarheid dan het
huidige systeem. Daarmee wordt
de kloof tussen de inhoud van de
behandeling en het bekostigingssysteem gedicht.’
Arnoud: ‘Tijdens de studiereis
bezochten we drie verschillende
“trusts”, dat zijn regionale NHS-afdelingen, twee in Londen en een
in Oxford. Daarnaast spraken we
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met het hoofd mental health van
de NHS op het Engelse ministerie
van gezondheidszorg en met professor David Clark in Oxford, die
een outcomegericht model voor
psychologische zorg en psychotherapie wist te implementeren.’
Kunnen jullie een korte schets
geven van het Engelse zorgclustermodel?
Arnoud: ‘In het Engelse clustermodel wordt geïndiceerd met behulp
van de HoNOS op algeheel (dis)
functioneren van een cliënt. Er
zijn in totaal 20 clusters, verdeeld
in drie ‘superclusters’: niet-psychotisch, psychotisch en organisch, dat
wil zeggen cognitieve stoornissen.’
Hans: ‘Het voor ons -denk ikmeest interessante supercluster
‘niet-psychotisch’ kent acht clusters die deels in ernst van de zorgzwaarte oplopen, maar ook plek
bieden aan langdurig te behandelen problematiek zoals
persoonlijkheidsstoornissen.’
Arnoud: ‘Inderdaad. En in een
groot deel van de NHS-trusts in de
UK wordt dit model gebruikt om
cliënten te indiceren voor geestelijke gezondheidszorg.’

*

Wat vinden jullie opmerkelijk
aan het zorgclustermodel als je
het vergelijkt met de wijze waarop we proberen het toepasselijk te
maken in Nederland?
Hans: ‘In Engeland wordt het clustermodel vooral binnen de trusts
gebruikt om intern zicht te krijgen
op de te leveren zorg en de verdeling van het budget. Omdat een
centrale aansturing ontbreekt en
er nog geen direct verband is met
de bekostiging door de NHS is het
systeem eigenlijk niet volledig geïmplementeerd. Het is dan ook het
advies van de mensen die we spraken om het systeem goed en volledig in te voeren. Waarbij bijvoorbeeld de reviewmomenten in een
gezamenlijke dialoog van behandelaar en cliënt worden gebruikt.’
Arnoud: ‘Prestatiebekostiging is
en blijft een “holy grail”, om maar
even in de UK te blijven. Hoe weet
de financier dat hij iets afrekent
wat het ook waard was? Een heel
belangrijk leerpunt in de UK was
dat het verzamelen van data zonder directe terugkoppeling ervan
naar de degene die ze aanlevert (en
dat is in de eerste plaats natuurlijk
de cliënt), het draagvlak voor het
verzamelen van die data
ondermijnt.’

‘

Wij willen graag transparant zijn en afgerekend
worden op resultaten, maar dan wel op voor de
cliënt en de behandelaar herkenbare resultaten.’

Toepassing van reviewmomenten maakt onderdeel uit van het
Engelse model en zou ook een
belangrijke positie krijgen in het
Nederlandse model. Wat hebben
jullie hierover meegekregen in Engeland?
Arnoud: ‘Dit onderdeel is in Engeland nog nauwelijks ontwikkeld. Het
is voor ons een van de aantrekkelijke kanten van dit model. Wij willen
graag transparant zijn en afgerekend
worden op resultaten, maar dan wel
op voor de cliënt en de behandelaar
herkenbare resultaten.’
Hans: ‘Klopt. In de ‘agenda voor
de ggz’ die we met alle partijen in
het ggz-veld aan het ontwikkelen
zijn, speelt het gepast gebruik een
belangrijke rol: niet meer en niet
minder zorg dan nodig is. De reviewmomenten geven hier een goed
handvat voor.’
Arnoud: ‘Daarnaast zal financiering
van de zorg steeds meer gebaseerd
worden op outcome. Als psychologen en psychotherapeuten willen wij
dat dit gebeurt naar aanleiding van
evaluatieve momenten in de therapie zelf; vergelijk het systeem van
toetsing zoals de NVVP dat in het
verleden kende.’

Outcome is een steeds belangrijker wordend aspect in het Engelse model. Wat vinden jullie hiervan en hoe zouden we dat
kunnen toepassen in het model dat we in
Nederland willen invoeren?
Arnoud: ‘Outcome vloeit voort uit het stellen van doelen en het samen met de cliënt
evalueren hiervan. ROM is hierin slechts
een aanvullend instrument. Op dit moment
verwachten partijen in Nederland veel te veel
van uitsluitend ROM-gegevens. Alleen ROM
is geen maat voor outcome.’
Hans: ‘ROM moet volgens ons worden gezien in samenhang met andere factoren, zoals het stellen van doelen en de bijbehorende
evaluatiemomenten. Door feedback op onze
eigen outcomedata te krijgen in vergelijking
tot bijvoorbeeld een landelijk beeld, en dat te
kunnen begrijpen vanuit onze eigen praktijkvoering, kunnen we leren en verbeteren. Het
gaat dus niet om eenvoudige rangordelijstjes
met outcomedata. ROM’en is geen wedstrijd.
Het gaat er om inzicht te krijgen in de data, te
snappen wat dat over je behandelingen zegt
en daarvan te leren. Bijvoorbeeld door daar
in een intervisiegroep over in gesprek te gaan
met elkaar.’
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Nieuw scholingsaanbod!
10 jan Opleiding tot Infant Mental Health specialist

*

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

12 jan Intergenerationeel trauma

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

24 jan Systeemtherapeutische cursus Nieuwe Authoriteit

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

9 feb Behandelen van autisme in het gezin

-------------------------------------------------------------------------------Bekijk het volledige aanbod op www.rinogroep.nl

13 februari

Congres

Stressvol ouderschap van
zeer jonge kinderen

De LVVP participeert in diverse overleggen die gaan over de
invoering van het nieuwe zorgclustermodel in Nederland. Wat
gaan jullie in de eerstvolgende
overleggen hierover uitdragen?
Arnoud: ‘Het belangrijkste gebeurt in de werkgroep inhoud,
waar LVVP-bestuursleden Hans
Kamsma, Alexandra Sillen en Ria
Mous deel van uitmaken. In het
bestuurlijke deel, waar ik de LVVP
vertegenwoordig, zal de komende
maanden vooral de route voor de
bekostiging aan de orde komen.
De keuzes hierin zullen bepalend
zijn voor de haalbaarheid en de
vraag of het model een vooruitgang kan zijn, vergeleken met de
huidige productstructuur.’
Hans:’ In de werkgroep ‘zorginhoud en prestaties’ zijn we nu bezig de uitkomsten van een eerste
pilot te analyseren en beoordelen.
Daarin hebben we onderzocht of
en hoe de Nederlandse vertaling
van de HoNOS+ werkt door behandelaren bestaande cliënten te
laten clusteren. De resultaten zijn
zeer bemoedigend. Tegelijkertijd
richten we ons nu op de volgende pilot. Hierin gaan behandelaren ruim een jaar lang cliënten
clusteren volgens het nieuwe model, terwijl deze cliënten behan-
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deld worden en dan dus ook in
het bestaande systeem als dbc of
product (in de generalistische basis-ggz) genoteerd worden. Ook
hopen we bestaande ROM-data
hieraan te kunnen koppelen, door
ROM parallel te laten lopen aan
de HoNOS+-afname. Op deze
manier willen we veel data binnenhalen die ons wijzer kunnen
maken over hoe het nieuwe systeem in de praktijk kan werken
en hoe het vergeleken kan worden
met het huidige systeem, zowel
inhoudelijk als op het gebied van
de bekostiging. Instellingen en
vrijgevestigden kunnen hieraan
meedoen. Aanmelden voor deze
pilot kan via pilotsggzfz@nza.nl.’
Hoe nu verder? Wat is de stand
van zaken van de invoering van
het zorgclustermodel in Nederland?
Arnoud: ‘Inmiddels wordt een
tweede pilot gestart waarin het
model direct wordt vergeleken
met de huidige productstructuur.
Ook zal de komende maanden
helder moeten worden hoe de bekostiging aan de clusters gekoppeld gaat worden. Dat is een heel
spannend deel omdat daar het in
ons stelsel ingebouwde en niet opgeloste conflict “wie weet wat over

kwaliteit en hoe wordt daarop afgerekend” opnieuw aan de orde
komt. De minister rekent op invoering van een nieuwe structuur
in 2019, wij zijn ‘erg benieuwd’ of
dat gehaald gaat worden, het vergelijken met dbc’s vereist een lange looptijd van de tweede pilot.’
Hans: ‘Uiteindelijk is het de bedoeling om bekostiging, zorgclustermodel, zorgstandaarden
en ROM aan elkaar te koppelen.
In een zo transparant en consistent mogelijk systeem, met veel
aandacht voor de klinische herkenbaarheid, de privacyaspecten
en de vermindering van de administratieve lasten. Ook voor het
kwaliteitsstatuut en mogelijk zelfs
voor de aanspraak op verzekerde
zorg heeft de invoering gevolgen.
Oftewel: het is nog een hele uitdaging en er is een hoop werk aan
de winkel. Dat lukt alleen als alle
betrokken partijen goed samenwerken. Op dit moment lijkt dat
heel behoorlijk te gaan en staan de
lichten toch echt op groen.’
Dit interview werd eerder dit jaar
aan LVVP-leden en stakeholders
gestuurd en is gepubliceerd op de
LVVP-site.

‘

Nicole
Huppertz
Interview

‘

Vrijgevestigden kunnen trots
zijn op het lage percentage
afgekeurde nota’s’

Nicole Huppertz is directeur van de
programmadirectie Fraudebestrijding
in de Zorg bij het ministerie van VWS.

‘Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hechten veel
waarde aan een goede besteding
van de financiële middelen die
beschikbaar zijn voor de zorg aan
patiënten. Er waren de afgelopen
jaren verschillende signalen dat
de rechtmatigheid van de bestede middelen in het geding was.
De bewindslieden hebben toen
besloten een speciaal programma
op te zetten voor de bestrijding
van fouten en fraude in de zorg,
met als doel de rechtmatigheid
te vergroten. Het is de taak van
de programmadirectie met de
hiervoor relevante partijen (waaronder zorgaanbieders, zorgverzekeraars, toezichthouders) vanuit
de praktijk gezamenlijk stappen
te zetten, ook in de ggz. Daarom
zijn we een aantal subwerkgroepen gestart, waarover ik straks
meer zal vertellen.
Ons programma is gericht op
de pijlers preventie, controle,
handhaving en de samenwerking
hiertussen. Het onderdeel correct
declareren maakt onderdeel uit
van de pijler preventie. Wij streven ernaar om de rechtmatigheid
aan de voorkant, bij de verwijzer
en de zorgaanbieder, zo goed
mogelijk te laten verlopen zodat
aan de achterkant de zorgverzekeraar of de toezichthouder zo
min mogelijk hoeft in te grijpen.
Op die manier bestrijden wij ook
de administratieve lasten. Want
als je te maken krijgt met bijvoorbeeld een afgekeurde nota,
of met een materiële controle dan
blijken de administratieve lasten
hiervan zeer hoog te zijn. Zowel
de minister als de staatssecretaris
streven ernaar dat de zorgverlener zoveel mogelijk van zijn of
haar tijd moet kunnen besteden
aan de zorg voor patiënten en zo
min mogelijk tijd kwijt moet zijn
aan administratieve handelingen.
De minister wil graag dat er stap-
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pen gezet worden op het terrein
van correct
declareren en de vermindering
van administratieve lasten. Dit
moet ook zo snel mogelijk geoperationaliseerd worden. Daarom wil de minister van beide
projecten nog dit jaar de eerste
resultaten van de werkgroepen en
subwerkgroepen zien.’
Werkgroepen
In de ggz zijn vorig jaar twee
werkgroepen gestart: een werkgroep ‘correct declareren vrijgevestigden’ en een werkgroep
‘terugdringing administratieve
lasten vrijgevestigden’. In het
kader van de werkgroep ‘correct
declareren’ heeft de LVVP, samen
met het NIP en de NVvP, vorig
jaar knelpunten bij correct declareren laten onderzoeken onder
vrijgevestigden. Wij hebben dit
onderzoek aanbevolen en ook gesubsidieerd. Ik vind dat de LVVP,
en ook het NIP en de NVvP, dit
onderzoek destijds voortvarend
hebben opgepakt.
Ook vond er vorig jaar een
veldbijeenkomst plaats met
onder andere GGZ Nederland en
instellingen over correct declareren. Daarnaast vond er ook een
aantal overleggen plaats over de
administratieve lasten in de ggz.
De uitkomsten hiervan leidden
tot een lijst van knelpunten.
Denk dan bijvoorbeeld aan het
verbeteren van ict, een betere en
ook gedigitaliseerde verwijzing,
verbeteren van de retourinformatie en het faciliteren van uniform
digitaal declareren van ongecontracteerde zorg. In een bestuurlijk
overleg waarvoor alle betrokken
partijen uitgenodigd waren, is
een prioritering aangebracht.
Omdat inmiddels duidelijk was
dat er veel overlap bestond tussen
de werkgroepen ‘correct declareren’ en ‘terugdringing administratieve lasten’, is er tijdens het

bestuurlijk overleg besloten om
de werkgroepen te laten integreren in één werkgroep. VWS stelt
waar mogelijk ook mankracht en
financiën beschikbaar voor hulp
bij de uitvoering van de knelpunten door partijen. Op dit moment
zie ik vooral dat de sector op
constructieve wijze aan de slag is
gegaan met het uitwerken van de
verschillende knelpunten.’
Subwerkgroepen
Alle geprioriteerde knelpunten
zijn belegd in subwerkgroepen. Zo is er een subwerkgroep
‘verbeteren ict’, ‘mogelijk maken
van digitaal declareren ongecontracteerde zorg’ en ‘verbeteren
retourinformatie’. Nagenoeg alle
subwerkgroepen zijn inmiddels
aan de slag, één gaat op zeer korte
termijn aan de slag. De ene werkgroep is weliswaar verder dan de
andere, maar ik zie dat er hard
wordt gewerkt. Ik ben benieuwd
naar de eerstvolgende werkgroepvergadering om de resultaten te
vernemen. Die resultaten worden
in december in een bestuurlijk
overleg onder leiding van de
directeur-generaal Curatieve
Zorg van het ministerie van VWS
besproken.’
Contracteisen
‘Een van de geconstateerde knelpunten wordt veroorzaakt door
de verschillende contracteisen
van zorgverzekeraars op het gebied van de uitvraag van kwaliteitsinformatie. Deze leveren een
forse administratieve lastendruk
op voor vrijgevestigden. Voor dit
knelpunt is nog geen subwerkgroep aan de slag gegaan. Een
deel van de sector heeft gevraagd
of VWS regie op dit onderwerp
wil nemen, een deel wil zelf de
regie. Recentelijk vond daarom
overleg plaats tussen de minister
en de zorgaanbieders en
zorgverzekeraars.

LVVP is trekker van verbeteren ict
‘Verbeteren van ict’ vind ik een heel belangrijk
knelpunt. Ook omdat dit onderwerp raakvlakken
heeft met andere knelpunten zoals het verbeteren
van de retourinformatie en het digitaliseren van
de verwijzing. Juist voor vrijgevestigden is een
adequaat werkend softwarepakket belangrijk.
Dat scheelt veel administratieve handelingen
en het draagt bij aan correct declareren. Ik vind
het daarom goed dat de LVVP heeft aangegeven
trekker te willen zijn van deze subwerkgroep. De
LVVP heeft ons laten weten op dit moment over
onvoldoende capaciteit en expertise te beschikken
om dit knelpunt zelf voortvarend op te pakken.
Daarom hebben wij de LVVP een subsidie verleend zodat de LVVP een bureau kan inhuren om
het knelpunt aan te pakken. Ik heb begrepen dat
er inmiddels een bureau ingeschakeld is en dat er
een eerste bijeenkomst met softwareleveranciers
en zorgaanbieders heeft plaatsgevonden. Hieruit
is een top-10 van punten ontstaan die op de heel
korte termijn, nog in 2016, gerealiseerd zouden
kunnen worden. Het ingehuurde bureau draagt
zorg voor een lijst van punten die op de middel-

lange en de lange termijn gerealiseerd zouden
kunnen worden, zo vernam ik van de LVVP. Dit
lijken mij alle heel goede initiatieven. Ik vind dat
de LVVP dit punt op heel constructieve en actieve
wijze oppakt. Ik ben dan ook benieuwd naar de
resultaten en ik zou zeggen: ga zo door!’
3% afgekeurde nota’s
‘Ik noemde al het onderzoek dat de LVVP, samen met het NIP, heeft uitgevoerd onder vrijgevestigden om de mate van correct declareren
inzichtelijk te maken. Wij waren blij verrast dat
het percentage afgekeurde nota’s in de ggz beperkt
bleef tot 3,3%. Vrijgevestigden scoren hier ongeveer gelijk aan instellingen. Dit ligt in lijn met het
percentage van ziekenhuizen (2,4%). Tegelijkertijd moeten we rekening houden met het feit dat
dit cijfers zijn waarop formele controles plaats
hebben gevonden, geen materiële controles. Die
3,3% laat dus een deel van het totaalbeeld zien.
Toch vind ik dat vrijgevestigden trots kunnen zijn
op dit lage percentage. Maar, vrijgevestigden zijn
er nog niet; er kan nog een en ander verbeterd
worden.’
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Nieuw
LVVP-bestuurslid
Andree Booltink stelt
zich voor:
‘Ik heb zin om mij in te gaan
zetten als bestuurder
van de LVVP’

‘Ik

ben sinds 2005 vrijgevestigd gz-/
eerstelijnspsycholoog en werk
uitsluitend met volwassenen
in een groepspraktijk met drie
gz-psychologen en drie basispsychologen (die grotendeels als
poh-ggz werkzaam zijn). Jeugdggz heb ik samen met twee collega’s tot aan 2015 aangeboden,
maar met pijn in het hart hebben wij eind 2014 besloten deze
zorg niet meer te bieden. De
aanbestedingsprocedures met
gemeenten werden ons te veel
gedoe naast de gewone praktijkvoering.
Onze praktijk is gevestigd in
Nijmegen en Venlo. Sinds 2003
ben ik lid van de LVE/LVVP.
Ik ben door vicevoorzitter
Hans Kamsma benaderd of ik
bestuurslid wilde worden. Dat
leek me meteen een interessante functie, maar ik dacht wel:
kan ik dat combineren met
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mijn voorzittersfunctie van
PsyZorg Nijmegen. Dat leek
geen probleem te zijn, dus heb
ik ja gezegd. Wat mij als bestuurder aanspreekt is dicht bij
het vuur, de omstandigheden
van de beroepsuitoefening mee
vorm kunnen geven en daarmee de kwaliteit te vergroten en
tegelijkertijd het leven van de
vrijgevestigde psycholoog/psychotherapeut iets aangenamer te
maken.
Er speelt op dit moment veel:
denk aan het kwaliteitsstatuut,
de contratering voor 2017 en ik
zit middenin het LVVP-visitatietraject en in de herregistratie
voor gz-psycholoog. Dit jaar ervaar ik voor het eerst dat al deze
zaken, die gepaard gaan met veel
administratieve handelingen, ten
koste gaat van mijn dagelijkse
agenda. Ik heb daarom sinds
kort een vast dagdeel in de week

waarop ik uitsluitend tijd
besteed aan administratieve
zaken. Ik hoor dat ook van collega’s: vrijgevestigden hebben te
maken met een forse
administratieve lastendruk. Het
is daarom goed dat de LVVP
alles probeert om de lastendruk
te verminderen.

‘Ik hoor dat ook van
collega’s: vrijgevestigden
hebben te maken met
een forse administratieve
lastendruk.’

Het was ook best spannend de
afgelopen maanden. Omdat in
onze praktijk twee behandelaren
in loondienst werken, zouden wij
een instelling moeten worden of
zouden wij onze praktijk moeten
ontvlechten. Deze keuze heeft
ons behoorlijk beziggehouden.
Gelukkig is het selectiecriterium
‘loondienst’ komen te vervallen
in sectie II. Onze groepspraktijk
blijft gewoon een vrijgevestigde
praktijk. Inmiddels heb ik ook het
kwaliteitsstatuut ingevuld. Het invullen viel me mee; ik denk dat ik
er 1,5 uur mee bezig ben geweest.
Ik heb daarbij wel de toelichting
van de LVVP gebruikt, dat hielp
mij goed. Ook heb ik inmiddels
de contracten rond voor 2017 met
alle zorgverzekeraars, maar ik
verlang er wel steeds vaker naar de
ketenen van de contractering los

te gooien. Ik heb contractvrij werken overigens al wel vaak overwogen, maar vooralsnog contracteer
ik dus wel.
Recentelijk heb ik met het
LVVP-bestuur en de LVVP-directie een studiereis gemaakt
naar Londen. Dit in het kader
van de nieuwe productstructuur,
het zorgclustermodel. In Engeland werkt men al jaren met het
zorgclustermodel voor de ggz.
Deze reis was mijn eerste kennismaking met het bestuur. Het was
een leuke gelegenheid om elkaar
beter te leren kennen. Het is een
goed functionerend team, is mijn
indruk. Ook vind ik dat het kennisniveau hoog is. Kortom, ik heb
zin om mij ook in te gaan zetten
als bestuurder bij de LVVP!’

GGZ praktijkbeheer zonder hoofdpijn!

ConsultManager software
ePraktijk veilige cloudomgeving
Eigen ROM dienst
SVR/SBG/DIS aanlevering
MyMindspace geïntegreerde online zorg,
incl. verwijzing/consultatie
Prima helpdesk

Persoonlijk:
Krant: ik heb geen abonnement.
Ik zit veel in de auto en hoor
afwisselend Nederlandse radio,
Radio1 (op weg naar het werk)
en Duitse radio, WDR5, op weg
naar huis. Verder maak ik mijzelf
wijs nog net bij de generatie te
horen die zich via internet op de
hoogte houdt.
Film: Death of a salesman (met
Dustin Hofmann).
Boek: alles van Irvin Yalom
Land: Zweden
Stad: Praag, Berlijn, Keulen (waar
vrienden van mij wonen)
Vrije tijd: schilderen op mijn
varend woonschip
Onhebbelijkheid: ik heb de
vreselijke eigenschap dat ik altijd
net wel of net niet op tijd kom.
Mijn vrouw zou zeggen, dat ik
mijn empathie iedere dag in de
praktijk achterlaat ;-)
Tweedekeusberoep: kunstschilder. Eigenlijk is psycholoog
mijn tweedekeusberoep en was
kunstschilder de eerste keus,
maar na twee jaar op de kunstacademie heb ik een ommezwaai gemaakt naar
dit prachtige vak
Burgerlijke staat:
getrouwd, zoontje van 4

www.managewarepro.nl info@managewarepro.nl 030-692 5701

Vrijgevestigd dec 2016 | 31

‘Een substantiële omvang van de vereniging
vergroot de onderhandelingspositie bij de
gemeente’

Per 1 januari 2017 treedt LVVP-lid Bert Krapels af als voorzitter van de regionale
vereniging jeugd-ggz Haaglanden. Deze vereniging is opgericht in 2013 en heeft nu
tachtig leden: ‘We hebben bereikt dat we een sterke positie bij de gemeente hebben:
zowel bij de ambtenaren als de gemeenteraadsleden en de relevante wethouders
zijn we structureel in zicht.’
Doel van de vereniging is om de
belangen te behartigen van vrijgevestigde, geregistreerde hulpverleners in de regio Haaglanden, onder meer door in gesprek
te gaan met de gemeenten en de
politiek. ‘De gemeenten wilde
om begrijpelijke redenen niet
met alle vrijgevestigden apart
spreken en daarom hebben we
onze vereniging opgericht. Die
bestaat uit BIG-geregistreerde
psychologen, psychotherapeuten en psychiaters/artsen, maar
ook geregistreerde NIP K-J/
NVO-psychologen en orthope-
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dagogen zijn lid. Ook zijn niet
alle BIG-leden LVVP-lid, daar
ligt nog een potentieel voor de
LVVP. Ons bestuur vergadert
eenmaal per maand via Skype
en onze algemene ledenvergaderingen worden drie tot vier
keer per jaar georganiseerd. De
bestuursfuncties zijn onbetaald,
mijn functie als voorzitter idem.
Er zit dus veel ‘liefdewerk’ in de
vereniging; ook omdat veel leden
meedoen in diverse commissies
en als contactpersonen naar
bijvoorbeeld de CJG’s. Overigens waarderen de leden ons

werk, want het bestuur ontving
het afgelopen jaar een dinerbon
waarvan we heerlijk hebben
kunnen eten. Dat gebaar hebben
we erg gewaardeerd.’

‘Uiteindelijk hebben wij
het inkoopbureau van
Haaglanden
kunnen overtuigen dat
ook indirecte tijd moet
worden vergoed.’

Geen product of dbc, maar
een vast uurtarief
De vereniging heeft de afgelopen jaren onder andere bereikt
dat we goede contracten hebben
voor zowel de generalistische
basis-ggz als de gespecialiseerde
ggz. Bert, die psychotherapeut
en klinisch psycholoog is en
zowel volwassenen, kinderen
en jeugdigen behandelt, zegt
hierover: ‘Vrijgevestigde professionals in de regio Haaglanden
werken niet op basis van producten of dbc’s. Wij krijgen een
marktconform uurtarief: 98 euro
voor de gespecialiseerde ggz en
85 euro voor de generalistische
basis-ggz. Een belangrijk discussiepunt in de gesprekken met
Haaglanden is de vergoeding van
indirecte tijd geweest. Daarvoor
hebben we de LVVP ook nog
om advies gevraagd. Uiteindelijk
hebben wij het inkoopbureau
van Haaglanden kunnen overtuigen dat ook indirecte tijd wordt
vergoed.’

Suggesties
Bert heeft een aantal suggesties
voor andere regionale verenigingen: ‘Zorg dat je een vereniging
bent met zoveel mogelijk leden,
een grote groep staat immers
sterker. Belangrijk is ook dat de
vereniging actief blijft en een
duidelijk beleid ontwikkeld.
Zo hebben wij bijvoorbeeld
een innovatienota gemaakt
die aansloot op de nota van de
gemeenten en op basis van een
enquête hebben wij een factsheet gemaakt van het profiel
en de expertise van onze leden.
Ook is het belangrijk om de
relevante raadsvergaderingen te
bezoeken, en contact te leggen
met de relevante fractieleden en
relevante oppositieleden van de
betreffende gemeente(n). Wij
hebben daarin geïnvesteerd en
dat rendeerde. Wij nodigen ook
regelmatig betrokken ambtenaren op onze ledenvergadering
uit om ons te informeren en met
onze leden het gesprek aan te
gaan. Onze inzet was en is altijd
geweest: op constructieve wijze
de discussie aangaan en onderbouwd kritisch de belangen

van de vereniging behartigen.
Al met al kan ik concluderen
dat wij voor Haaglanden een
duidelijk herkenbare vereniging
zijn. Daar draagt het logo, dat
we hebben laten ontwerpen voor
onze vereniging, aan bij. Onze
schriftelijke correspondentie ziet
er daardoor professioneel uit; dat
kan ik andere verenigingen ook
aanbevelen.’
Terugkijken
Bert kijkt met plezier op zijn
voorzitterschap terug: ‘Het is
leuk om met collega’s een organisatie van de grond te krijgen
die succes heeft, maar ook ons
als vrijgevestigden tot een veel
hechtere groep heeft gemaakt.
Voor de continuïteit hebben we
een rooster van aftreden gemaakt. Ik ga met een tevreden
gevoel weg en Peter Wullems
neemt het over.’
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Maak kennis met de

klachtenfunctionarissen

Marieke Gransbergen

Lisanne Fedder

Marga Timmers

Elly Laanen
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Marga Timmers

Anneke Witte-van den Broek

Elke zorgaanbieder moet per 1
januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die de cliënt kan
benaderen als deze een klacht
heeft over zijn behandelaar. Een
cliënt kan zijn klacht in eerste
instantie met zijn behandelaar
bespreken, maar soms is dit niet
zo gemakkelijk te realiseren. In
dat geval kan de cliënt contact
opnemen met de klachtenfunctionaris. Omdat het voor
vrijgevestigde ggz-professionals
ondoenlijk is om per praktijk
een eigen klachtenfunctionaris
aan te stellen, heeft de LVVP
een pool van klachtenfunctionarissen aangesteld, waar cliënten
van LVVP-leden een beroep op
kunnen doen. De LVVP zal de
klachtenfunctionarissen zodanig
trainen dat zij -naast de eerste
klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen
bij de klachtafhandeling.
De training zal worden gegeven
door Marga Timmers, die zich
hieronder voorstelt, samen met
de vier klachtenfunctionarissen
Elly Laanen, Anneke Witte-van
den Broek, Marieke Gransbergen en Lisanne Fedder. Elly, Anneke en Marieke zijn LVVP-leden, Lisanne is jurist. Voor de
functie van klachtenfunctionaris
als procesbegeleider is het strikt
genomen niet relevant dat de
klachtenfunctionarissen LVVPlid zijn.

Elly Laanen
is sinds 2010 samen met zes andere psychologen werkzaam als
gz-psycholoog/eerstelijnpsycholoog binnen psychologenpraktijk IJsselstein. Zij werkt daar als
zzp’er binnen de generalistische
basis-ggz. Vanaf het moment dat
Elly zzp’er is (2010), is zij lid van
de LVE/LVVP.
Daarnaast is Elly lid van de
Raad van Toezicht van de instelling Pedagogisch Sociaal Werk
te Roermond. Haar werkervaring loopt uiteen van behandelaar tot manager in diverse
sectoren van de zorg. Ook heeft
zij op verschillende werkniveaus
ervaring opgedaan met klachtbemiddeling en –afhandeling.
Zij vindt het een uitdaging om
als klachtenfunctionaris de klager en de beklaagde dichter bij
elkaar te brengen, met als doel
meer begrip te kweken voor
elkaars zienswijze en de klacht
vroegtijdig op te lossen.

taak om vanuit een onpartijdige
positie te bemiddelen wanneer
een klacht wordt ingediend.
Haar opdracht als klachtenfunctionaris is geslaagd als klager en
aangeklaagde gezamenlijk tot
een oplossing kunnen komen.
Anneke hoopt dat LVVP-leden
en cliënten die haar als klachtenfunctionaris inschakelen, het
gevoel krijgen bij haar terecht te
kunnen met hun zorgen en vragen. Zij wil hen een plek bieden
waar zij zich gehoord en gezien
voelen.

Marieke Gransbergen
is praktijkeigenaar van Aalsterveld Psychologen, een praktijk
voor generalistische basis-ggz
en mediation. Deze praktijk
heeft vestigingen in Beuningen,
Groesbeek, Geldermalsen en
Culemborg. Zij is hier werkzaam als gz-psycholoog en
mediator. Daarnaast zal zij vanaf
1 januari 2017 als lid van de
onafhankelijke klachtencommissie bij Dimence starten. In haar
toekomstige functie als klachAnneke Witte-van den Broek
tenfunctionaris bij de LVVP
is sinds april 2014 werkzaam als hoopt Marieke zowel cliënten
vrijgevestigd psychotherapeut
als collega’s het gevoel te geven
en gz-psycholoog vanuit een sol- goed gehoord en prettig bejeopraktijk in de gemeente Goirle. gend te zijn, omdat het te maken
Hiervoor is zij tien jaar werkkrijgen met klachten immers
zaam geweest als psycholoog
voor geen van de betrokken
en psychotherapeut binnen een
partijen prettig is.
grote ggz-instelling in de regio
Noord-Brabant. Als klachtenfunctionaris ziet zij het als haar
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Lisanne Fedder
is werkzaam als senior jurist gezondheidsrecht bij de VvAA. Zij geeft adviezen op het
gebied van gezondheidsrecht, staat medici en
paramedici bij in klacht- en tuchtrechtprocedures en geeft workshops over het klacht- en
tuchtrecht. Vanuit haar werk kent zij het
belang van een goede klachtenopvang en -afhandeling. Zij vindt het mooi om te zien dat
je als klachtenfunctionaris een bijdrage kunt
leveren aan het in een vroeg stadium oplossen
van een klacht, zodat juridische procedures,
die op alle partijen vrijwel altijd een enorme
impact hebben, voorkomen kunnen worden.
Lisanne heeft de opleiding tot klachtenfunctionaris in de zorg gevolgd en ziet ernaar uit
om als klachtenfunctionaris bij de LVVP aan
de slag te gaan.

Marga Timmers
De LVVP heeft Marga Timmers, directeur van
Klachtenmanagement Zorg, betrokken bij de
werving en selectie van de klachtenfunctionarissen. Zij verzorgt de driedaagse scholing,
consultatie en begeleidt de intervisie voor
hen. Marga Timmers heeft ruim 35 jaar ervaring met het thema van de omgang met klachten. Zij was onder meer – vanuit verschillende
kaders - uitvoerder, opleider, adviseur, ontwikkelaar en onderzoeker in de externe en
interne klachtenopvang, klachtenbemiddeling
en klachtenbehandeling (onderzoek leidend
tot een oordeel). Sinds 10 jaar verzorgt ze
landelijk opleidingen voor klachtenfunctionarissen. Ze was betrokken bij het opstellen
van de Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg, de
Wkkgz en het VKIG Beroepsprofiel Klachtenfunctionaris.

BENT U AL WKKGZ-PROOF?
Ùw partner in risicomanagement!
• Zakelijke verzekeringen voor de Gezondheidszorg
• Particuliere verzekeringen
Neem vrijblijvend contact op met uw persoonlijke adviseur:
Mylène van Schaik
Telefoonnummer: 06 23 06 35 10
E-mailadres: mylene.van.schaik@meeus.com
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‘Toneel moet
ergens over
gaan’

George van Houts
Slikken en
Stikken
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Theatergezelschap De Verleiders startte in oktober met
Slikken en Stikken, een nieuwe voostelling over maatschappelijke misstanden, na
het succesvolle Door de bank
genomen, dat nu zelfs in de
bioscoop te zien is. ‘Toneel
en engagement gaan voor
mij samen,’ zegt acteur en
medeauteur van Slikken en
Stikken. ‘Ik vind het prima
als anderen hilarische stukken spelen die alleen vermaken, maar voor mij geldt dat
ik mensen wakker wil schudden. In Slikken en Stikken
laten we onder meer zien dat
de macht van de farmaceutische industrie enorm is en
dat de mens door zijn afhankelijkheid van medicijnen die
industrie draaiende houdt.’

gesproken. Dit om vooringenomenheid en beïnvloeding
te voorkomen. Wij baseren
ons op boeken, artikelen en
websites. Dat werkt tot nu toe
prima.’

Voltooid leven
De voorstelling begint met
het lied ‘Mens, durf te sterven’, waarmee de toon gezet
wordt voor een controversieel
en taboedoorbrekend thema
dat actueel is: de mens moet
zelf kunnen beslissen als zijn
leven voltooid is. Van Houts:
‘Daar ben ik het helemaal
mee eens. Niemand anders
dan ikzelf beslis over mijn levenseinde. In de voorstelling
ga ik nog een stap verder: de
mens moet zijn sterfelijkheid
eindelijk eens leren accepteren en niet tot het uiterste levensverlengende medicijnen
nemen. Misschien moeten
we er zelfs naartoe dat ieder
mens een datum krijgt waarop hij moet sterven, of hij nu
gezond of ziek is. Controversieel is dat zeker en het zal
op grote weerstand stuiten,
maar waarom hangen we zo
aan het leven? Zelf heb ik de
dood geaccepteerd. Immers,
toen ik er nog niet was, was
het ook niet erg.’

DSM
Tijdens de voorstelling komt
de DSM regelmatig aan bod.
‘Die diagnosebijbel is de afgelopen twintig jaar twee
keer zo dik geworden,’ stelt
Van Houts. ‘Farmaceuten
doen er alles aan om een bepaalde stoornis opgenomen
te krijgen. Niet uit menslievende overwegingen, maar
om weer een nieuw medicijn
te kunnen verkopen. Het is
stuitend om te constateren
dat de farmaceutische industrie letterlijk over lijken gaat.
Ik ontken overigens niet dat
Slikken en Stikken is de vier- stoornissen bestaan, maar er
de voorstelling van De Ver- is een ongezonde prikkel om
leiders en een vijfde is in de meer stoornissen in de DSM
researchfase. Die zal gaan op te nemen.’
over het falen van de democratie. ‘Mijn medeauteur en Ook de marktwerking in de
acteur Tom de Ket en ik doen zorg is onderwerp van krimaanden research voordat tiek. Van Houts: ’Sinds de Voor de speellijst van
we gaan schrijven,’ vertelt stelselwijziging zijn de kosten Slikken en Stikken: klik hier.
Van Houts. ‘We zijn leken die juist explosief gestegen en dat
zich verdiepen in een thema, komt echt niet door de aanzonder daarbij mensen in het schaf van nieuwe, innovatieveld te spreken. Voor Slikken ve medische apparatuur. Het
en Stikken hebben we dus komt vooral door de macht
geen zorgverzekeraars, far- van de zorgverzekeraars die
maceuten, artsen of politici miljardenwinsten maken.’
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