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Geachte mevrouw Orlebeke, beste Suzan, 
 
Het is de afgelopen weken duidelijk geworden dat partijen geen overeenstemming hebben weten te 
bereiken over de verdere verbetering van het kwaliteitsstatuut. In een eerder bestuurlijk overleg was 
afgesproken dat de versie van 29 maart als fallback-scenario zou gelden. De LVVP kan niet begrijpen 
dat aan deze bestuurlijke afspraak geen gehoor wordt gegeven. De nieuwe situatie is nu zo dat het 
Zorginstituut verzocht is om doorzettingsmacht uit te oefenen. 
In het licht hiervan wil de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & 
Psychotherapeuten graag een aantal overwegingen en aandachtspunten meegeven aan de 
Kwaliteitsraad. 
 
De LVVP is destijds nauw betrokken geweest bij het opstellen van een kwaliteitsstatuut. De 
Europsyche-affaire vormde toen de directe aanleiding; allerlei niet-BIG-geregistreerde hulpverleners 
voerden behandelingen uit onder de vlag van de klinisch-psycholoog, psychotherapeut en psychiater. 
Mensen kregen daardoor niet de zorg en de zorgverlener die zij nodig hadden. De kwaliteit en de 
geloofwaardigheid van de ggz kwamen onder druk te staan. 
Partijen waren van mening dat dit niet wenselijk was en onder leiding van Pauline Meurs zijn we tot 
een kwaliteitsstatuut gekomen die de entree tot het regiebehandelaarschap van drempels moest 
voorzien. De BIG-registratie, maar zeker ook andere kwaliteitseisen als visitatie en intervisie vormden 
belangrijke kwaliteitseisen. Hierdoor waren patiënten er weer van verzekerd dat zij de juiste zorg 
zouden krijgen van de juiste zorgverlener. In de somatische zorg zijn we namelijk ook niet anders 
gewend! Ook realiseerden we ons dat instellingen en vrijgevestigden niet door een en dezelfde mal 
konden worden gedrukt, simpelweg omdat de patients journey in beide settingen verschilt. Om die 
reden hebben we twee secties opgesteld. 
 
Maar wat is er uiteindelijk gebeurd met het kwaliteitsstatuut? En hoe zijn partijen omgegaan met het 
kwaliteitsstatuut? Wij geven hier een korte schets van, zonder dat we daarbij uitputtend kunnen zijn. 
We zagen dat zorgverzekeraars het kwaliteitsstatuut gingen gebruiken als controle-instrument tot op 
de laatste patiënt. We zagen vervolgens dat instellingen als reactie hierop de psychotherapeuten, 
maar ook de verpleegkundig specialisten uit de instellingen wegjoegen, omdat zij op safe wilden 
spelen door de psychiater en de klinisch psycholoog als regiebehandelaar aan te stellen. Het 
kwaliteitsstatuut schrijft dit helemaal niet voor, maar vanwege alle administratieve eisen die vanuit 
controle worden gesteld, is dit wel gebeurd. 
Sommige zorgverzekeraars maakten het met name in sectie II (vrijgevestigd) vervolgens onmogelijk 
om medebehandelaren in te zetten. Terwijl een van de belangrijke noties die we met het schrijven 
van het kwaliteitsstatuut juist wilden meegeven, was dat je de grenzen van je eigen expertise moet  
 



 

 
 
kennen en het soms verstandig kan zijn om een andere behandelaar een stukje van de behandeling 
te laten uitvoeren. Het gevolg hiervan is dat er partijen zijn die drukken op de entree tot het  
regiebehandelaarschap. Maar dit zou helemaal niet nodig moeten zijn als je bij de oorspronkelijke 
bedoeling van het kwaliteitsstatuut blijft. 
Vervolgens namen de wachtlijsten toe. Voor sommige partijen is dit aanleiding om het 
kwaliteitsstatuut ter discussie te stellen. Maar ook in tijden van schaarste mogen we nimmer 
inboeten op kwaliteit! Het probleem zit hem niet in het kwaliteitsstatuut. De wachtlijsten lossen we 
ook niet op middels aanpassing van het kwaliteitsstatuut. De oplossing van de wachtlijsten zit onder 
andere in betere allocatie van patiënten, andere samenwerkingsvormen, geen knellende 
omzetplafonds, gebruik van alle regiebehandelaren die in het kwaliteitsstatuut worden genoemd. 
Kortom allerlei zaken waarin het kwaliteitsstatuut niet beknelt, maar juist mogelijkheden biedt. 
Tot slot nemen we waar dat er aanbieders zijn die de ggz als een businessmodel zien en waarin de 
kwaliteitseisen van het kwaliteitsstatuut daadwerkelijk beknellend werken. In deze situaties zijn wij 
blij dat er een kwaliteitsstatuut is en dat we niet meer terug kunnen naar de tijd waarin Jan en 
alleman ggz kon aanbieden. Hier werkt het kwaliteitsstatuut dus zoals het bedoeld was. Uiteraard 
gebruiken deze partijen allerlei argumenten, zoals wachtlijsten, om het functioneren van het 
kwaliteitsstatuut te bekritiseren en daarmee te ondermijnen. Laat u zich niet misleiden, zou onze 
waarschuwing zijn. 
 
Maar hoe nu verder? Laten we teruggaan naar de patiënt. De patiënt ziet door de bomen het bos 
niet meer. Laten we kijken hoe we het kwaliteitsstatuut toegankelijk kunnen krijgen voor de patiënt. 
De patiënt moet weten voor welke klachten of voor welke stoornis hij/zij bij welke hulpverlener 
terecht kan. En hoe kan de patiënt goed inzien wat voor soort zorg hij kan verwachten? Wat voor 
soort setting wordt er geboden en welke ‘cultuur’ heerst er? Zo kan de patiënt een geïnformeerde 
afweging maken over het soort zorg en type hupverlener. Dit zijn de essentiële vragen waarmee wij 
ons als partijen bezig moeten houden. Duidelijk is ook dat er aanpalende veldafspraken nodig zijn 
waarin we afspreken hoe het kwaliteitsstatuut wel en ook hoe het niet moet worden gebruikt. Om 
dit te laten slagen, moeten we niet langer allerlei belangendiscussies voeren over het belang van een 
regiebehandelaar die voldoet aan de kwaliteitseisen zoals we die hebben geformuleerd. 
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