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Beste Koop

GGZ-inkoop vanuit cliënten- en familieperspectief

De geestelijke gezondheidszorg valt per 2008 deels onder 
de AWBZ (sturing vanuit de rijksoverheid), de Wmo (sturing 
vanuit gemeenten) en de Zorgverzekeringswet (sturing van-
uit de GGZ-branche). Door de overheveling naar de Zorg-
verzekeringswet gaan zorgverzekeraars deze zorg voortaan 
inkopen en betalen, en niet meer de zorgkantoren. Het 
Landelijk Platform GGz behartigt de belangen van mensen 
met psychische problemen en hun familie. Cliënten- en 
familieorganisaties willen dat zorgverzekeraars de juiste hulp 
inkopen bij de juiste zorgaanbieders. Maar ook dat de aan-
vullende verzekeringen betaalbaar blijven, de cliënt- en fa-
miliegestuurde zorg overeind blijft en dat belangrijke zaken 
als zelfhulp en ervaringsdeskundigheid behouden blijven. 

In dit rapport staat hoe het Landelijk Platform GGz het 
cliënten- en het familieperspectief naar voren gaat brengen 
in de nieuw gefi nancierde GGZ. Hiertoe heeft het platform 
dertien landelijke en regionale bijeenkomsten georganiseerd 
met regionale en lokale cliënten- en familievertegenwoor-
digers. ‘Beste Koop. GGZ-inkoop vanuit cliënten- en familie-
perspectief’ levert de resultaten daarvan. Het gaat om 
instrumenten zoals zorgstandaarden, leveringsvoorwaarden, 
een GGZ-inkoopgids met 306 GGZ-interventies vanuit het 
cliënten- en familieperspectief en een eigen keurmerk, en 
om voorstellen voor een effectieve landelijke en regionale 
belangenbehartiging in de nieuwe GGZ.
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Voorwoord

De geestelijke gezondheidszorg wordt na de overheveling ver-
deeld over de AWBZ (sturing vanuit de rijksoverheid), de Wmo
(sturing vanuit 443 gemeenten) en de Zorgverzekeringswet (stu-
ring vanuit de GGZ als branche: 31 zorgverzekeraars, 108 zorg-
aanbieders en vele cliënten- en familieorganisaties). 

De minister van VWS blijft verantwoordelijk voor het gehele
stelsel van de geestelijke gezondheidszorg, maar gaat uit van
het vermogen van het maatschappelijke middenveld om zelf-
standig de kwaliteit in de branche of in de gemeenten te waar-
borgen en te verbeteren.

De minister van VWS is van oordeel dat ‘de patiënten-, gehandi-
capten- en ouderenorganisaties gezamenlijk een krachtige partij
moeten gaan vormen ten opzichte van zorgaanbieder, zorgkan-
toor, zorgverzekeraar, overheden en andere organisaties met
een maatschappelijke functie’ (brief aan TK, 2007). Het
Landelijk Platform GGz is met het project Beste Koop deze uit-
daging aangegaan.

Het Landelijk Platform GGz heeft hiertoe in de afgelopen maan-
den dertien landelijke en regionale bijeenkomsten georgani-
seerd met regionale en lokale cliënten- en familievertegenwoor-
digers, die afgevaardigd werden door de leden van het platform:
LPR, Cliëntenbond in de geestelijke gezondheidszorg, Stichting
Pandora, Nederlandse Vereniging voor Autisme, Ypsilon,
Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers,
Stichting Weerklank, Landelijke Stichting Zelfbeschadiging,
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Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen,
Labyrint/In Perspectief, Stichting Borderline, Stichting Anorexia
en Boulimia Nervosa, VOICE (landelijke bundeling van lokale en
regionale belangenorganisaties van mensen met psychische pro-
blemen, een psychische handicap, verslaving en mensen zonder
thuis), Balans/Impuls, Anoiksis, Landelijke Federatie
Ongebonden Schilvoorzieningen en de Stichting Landelijke
Koepel Familieraden in de GGz. 
De landelijke en regionale consensusbijeenkomsten met enkele
honderden vertegenwoordigers van GGZ-cliënten- en familieor-
ganisaties verliepen bijzonder enerverend, waarbij er diepgaand
inhoudelijk en strategisch gesproken is over de ontwikkeling van
cliënten- en familieorganisaties tot een krachtige partij in de
geestelijke gezondheidszorg.

Het project heeft allereerst geresulteerd in elf voorstellen voor
een gedifferentieerde netwerkstrategie waarin het Landelijk
Platform GGz de door de minister aan haar opgedragen verant-
woordelijkheid in het nieuwe gefragmenteerde GGZ-stelsel wil
waarmaken.

Daarnaast heeft het project geresulteerd in een aantal instru-
menten die qua structuur passen bij de nieuwe governance-
benadering van de rijksoverheid (Andere Overheid: ‘minder last,
meer effect’), ter ondersteuning van de onderhandelingen van
de cliënten- en familieorganisaties met 443 gemeenten, 31 zorg-
verzekeraars en 108 GGZ-instellingen

1. Zes zorgstandaarden vanuit het cliënten- en familieperspec-
tief ten behoeve van de zorginkoop door zorgverzekeraars:
• inkoop van onafhankelijke informatie en wegwijsfunctie;
• inkoop van lotgenotencontact en zelfhulp;
• inkoop van preventie en nazorg (continuïteit van zorg); 
• aanwezigheid van ervaringskennis en ervaringsdeskundig-

heid in de instelling; 
• informatie en keuzevrijheid;
• kwaliteitsverbetering op basis van kwaliteitstoetsingen

vanuit het cliënten- en familieperspectief.

2. Een productenboek met 306 GGZ-interventies vanuit het
cliënten- en familieperspectief die uit de Zorgverzekerings-
wet gefinancierd moeten worden.
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3. Instrumentontwikkeling ‘kennis vanuit het cliënten- en fami-
lieperspectief’ via de ‘wiki’-methode (wikipedia) waarbij
gebruikgemaakt wordt van de decentrale structuur van de
Monitor Patiënten/Consumentenbeweging (in plaats van een
grote centrale infrastructuur op te tuigen):
a. externe functie: cliënten/familieorganisaties laten zien

welke voortgang zij boeken (effectiviteit van de door hen
ingebrachte GGZ-interventies);

b. interne functie: cliënten/familieorganisaties krijgen via
een website (en een beveiligde code) toegang tot de
gegevens die zij zelf aanleveren en kunnen deze vergelij-
ken met gegevens van andere organisaties. Deze gegevens
kunnen gekoppeld worden aan voorbeelden van goede
praktijken, waardoor innovatieve praktijken en methodie-
ken snel kunnen worden doorgegeven. 

Al met al is er binnen zeer korte tijd door de onderzoekers en
de leden van de begeleidingscommissie een waardevol project
gerealiseerd. Wij danken hen voor hun enthousiaste inzet en
betrokkenheid. Dank ook aan het Fonds PGO, Programma Zekere
Zorg, dat dit geheel mogelijk heeft gemaakt. De aanbevelingen
uit dit rapport kunnen, in het verlengde van de wens van de
minister van VWS, bijdragen tot een verdere samenwerking met
partijen in het veld. Om te bereiken dat er in de toekomst een
goede GGZ-zorg ontstaat op de diverse niveaus met kennis van
zaken. Daartoe is nog veel veldwerk nodig. Laten we met elkaar
de schouders eronder zetten!

Namens het bestuur van het Landelijk Platform GGz (LPGGz)

Liesbeth Reitsma, 
Vice-voorzitter/Secretaris bestuur
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Publiekssamenvatting

Eén zorgverzekering
Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet ingevoerd en is er
in Nederland één zorgverzekering voor iedereen. Vanaf 2008
worden ook de ambulante GGZ-hulpverlening en het eerste jaar
van de klinische opname hieruit betaald. Doel van deze operatie
is dat de kwaliteit van de zorg verbetert, en heel belangrijk: 
dat GGZ-cliënten- en familieorganisaties een krachtige partij
vormen naast zorgaanbieders en verzekeraars. Ze kunnen eisen
stellen aan de zorg en aan zorgverzekeringen. Of zij werkelijk
zo’n grote rol gaan spelen, valt nog te bezien. Want de nieuwe
zorgverzekering – denk aan de invloed van grote zorgverzeke-
raars - zou de positie van GGZ-cliënten ook kunnen verzwakken. 

Het Landelijk Platform GGz behartigt de belangen van mensen
met psychische problemen en hun familie. Cliënten- en familie-
organisaties willen dat zorgverzekeraars de juiste hulp inkopen
bij de juiste zorgaanbieders. En dat de aanvullende verzekerin-
gen betaalbaar blijven, dat de cliënt- en familiegestuurde zorg
overeind blijft en dat belangrijke zaken als zelfhulp en erva-
ringsdeskundigheid behouden blijven. In deze samenvatting
staat hoe het platform in de nieuwe zorgverzekering het cliën-
ten- en het familieperspectief naar voren gaat brengen. We
beschrijven in het kort hoe het platform denkt te gaan onder-
handelen op de markt van zorgverzekeringen en zorginkoop. 
Het voorstel is opgesteld met steun van het Verwey-Jonker
Instituut.
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Versterking inkoop- en onderhandelingsmacht cliënten en families
GGZ-cliënten en familieorganisaties hebben op twee manieren
te maken met zorgverzekeraars. Ten eerste omdat ze daar ver-
zekerd zijn voor zorg en hulp (zorgverzekeringsmarkt) en ten
tweede omdat cliënten en families zorggebruiker zijn (zorgin-
koopmarkt). In de nieuwe zorgverzekering krijgen de cliënten
een andere rol. Om als gelijkwaardige partij in de markt te kun-
nen optreden, hebben ze onder meer inkoop- en onderhande-
lingsmacht nodig. De minister van VWS heeft hiervoor aanvullen-
de gelden beschikbaar gesteld – in de wandelgangen de Hannie
van Leeuwengelden genoemd. 

Op je tellen passen: eigen standaarden zorginkoop
Waar het nu om gaat, is dat de kwaliteit van de GGZ-zorg verbe-
tert en dat die vraaggestuurd wordt. De vraag is dan: waaraan
moet de cliënt- en familiegestuurde zorg(inkoop) precies voldoen?
Wat moet er opgenomen worden in de DBC’s (diagnosebehande-
lingcombinaties)? Welke cliënteninitiatieven en vormen van zelf-
hulp moeten in de nieuwe zorgverzekering een plaats krijgen?
Met het project ‘Op je tellen passen’ geeft het Platform GGz
daarop een antwoord met eigen standaarden voor zorginkoop.
Cliënten- en familieleden kunnen zo vanuit hun eigen perspec-
tief beoordelen of de zorg voldoet aan hun wensen. En als er
onderhandeld moet worden, komen ze met de eigen standaar-
den beter beslagen ten ijs op de GGZ-zorginkoopmarkt. 

Wat is onmisbaar in GGZ-hulpverlening?
De afgelopen jaren zijn er ook veel interventies tot stand geko-
men vanuit het cliënten- en familieperspectief. Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat die een plaats ‘veroveren’ in de
Zorgverzekeringswet? De achterban van het Platform GGz heeft
in dertien landelijke en regionale consensusbijeenkomsten
besproken welke zorg, ondersteuning en dienstverlening beslist
onmisbaar zijn in het wettelijke basispakket. Cliënten- en fami-
lieleden vinden dat er in elk geval drie soorten zorg thuishoren
in de basispolis van iedere zorgverzekeraar:

Standaard 1 Cliënt- en familiegestuurde zorg: onafhankelijke
informatie en wegwijsfunctie. (In Nederland zijn
er wel 200 projecten voor opvang, zelfhulp en
activiteiten die door (ex-)cliënten van de GGZ
worden beheerd.)
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Standaard 2 GGZ-interventies op basis van ervaringsdeskun-
digheid: lotgenotencontact en zelfhulp.

Standaard 3 Continuïteit van zorg: preventie en nazorg.

Waaraan moet de zorginstelling voldoen?
Bij welke zorgaanbieder mag de zorgverzekeraar straks deze
GGZ-hulpverlening inkopen? Uit de discussies zijn drie standaar-
den gekomen waaraan zorginstellingen altijd zouden moeten
voldoen als de verzekeraar bij hen GGZ-zorg inkoopt:

Leveringsvoorwaarde  1 De instelling heeft ervaringskennis en
ervaringsdeskundigheid vanuit het
cliënten- en familieperspectief in huis.

Leveringsvoorwaarde 2 De instelling biedt informatie en keu-
zevrijheid.

Leveringsvoorwaarde 3 De instelling werkt aan kwaliteits-
verbetering op basis van kwaliteits-
toetsingen vanuit cliënten- en familie-
perspectief.

Invloed op zorginkoop
Hierboven zijn de drie basisingrediënten van het zorgpakket en
de drie standaarden voor zorginkopers opgesomd. Hoe kunnen
de cliënten en familieleden in de GGZ ervoor zorgen dat zorg-
verzekeraars daadwerkelijk volgens deze richtlijnen gaan wer-
ken? Met andere woorden: hoe kun je de GGZ-zorginkoop door
zorgverzekeraars beïnvloeden? Het Landelijk Platform GGz doet
daarvoor vier voorstellen: 

1. Eigen GGZ-inkoopgids. Het Platform GGz heeft in zijn onder-
handelingen met zorgverzekeraars een eigen GGZ-inkoopgids
paraat met meer dan 300 GGZ-interventies vanuit het cliën-
ten- en familieperspectief. 

2. Eigen standaarden. Het platform gaat de zorginkoop van de
zorgverzekeraars beïnvloeden door ze te voorzien van de
drie zorginhoudelijke standaarden en de drie randvoorwaar-
delijke standaarden over wat belangrijk is bij het aankopen
van GGZ-zorg (deze staan hierboven al genoemd). 

3. Eigen keurmerk. Het Landelijk Platform GGz verleent een
keurmerk aan zorgverzekeraars die de standaarden gebrui-
ken van het Landelijk Platform GGz.

4. Handreiking. Het Landelijk Platform GGz stelt een handrei-
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king op voor cliënten/familieorganisaties. Die kunnen ze
gebruiken in hun onderhandelingen met verzekeraars om
interventies vanuit het cliënten- en familieperspectief gefi-
nancierd te krijgen. 

Slim overlegmodel 
Ondanks al deze ideeën staan GGZ-cliënten en hun belangenbe-
hartigers (cliënten- en familieorganisaties in de GGZ) voor een
nogal ingewikkelde onderhandelingsopgave. Het geval wil dat
slechts een deel van de GGZ uit de nieuwe Zorgverzekeringswet
betaald wordt. Een ander deel blijft in de oude AWBZ-verzeke-
ring, terwijl weer een ander deel is ondergebracht bij gemeen-
ten, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De
cliënten- en familieorganisaties in de GGZ moeten dus zaken
gaan doen met drie onderhandelingspartners: aan de ene kant
met de landelijke overheid en de 31 zorgverzekeraars voor de
AWBZ en de Zorgverzekeringswet, en aan de andere kant met de
443 gemeenten, de landelijke overheid en de VNG (Vereniging
Nederlandse Gemeenten) waar het de Wmo betreft. En ten
derde niet te vergeten: met de zorgaanbieders (108 GGZ-instel-
lingen). Om daarin slim te onderhandelen, is het volgende
model bedacht:

1. Het Landelijk Platform GGz sluit met Zorgbelang Nederland
en de VNG een convenant. Daarin staat wat elke gemeente
aan cliënt- en familiegestuurde projecten moet realiseren. 

2. Cliënten- en familieorganisaties oefenen invloed uit op de
gemeente. Ze kunnen de gemeente bewegen tot het opne-
men van bepaalde ondersteuning en dienstverlening zoals
lotgenotencontact, voorlichting, rehabilitatie of psycho-edu-
catie in het collectieve contract. Dat contract sluiten ze
toch al af voor uitkeringsgerechtigden met de zorgverzeke-
raar. 

3. De regionale cliëntenorganisaties van het Landelijk Platform
GGz overleggen met de (centrum)gemeenten over een
goede samenhang tussen de Zorgverzekeringswet, de AWBZ
en de Wmo. 

Ook regionaal overleg regelen
Met dit model zijn we er nog niet helemaal. Zorgverzekeraars
opereren namelijk door het hele land. In elke regio zijn meerde-
re zorgverzekeraars actief. Het lukt je als lokale cliëntenorgani-
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satie alleen om zorgverzekeraars, aanbieders en gemeenten
effectief aan te spreken, als GGZ-cliënten ook regionaal hun
krachten bundelen. Zo’n regionale netwerkstrategie kan er als
volgt uitzien:

1. Eén aanspreekpunt voor zorgverzekeraars. Landelijke cliën-
ten- en familieorganisaties en regionale cliëntenorganisaties
moeten regionaal hun krachten bundelen, zodat er één aan-
spreekpunt is voor de zorgverzekeraars. 

2. Eén gezamenlijk pakket in elke regio. Familie- en cliënten-
organisaties kunnen samen een pakket aan voorstellen uit-
werken en bespreken met de zorgverzekeraar/marktleider
in de regio. Het Landelijk Platform GGz kan hierin een coör-
dinerende rol vervullen en informatie uitwisselen tussen de
verschillende regio’s. 

3. GGZ-inkoopgids regionaal gebruiken. De regionale cliënten-
organisaties kunnen de GGZ-inkoopgids van het Landelijk
Platform GGz gebruiken bij hun onderhandelingen met
regionale zorgverzekeraars, regiogemeenten en zorgaanbie-
ders.

4. Best practices cliëntenraden. Het Landelijk Platform GGz
kan de ervaringen van cliëntenraden bij de zorginkoop
beschrijven in richtlijnen. Cliëntenraden die ook gaan
onderhandelen, kunnen daar hun voordeel mee doen. 

Rapportage
Het Platform GGz1 heeft in dertien consensusbijeenkomsten ins-
trumenten en voorstellen bedacht voor de GGZ-inkoop vanuit
het cliënten- en familieperspectief. In deze samenvatting staan
de belangrijkste op een rij. Hoe de ideeën precies zijn onder-
bouwd, staat in de uitgebreide rapportage in de volgende vijf
hoofdstukken van dit rapport. 

13

1 De bijeenkomsten zijn bezocht door afgevaardigden van: LPR, Cliëntenbond in de

geestelijke gezondheidszorg, Stichting Pandora, Nederlandse Vereniging voor

Autisme, Ypsilon, Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers,

Stichting Weerklank, Landelijke Stichting Zelfbeschadiging, Vereniging voor

Manisch-Depressieven en Betrokkenen, Labyrint/In Perspectief, Stichting Borderline,

Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa, VOICE (landelijke bundeling van lokale en

regionale belangenorganisaties van mensen met psychische problemen, een psy-

chische handicap, verslaving en mensen zonder thuis), Balans/Impuls, Anoiksis,

Landelijke Federatie Ongebonden Schilvoorzieningen en de Stichting Landelijke

Koepel Familieraden in de GGZ.



14



1  Inleiding

Met ingang van 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet inge-
voerd voor de curatieve zorg. Het onderscheid tussen zieken-
fonds en particuliere verzekering is verdwenen en er is één zorg-
verzekering voor iedereen. De Zorgverzekeringswet regelt de
verzekering van de op genezing gerichte zorg. Tot en met 2006
wordt de gehele GGZ-zorg nog gefinancierd uit de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Vanaf 1 januari 2008 wordt
een deel van de GGZ-zorg overgeheveld van de AWBZ naar de
Zorgverzekeringswet. De overheveling vloeit voort uit een geza-
menlijk besluit dat GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland
en het ministerie van VWS in 2001 hebben genomen. Zij ver-
wachten dat deze overheveling leidt tot meer samenhang en
transparantie, minder kosten en meer mogelijkheden voor kwa-
liteitsborging en –verbetering in de zorg 

Het programma ‘Ontwikkeling van patiënten- en consu-
mentenorganisaties tot marktpartij’

In het programma ‘Ontwikkeling van patiënten- en consumen-
tenorganisaties tot marktpartij’ (Hannie van Leeuwengelden) –
opgesteld op verzoek van het ministerie van VWS door het Fonds
PGO – wordt geconstateerd dat de invoering van de nieuwe
Zorgverzekeringswet kansen biedt voor patiënten en consumen-
ten: ‘De patiënt/consument van de toekomst wil vraagsturing en
een gelijkwaardige marktpositie ten opzichte van aanbieders en
verzekeraars. De Zorgverzekeringswet biedt kansen voor vraag-
sturing, handhaaft de solidariteit en biedt mogelijkheden om
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meer inzicht te krijgen in producten en prijzen – en daarmee de
prestaties – van instellingen en beroepsbeoefenaren’ (Fonds
PGO, 2006). 

Aan de nieuwe wet zijn echter ook risico’s verbonden. Zo is er
sprake van verschuivingen in de lastendruk, ontbreekt geregeld
de samenhang met de modernisering van de AWBZ en de invoe-
ring van de Wmo en behoeft volgens velen de rechtspositie van
patiënten en consumenten verbetering. ‘Op de nieuwe kansen
en risico’s van de Zorgverzekeringswet moeten patiënten- en
consumentenorganisaties adequaat inspelen. Dat vergt niet
alleen veel tijd en energie, maar vaak ook nieuwe, innovatieve
werkwijzen. Dit wordt door de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) onderkend’ (Idem).

Kansen worden benoemd in de brief van 6 december 2005 van
de minister van VWS, waarin de minister het Fonds PGO ver-
zoekt een voorstel te doen voor de programmering van deze gel-
den.2 Het Fonds kan volgens de brief van VWS bij de programme-
ring de navolgende taken van patiënten- en consumentenorgani-
saties als uitgangspunt nemen:
• Eisen stellen aan de zorg en de verzekeringen vanuit patiën-

ten- en consumentenperspectief. Voorbeelden hiervan zijn
het opstellen en/of beïnvloeden van onder andere protocol-
len, standaarden, normen, productspecificaties, zorgarran-
gementen en eisen aan ketenzorg.

• Mede vormgeven aan methoden om te toetsen of de zorg
aan deze eisen voldoet. Bijvoorbeeld mede vormgeven aan
vragenlijsten voor het meten van ervaringen in de zorg en
het formuleren van prestatie-indicatoren e.d..

• Nog te certificeren organisaties mogen het zorgaanbod en
de zorgverzekeringen toetsen aan de eisen vanuit patiënten-
en consumentenperspectief; bijvoorbeeld door het meten
van klantervaringen.

• De diverse doelgroepen informeren over deze uitkomsten en
naar aanleiding daarvan gericht adviseren.

16

2 Kaders 2006, brief van 6 december 2005, kenmerk DMC/P&C 2629259.



• Zorgaanbieders en zorgverzekeraars beïnvloeden door
onderhandeling en inkoop met behulp van de hiervoor
genoemde informatie. Methoden ontwikkelen om deze
onderhandelingstools (informatie en ondersteuning) voor de
specifieke patiënten/consumentengroepen te verkrijgen.

• Effecten en knelpunten bij invoering Zorgverzekeringswet
monitoren (meldpunt en bundeling van signalen vanuit
patiëntenbeweging en het publiek); de uitkomsten van deze
monitor terugkoppelen naar betrokken partijen.

Het Landelijk Platform GGz 

Het Landelijk Platform GGz heeft in het kader van het program-
ma ‘Ontwikkeling van patiënten- en consumentenorganisaties
tot marktpartij’ het voorstel ‘Op je tellen passen’ ontwikkeld.
Het voorstel van het Platform GGz sluit aan bij het doel van het
programma om cliënten bij onderhandelingen met verzekeraars
en aanbieders van zorg zodanig toe te rusten dat zij cliëntge-
stuurde zorg ontvangen. Het Landelijk Platform GGz wil met het
project ‘Op je tellen passen’ een gelijke marktpositie realiseren
van GGZ-cliënten- en familieorganisaties waardoor de kwaliteit
van de zorg verbeterd wordt en zorgverzekeraars de juiste zorg
bij de juiste organisaties kunnen inkopen.

Het Landelijk Platform GGz wil bereiken dat de voor cliënten
belangrijke interventies in de GGZ, zoals cliëntgestuurde zorg,
zelfhulp en ervaringsdeskundigheid, in het nieuwe stelsel van de
Zorgverzekeringswet een plaats krijgen. Een van de projecten
van het voorstel heeft betrekking op de GGZ-inkoop: 
• Veelbelovende, evidence-based benaderingen en best-prac-

tices in kaart brengen (zoals lotgenotencontact, rehabilita-
tie, zelfhulp, herstel, inzet ervaringsdeskundigheid) die,
vanuit het cliënten- en familieperspectief gezien, in het
nieuwe stelsel gefinancierd dienen te (blijven) worden. 

• Zorgverzekeraars en zorgaanbieders beïnvloeden bij onder-
handelingen over de GGZ-inkoop door  standaarden op te
stellen vanuit het cliënten- en familieperspectief.

De onderzoeksgroep van het Verwey-Jonker Instituut heeft op
basis van het door haar opgebouwde kennisbestand, een verdie-
pende studie en interviews met betrokken actoren (cliënten- en
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familievertegenwoordigers, zorgverzekeraars, Cap Gemini en
GGZ Nederland) een eerste conceptvoorstel ontwikkeld voor de
GGZ-inkoop vanuit het cliënten- en familieperspectief.
Vervolgens is dit conceptvoorstel voorgelegd aan een groep
inhoudelijke experts, afgevaardigd door de leden van het
Landelijk Platform GGz, en een groep vertegenwoordigers van
zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Op basis van de twee
expertmeetings heeft het Verwey-Jonker Instituut het eerste
conceptvoorstel bijgesteld. Vervolgens is er in samenwerking
met het Landelijk Platform GGz een ronde van dertien consen-
susbijeenkomsten georganiseerd met regionale en lokale cliën-
ten- en familievertegenwoordigers, die afgevaardigd werden
door de leden van het platform: LPR, Cliëntenbond in de geeste-
lijke gezondheidszorg, Stichting Pandora, Nederlandse
Vereniging voor Autisme, Ypsilon, Landelijke Stichting Ouders en
Verwanten van Druggebruikers, Stichting Weerklank, Landelijke
Stichting Zelfbeschadiging, Vereniging voor Manisch-
Depressieven en Betrokkenen, Labyrint/In Perspectief, Stichting
Borderline, Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa, VOICE (lan-
delijke bundeling van lokale en regionale belangenorganisaties
van mensen met psychische problemen, een psychische handi-
cap, verslaving en mensen zonder thuis), Balans/Impuls,
Anoiksis, Landelijke Federatie Ongebonden Schilvoorzieningen
en de Stichting Landelijke Koepel Familieraden in de GGZ.

De dertien consensusbijeenkomsten met enkele honderden ver-
tegenwoordigers van GGZ-cliënten- en familieorganisaties ver-
liepen bijzonder enerverend, waarbij er diepgaand inhoudelijk
en strategisch gesproken is over de inbreng van cliënten- en
familieorganisaties bij de GGZ-zorginkoop binnen het kader van
de nieuwe Zorgverzekeringswet. De bijeenkomsten hebben gere-
sulteerd in een divers pakket aan instrumenten en voorstellen
dat in deze publicatie te vinden is.

De deelnemers aan de consensusbijeenkomsten ervaren het pro-
ject overigens als een ‘taaie materie die om veel uitleg vraagt’.
Er is behoefte aan meer informatie over de vele veranderingen
die gepaard gaan met de komst van de Wmo, de afslanking van
de AWBZ en de overgang van de GGZ naar de Zorgverzekerings-
wet (Zvw). Deze informatieachterstand geldt in nog sterkere
mate voor de achterban. Dit leidt tot de volgende aanbeveling
vanuit de landelijke en regionale consensusbijeenkomsten: ‘Het
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Landelijk Platform GGz zou in overleg met de landelijke catego-
riale en regionale cliënten- en familieorganisaties een goede
informatiecampagne moeten starten’.

Tijdens de consensusbijeenkomsten is met name aandacht
gevraagd voor de positie van familie en familieorganisaties in de
GGZ: ‘Het hoofdprobleem is dat bij het zorgaanbod de cliënt
centraal staat en de familie slechts op een indirecte manier deel
heeft aan het zorgaanbod. Je moet je als familielid als cliënt in-
schrijven om in aanmerking te komen voor een zorgaanbod. Dat
gaat de meeste aanwezigen veel te ver. Als je zoon of dochter
bovendien een zogenaamde zorgmijder is en zich niet als cliënt
wil aanmelden, dan sta je als familielid met lege handen’. ‘Mantel-
zorg voor mensen met schizofrenie is zeer belastend. De vraag is
hoe je dit in de Zvw krijgt als je als familielid niet als cliënt
geregistreerd kan worden’.Voor de familieorganisaties in de GGZ
is ‘een belangrijk issue in hoeverre de ouder- en familieorgani-
saties niet dezelfde rechten moeten krijgen als de cliëntenorga-
nisaties: op dit moment kunnen zij bijvoorbeeld geen lid worden
van het Fonds PGO en daarmee ook niet in aanmerking komen
voor de vergoeding van het organiseren van lotgenotencontact’. 

De onderzoeksgroep van het Verwey-Jonker Instituut is in dit
traject ondersteund door de begeleidingscommissie Kwaliteit
van het Landelijk Platform GGz, die tevens als begeleidingscom-
missie van dit project heeft gefunctioneerd (zie bijlage: Leden
Begeleidingscommissie Kwaliteit LPGGz). Zij hebben construc-
tief met ons meegedacht en eerdere concepten van commentaar
voorzien. Daarnaast heeft met name Steven Makkink van
Kwadraad - in zijn rol als adviseur - gehamerd op het belang van
het ‘meenemen’ van de brede achterban van het Landelijk
Platform GGz in deze ingewikkelde materie. De inbreng van de
leden van de begeleidingscommissie Kwaliteit van het Landelijk
Platform GGz en Steven Makkink van Kwadraad heeft de basis
gelegd voor de voorstellen voor een gedifferentieerde netwerk-
strategie van het Landelijk Platform GGz in dit rapport.
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Leeswijzer

GGZ-cliënten- en familieorganisaties hebben op twee manieren
te maken met zorgverzekeraars. Ten eerste doordat ze daar ver-
zekerd zijn voor zorg en hulp (zorgverzekeringsmarkt) en ten
tweede doordat cliënten en families zorggebruiker zijn (zorgin-
koopmarkt). In hoofdstuk 2 behandelen we eerst de stand van
zaken op de markt van de (aanvullende) verzekeringen en de
gevolgen van de opdeling van de GGZ over de AWBZ, de
Zorgverzekeringswet en de Wmo. In hoofdstuk 3 zoomen we in
op de zorginhoudelijke dimensie: wat komt in de
Zorgverzekeringswet en wat blijft in de AWBZ? En welke essen-
tiële GGZ-interventies vanuit het cliënten- en familieperspectief
dreigen in deze operatie verloren te gaan? Om als gelijkwaardi-
ge partij in de markt te kunnen optreden, hebben cliënten- en
familieorganisaties onder meer inkoop- en onderhandelings-
macht nodig. Het project heeft geresulteerd in een aantal ins-
trumenten (zorgstandaarden, leveringsvoorwaarden en een
eigen GGZ-inkoopgids), die we in hoofdstuk 4 presenteren.
Daarnaast zijn er tijdens de consensusbijeenkomsten diverse
voorstellen gedaan voor een gedifferentieerde netwerkstrategie
van het Landelijk Platform GGz ter ondersteuning van de onder-
handelingen van de cliënten- en familieorganisaties met
gemeenten, zorgverzekeraars en GGZ-instellingen. Deze voor-
stellen worden in het afsluitende hoofdstuk 5 behandeld.
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2  Zorgverzekeringen

Tijdens de landelijke en regionale consensusbijeenkomsten wer-
den er herhaaldelijk zorgen uitgesproken over de gevolgen van
de grootschalige fusies van de zorgverzekeraars voor het aanbod
van zorgverzekeringen en de betaalbaarheid van aanvullende
verzekeringen voor de achterban van het Landelijk Platform
GGz. In de eerste twee paragrafen gaan we hier nader op in,
mede op basis van de Monitor Zorgverzekeringsmarkt van de
Nederlandse Zorgautoriteit. Tijdens de consensusbijeenkomsten
werd ook de vrees uitgesproken dat de financiering van cliënt-
en familiegestuurde zorg en het persoonsgebonden budget voor
activerende begeleiding bij de overgang van de GGZ naar de
Zorgverzekeringswet in de knel zouden komen (paragraaf 3). En
tot slot behandelen we in paragraaf 4 het probleem van verko-
kering tussen de AWBZ, Wmo en Zorgverzekeringswet waarmee
GGZ-cliënten en hun families geconfronteerd worden sinds de
overgang van een deel van de GGZ naar de Zorgverzekeringswet.

1. Gevolgen van grootschalige fusies voor aanbod van verze-
keringen 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft als missie het maken en
bewaken van goed werkende zorgmarkten. Via de Monitor
Zorgverzekeringsmarkt rapporteert de NZa welke effecten de
ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt hebben voor de
verzekerde in termen van toegankelijkheid, betaalbaarheid en
kwaliteit. De NZa trekt naar aanleiding van de resultaten van de
Monitor Zorgverzekeringsmarkt 2007 de volgende conclusies ten
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aanzien van het aanbod van verzekeringen (NZa, 2007a): 
• De NZa concludeert dat er (ook) in 2007 op de zorgverzeke-

ringsmarkt veel aanbod blijft, maar de polissen van de basis-
verzekering verschillen nog weinig. De verzekerde blijft
keuze houden uit een ruim aanbod aan basis- en aanvullende
verzekeringen, zowel individueel als collectief. Er worden
55 basisverzekeringen aangeboden, vaak ook onder verschil-
lende labels. De differentiatie van aanvullende verzekerin-
gen is toegenomen. Verzekeraars bieden gemiddeld 4 à 5
verzekeringen aan tegenover 3 à 4 in 2006. Bovendien zijn
er verschillende doelgroepverzekeringen. Collectieve verze-
keringen bieden naast premievoordeel ook op de verzekerde
toegesneden aanvullende verzekeringen. Ook bevordert de
collectieve verzekering de acceptatie voor aanvullende ver-
zekeringen, omdat daar vaak afspraken over worden
gemaakt.

• De marktconcentratie is in 2007 nauwelijks veranderd. De
NZa concludeert dat de huidige marktconcentratie geen risi-
co vormt voor de concurrentie. De NZa verwacht wel dat
onder invloed van kostenbeheersing en prijsconcurrentie de
concentratie van zorgverzekeraars doorzet, maar volgens de
NZa zijn er nog geen nadelige gevolgen van de marktconcen-
tratie.

• Het aandeel van verzekerden met een collectieve verzeke-
ring groeide in 2007 verder van 53% naar 57%. Collectieve
verzekeringen bieden voor de verzekerde verschillende voor-
delen in de vorm van stijgende premiekortingen en voorde-
len in de aanvullende verzekeringen. Het beoogde effect
van collectieve verzekeringen is dat op maat gesneden ver-
zekeringen ontstaan die leiden tot versterking van de zorgin-
koop van verzekeraars en/of ARBO- en verzuimbeleid bij
bedrijven. Dit effect is nog maar beperkt aanwezig.
Overigens hebben ook patiëntenorganisaties collectieve ver-
zekeringen aangeboden, maar dit betreft maar een klein
deel van het geheel aan collectieve verzekeringen.

• In 2006 concludeerde de NZa dat het hoge aantal overstap-
pende verzekerden (18%) een positief effect had op de con-
currentiedruk in de markt. Het aantal overstappers is in
2007 met ongeveer 4,4% tot iets boven het niveau van voor
de stelselwijziging gedaald.
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2. Aanvullende verzekeringen

De NZa heeft in de monitor 2007 ook aandacht geschonken aan
de aanvullende verzekeringen:
• In de vorige monitor sprak de NZa de verwachting uit dat

toenemende risicoselectie de aanvullende verzekeringen
minder toegankelijk zou maken. In 2007 is dit nog niet
gebeurd. De NZa houdt hier verder een vinger aan de pols.

• Net als in 2006 oordeelt de NZa over het algemeen positief
over de toegankelijkheid van de basis- en aanvullende ver-
zekeringen. Voor de aanvullende verzekeringen is de toegan-
kelijkheid net als in 2006 groot. De ziektekostenverzeke-
raars hebben hun ruime acceptatiebeleid in 2007 voortgezet. 

Uit de consensusbijeenkomsten kwam naar voren dat veel GGZ-
cliënten niet aanvullend verzekerd zijn: ‘Veel GGZ-cliënten heb-
ben geen aanvullende verzekering of hebben schulden en wor-
den daarom uit de aanvullende verzekering gezet. Sommige
gemeenten hebben een collectieve aanvullende verzekering
geregeld voor mensen die anders niet (voldoende) verzekerd
zijn. Andere gemeenten zijn gestopt met de collectieve aanvul-
lende verzekering. Cliënten- en familieorganisaties kunnen wan-
neer zij overleggen met gemeenten aandringen op het belang
van collectieve aanvullende verzekeringen’. 

Voor GGZ-cliënten en hun familieleden speelt het probleem dat
veel cliënten met een laag inkomen geen aanvullende verzeke-
ring afsluiten. Velen van hen zijn uitkeringsgerechtigden, die
aangewezen zijn op het aanbod aan collectieve verzekeringen
dat door de gemeente met een of meer zorgverzekeraars is
afgesloten. Deze nieuwe rol van de gemeenten hangt samen met
de verantwoordelijkheid die zij hebben voor de ondersteuning
van ‘kwetsbare burgers’ (Wmo). Deze verantwoordelijkheid
heeft nog meer profiel gekregen doordat de gemeenten ook ver-
antwoordelijk worden voor de uitvoering van de TBU-regeling
(Tijdelijk besluit tegemoetkoming buitengewone uitgaven), die
ziektekosten van mensen met een handicap of chronische ziekte
compenseert. 

In het coalitieakkoord van het huidige kabinet Balkenende staat
dat de TBU wordt overgeheveld naar de Wmo, en dat de Wmo
meer zal worden toegespitst op voorzieningen voor chronisch
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zieken en gehandicapten (p. 40). De achtergrond hiervan is dat
het huidige stelsel financieel niet meer te verantwoorden is en
dat het veel te ondoorzichtig is, zowel voor burgers als voor uit-
voeringsinstanties. De huidige regeling omvat een geldstroom
van 1,2 miljard. De beperking van doelgroepen (voorheen kon
iedereen een beroep doen op de TBU) en de voorwaarde dat
alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed, moeten 0,4
miljard bezuiniging opbrengen (p. 50). Dit betekent dat er straks
een geldstroom van 0,8 miljard naar de gemeenten gaat: onge-
veer _ 600,- per chronisch zieke. De VNG en de regering zijn
bezig een bestuursakkoord hierover af te sluiten. De gemeenten
zijn terughoudend, maar de overgangsdatum is al vastgesteld op
1 januari 2009. De discussie over het bestuursakkoord draait
onder andere om de vraag hoe een chronisch zieke te definiëren.
Voor de GGZ is het van uitermate groot belang dat mensen met
een psychische handicap ook onder deze regeling gaan vallen.

3. Financiering van cliënt- en familiegestuurde zorg in de knel
bij de overgang van de GGZ naar de Zorgverzekeringswet

Tijdens alle consensusbijeenkomsten werd een stevig pleidooi
gehouden voor continuering van de voorzieningen die tot stand
zijn gekomen met behulp van de zorgvernieuwingsgelden.
Verder dreigt de activerende begeleiding bij de overgang van de
GGZ naar de Zorgverzekeringswet tussen wal en schip te vallen.

Cliënt- en familiegestuurde zorg
Nederland kent in 2006 ongeveer 200 cliëntgestuurde projecten
en ongebonden schilvoorzieningen in de GGZ. Bij cliëntgestuur-
de projecten gaat het om uiteenlopende organisaties en initia-
tieven die één ding gemeen hebben: het beheer en de dagelijk-
se gang van zaken zijn voor het merendeel in handen van (ex-
)cliënten van de GGZ. In een onderzoek van het IGPB (2002)
worden de cliëntgestuurde projecten als volgt onderverdeeld:
• Dienstverlening en cliëntenorganisaties: informatiewinkels,

PGB-steunpunten, basisberaden, cliënten trainen hulpverle-
ners.

• Opvang en sociale contacten: inloopcentra, maatjesprojec-
ten, woonvoorzieningen.

• Zelfhulp en empowerment: zelfhulpgroepen, vrouwenhulp-
verlening, telefonische hulpdiensten.
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• Bedrijfjes en rehabilitatie: fietsenwerkplaatsen, computer-
reparatie/-trainingen, horecaprojecten, kunstprojecten.

De achterban van het Landelijk Platform GGz is van oordeel dat
de term zorgvernieuwing verwijst naar de oude zorgvernieu-
wingsprojecten, en wil een term introduceren die recht doet
aan de huidige ambities van cliënten/familieorganisaties: cliënt-
en familiegestuurde zorg. ‘De continuïteit van deze cliënt- en
familiegestuurde zorg moet gewaarborgd worden. ‘Het lastige
tot nu toe is dat subsidies per jaar worden verstrekt. Dit geeft
een slecht perspectief en een onwerkbare situatie: het remt de
ontwikkeling en het weerhoudt mensen ervan om projecten te
starten of ermee door te gaan, zolang onzeker is of er volgend
jaar wel geld is voor deze activiteiten. Cliënten- en familieorga-
nisaties zijn vaak een derde deel van hun tijd kwijt om over hun
bestaanszekerheid te soebatten. Het is van belang dat deze gel-
den ook in de toekomst blijven bestaan, zodat deze praktijken
kunnen blijven doorgaan en er ruimte blijft voor nieuwe ontwik-
kelingen’. 

Hierbij wordt nadrukkelijk aangetekend dat het bij deze cliënt-
en familiegestuurde zorg ‘vaak gaat om kleine bedragen,
bedrijfskundig nauwelijks interessant. Aan de andere kant zijn
het juist deze kleine dingen die de cliënten erg belangrijk vin-
den voor hun kwaliteit van leven. Voor zorgverzekeraars kan het
daarom wellicht juist wel interessant zijn: scoren (clientèle)
voor een klein bedrag. (…) Ook zullen zorgverzekeraars – vanwe-
ge de kostenbesparing - eerder ontvankelijk zijn voor het argu-
ment van de preventieve werking van GGZ-interventies vanuit
het cliënten- en familieperspectief’.

Tijdens de consensusbijeenkomst van Balans en Impuls werd het
volgende voorbeeld gegeven van vergoedingen voor (vrijwilli-
gers)activiteiten bij Balans/Impuls: ‘Sommige ADHD-café’s ont-
vangen van Impuls standaard een vergoeding van E50,- per keer
(+ twee exemplaren van het verenigingsblad). De vrijwilligers
hoeven niet te verantwoorden waar dat geld precies aan is
gespendeerd. In de praktijk komt het nu regelmatig voor dat er
activiteiten georganiseerd worden waarbij professionals van
organisaties (bijvoorbeeld MEE) wel betaald worden, terwijl de
vrijwilligers van de belangenverenigingen die de deskundigheid
leveren, er niets voor terugkrijgen. Er moet een onkostenrege-

25



ling komen voor laatstgenoemden. Ook komt het voor dat GGZ-
instellingen omdat zij geen geld hebben (of willen uitgeven) ver-
wijzen naar de vrijwilligers van belangenorganisaties. Dat kost
hun niets. Lotgenotencontact voor cliënten wordt gefinancierd
door het Fonds PGO. Dit geldt echter niet voor het lotgenoten-
contact van ouder/familie/verwantenverenigingen.
Ziektekostenverzekeringen dekken wel het lidmaatschap van
Balans. Bij lotgenotengroepen laat men lotgenoten per keer, of
per seizoen, betalen. Dit is een laagdrempelig bedrag, waarmee
bijvoorbeeld de zaalhuur en de reiskosten van de begeleiders
betaald worden’.

Activerende begeleiding
Volgens Per Saldo is de situatie voor mensen met een PGB-AWBZ
minder zonnig dan het lijkt: ‘In het overgangsjaar (2008) kunnen
mensen die nu een PGB-AWBZ hebben nog tot het einde van de
indicatieperiode hun PGB houden. Daarna zullen ze geen PGB uit
de Zorgverzekeringswet kunnen krijgen voor activerende bege-
leiding. Alleen nog voor behandeling met componenten van acti-
verende begeleiding. Maar slechts 1 % van de mensen die nu met
een PGB activerende begeleiding inkopen, krijgt ook behande-
ling en ziet ooit een behandelaar’. 
Per Saldo is ervan overtuigd dat deze groep tussen wal en schip
raakt.

Ook het CVZ is met Per Saldo en de achterban van het Landelijk
Platform GGz van oordeel dat activerende begeleiding in het
wettelijk basispakket thuishoort. In een brief aan de minister en
staatssecretaris van VWS van 27 augustus 2007 draagt het CVZ
hiervoor ook een mooie oplossing aan.

Het CVZ constateert in deze brief dat ‘de omschrijvingen van
behandeling en activerende begeleiding aan de ene kant en
geneeskundige zorg aan de andere kant, niet een op een op
elkaar aansluiten. Een naadloze overgang is dan ook niet te
garanderen. Daarnaast is ook geconstateerd dat er in de praktijk
geen duidelijk onderscheid is te maken tussen behandeling en
activerende begeleiding. Veel van de activiteiten van activeren-
de begeleiding kunnen beter vallen onder de noemer behande-
ling. En deze activiteiten sluiten aan op de omschrijving van
geneeskundige zorg in de Zorgverzekeringswet. (…) De functie
activerende begeleiding bevat activiteiten die gericht zijn op
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verbeteren en veelal ook onderdeel zijn van een behandeling,
en daarnaast activiteiten die gericht zijn op het omgaan of leren
omgaan met beperkingen. Deze verschillende soorten activitei-
ten zijn goed te onderscheiden, ook in de uitvoering. Om te
komen tot een scherpere afbakening tussen de functies stelde
het CVZ voor de delen van de functie activerende begeleiding
die integraal onderdeel uitmaken van behandeling onder de
functie behandeling te vatten. Het deel van de functie active-
rende begeleiding dat is gericht op maatschappelijke participa-
tie en zelfredzaamheid is samen met de bestaande functie
ondersteunende begeleiding te herformuleren tot één functie
begeleiding. (…) Het door het CVZ voorgestelde onderscheid tus-
sen behandeling en begeleiding sluit heel goed, zelfs beter dan
de eerder aangebrachte knip, aan bij het onderscheid tussen op
genezing gerichte zorg en zorg die niet op genezing is gericht.
Daaraan heeft het CVZ nog toegevoegd dat het beperken van de
overheveling van alleen die activerende begeleiding naar de
Zorgverzekeringswet die strikt noodzakelijk is in verband met de
behandeling, ook betekent dat mensen met een chronisch psy-
chiatrisch probleem gebruik kunnen blijven maken van een per-
soonsgebonden budget voor die zorg die direct hun persoonlijke
levenssfeer (zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie)
raakt. (…) De budgethoudersvereniging Per Saldo wijst erop dat
bij het vervallen in de AWBZ van activerende begeleiding voor
de grondslag psychiatrie een gat ontstaat. Niet alle activerende
begeleiding is namelijk geneeskundige zorg in de Zorgverzeke-
ringswet. Ook de RIBW-Alliantie wijst hierop: de RIBW kan na de
overheveling geen activerende begeleiding voor verzekerden
met de grondslag psychiatrie meer bieden ten laste van de AWBZ
(activerende begeleiding voor de grondslag psychiatrie is verval-
len), maar ook niet ten laste van de Zorgverzekeringswet (deze
kent de functie activerende begeleiding niet). Deze instellingen
bieden geen behandeling en doen niet mee in het DBC-traject.
Zij kunnen de zorg die zij nu bieden na de overheveling niet
voortzetten. Het CVZ kan niet anders dan de gesignaleerde pro-
blematiek onderschrijven. Er hoeven geen problemen te ont-
staan indien u het voorstel te komen tot twee functies, behan-
deling en begeleiding, overneemt. (…) Ook een aanpassing van
de functie activerende begeleiding biedt een oplossing door dát
deel van activerende begeleiding dat gericht is op maatschappe-
lijke participatie en zelfredzaamheid in verband met een psy-
chiatrische aandoening, vooralsnog te handhaven. Een derde
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oplossing is het invoeren van één functie begeleiding, alleen
voor de GGZ’.

Per Saldo ondersteunt in haar brief van 6 september 2007 het
pleidooi en de geboden oplossing van de CVZ van harte, ‘aange-
zien Per Saldo zich ook ernstige zorgen maakt over de groep
budgethouders met een psychiatrische aandoening die active-
rende begeleiding met een persoonsgebonden budget inkoopt.
Per 1 januari 2008 wordt de functie activerende begeleiding
voor de grondslag psychiatrie in de AWBZ overgeheveld naar de
Zorgverzekeringswet. De Zorgverzekeringswet kent echter niet
de te verzekeren prestatie activerende begeleiding, maar enkel
de prestatie geneeskundige zorg. Deze omschrijvingen sluiten
niet naadloos op elkaar aan. Per Saldo ziet een gat ontstaan
voor de groep budgethouders (vaak met een vorm van autisme)
die activerende begeleiding inzetten om hun maatschappelijke
participatie en zelfredzaamheid te vergroten. Deze activerende
begeleiding is niet op genezing gericht en past daarom ook niet
in de Zorgverzekeringswet. Per Saldo roept de minister nogmaals
op het voorstel van CVZ over te nemen. Op deze manier blijft de
zorg waar hij hoort, namelijk in de AWBZ, en kunnen budgethou-
ders met een chronisch psychiatrische aandoening gebruik blij-
ven maken van een persoonsgebonden budget’.

Tijdens de consensusbijeenkomsten wordt ervoor gepleit dat in
ieder geval de huidige (keuze)vrijheid die het PGB-AWBZ biedt
ook bij de overgang naar de Zorgverzekeringswet behouden
blijft: ‘Op dit moment worden veel van de interventies vanuit
Balans/Impuls vergoed via een PGB (AWBZ). Het wordt van het
grootste belang geacht dat de vrijheidsgraden die het PGB in de
AWBZ bood ook in het kader van de Zvw mogelijk zijn’. ‘De
mogelijkheid van PGB moet ook in de Zorgverzekeringswet gega-
randeerd blijven. Dit geeft de cliënt veel meer keuzemogelijk-
heden wat betreft behandeling en hulp- en dienstverleners.
Hierdoor kunnen zij zelf ook veel meer continuïteit in het tra-
ject aanbrengen, wat voor autisten zeer belangrijk is. Dit kan
bijvoorbeeld door verschillende taken die anders door verschil-
lende beroepsbeoefenaren worden verricht, door eenzelfde per-
soon te laten verrichten. Dit geeft voor de cliënt veel meer rust
en structuur. Als het PGB wordt afgeschaft, betekent dat een
verschraling van de zorg en brengt dit de achterban van de NVA
mogelijk in problemen. Ketenzorg moet goed georganiseerd zijn
en gecoördineerd worden door een casemanager’. 
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4. Verkokering tussen de AWBZ, Wmo en Zorgverzekeringswet

Het Landelijk Platform GGz stelt zich op het standpunt dat de
aansluiting tussen zorg (AWBZ, Zorgverzekeringswet of Wmo) en
leven in de maatschappij, zo nodig met ondersteunende voorzie-
ningen (AWBZ, Wmo), een bijzonder punt van aandacht moet
zijn bij de overgang van de GGZ naar de Zorgverzekeringswet.
Immers: ‘Mensen hebben niet alleen psychische problemen.
Vaak hebben zij ook problemen op allerlei andere terreinen:
schulden (-sanering), moeite met het vinden van onderdak, voe-
ren van een huishouden. Dit zijn problemen die zich bevinden
op de scheidslijn met de Wmo’. Bovendien is de
Zorgverzekeringswet gericht op genezing: ‘Autisme bijvoorbeeld
is niet te genezen, het is een chronische stoornis. Cliënten moe-
ten dus een verzekering hebben die zorg en ondersteuning gedu-
rende het hele leven financiert, ter voorkoming van verslechte-
ring/achteruitgang. Langdurige zorg moet ook gedekt worden.
Men heeft nu maar recht op een jaar intensieve zorg. Nu moeten
ze dus elke keer opnieuw een cliënt aanmelden om deze hulp
vergoed te kunnen krijgen. Zorgt voor een hoop administratieve
rompslomp’.

Tijdens de consensusbijeenkomsten wordt de zorg over de gevol-
gen van de verkokering bijvoorbeeld als volgt verwoord: ‘In de
nieuwe situatie wordt het erg moeilijk voor cliënten om onder-
scheid te maken tussen alle financieringsstromen (Zvw, Wmo,
AWBZ). Wat valt nu waaronder en bij welk loket valt wat te
halen? Het is belangrijk dat cliënten hierin niet vermalen raken,
tussen wal en schip vallen’.

5. Conclusie

Volgens de Zorgverzekeringsmonitor van de NZa heeft de markt-
concentratie op de zorgverzekeringsmarkt (nog) geen nadelige
gevolgen voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de
zorg. De achterban van het Landelijk Platform GGz is het niet
eens met het oordeel van de NZa dat dit ook geldt voor de aan-
vullende verzekeringen. Veel GGZ-cliënten hebben geen aanvul-
lende verzekering of hebben schulden en worden daarom uit de
aanvullende verzekering gezet. De meeste gemeenten erkennen
dit probleem en hebben daarom collectieve verzekeringen afge-
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sloten met een of meer zorgverzekeraars. De achterban van het
Landelijk Platform GGz is van oordeel dat ook in de toekomst
cliënt- en familiegestuurde zorg en activerende begeleiding uit
de Zorgverzekeringswet gefinancierd moeten worden. Daarnaast
is voor het Landelijk Platform GGz de aansluiting tussen AWBZ,
Wmo en de Zorgverzekeringswet een belangrijk aandachtspunt.
Dit houdt in dat het Landelijk Platform GGz tegelijkertijd met
meerdere partners zal moeten onderhandelen: met de landelij-
ke overheid, zorgverzekeraars en GGZ-instellingen als het gaat
over de AWBZ en de Zorgverzekeringswet, en met de VNG en de
gemeenten waar het de Wmo betreft. Tijdens de consensusbij-
eenkomsten zijn diverse voorstellen gedaan voor een gedifferen-
tieerde netwerkstrategie van het Landelijk Platform GGz. Deze
voorstellen komen in hoofdstuk 5 aan de orde.
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3  GGZ vanuit het cliënten- en  
familieperspectief

Met de overheveling per 1 januari 2008 van de GGZ naar de
Zorgverzekeringswet verandert er iets in de wijze waarop de
GGZ-zorg betaald wordt. Een deel van deze zorg wordt dan niet
meer door het (AWBZ)-zorgkantoor betaald, maar door de zorg-
verzekeraar. Daardoor komt er een belangrijke kentering in de
GGZ-zorg in Nederland. De GGZ-zorg zal gebruik moeten gaan
maken van een nieuw systeem van declaraties: de rekening voor
de behandeling gaat, afhankelijk van de gemaakte afspraken,
direct naar de zorgverzekeraar, of de cliënt moet de declaratie
voorschieten en deze daarna zelf bij zijn zorgverzekeraar decla-
reren. Ook is het mogelijk dat cliënten die onder het AWBZ-regi-
me een persoonsgebonden budget hadden dit meenemen naar de
Zorgverzekeringswet (experimenteel persoonsgebonden budget).
De huisarts en de eerstelijnszorg in zijn algemeenheid gaan een
meer centrale rol vervullen. De huisarts verwijst de cliënt naar
een GGZ-instelling of een eerstelijnspsycholoog. Van eerstelijns
psychologische zorg worden per 1 januari 2008 acht zittingen
vergoed. Dit hoeft niet in DBC’s te worden gedeclareerd. Per zit-
ting komt er een eigen bijdrage van 10 euro. 
De zorgverzekeraars krijgen voor de inkoop van zorg geanonimi-
seerde gegevens van de aanbieders van de GGZ. Op deze manier
hebben de zorgverzekeraars in principe een goed inzicht in de
zorg die de GGZ-instellingen aan hun verzekerden leveren. Door
op grond van diagnose-informatie prestatiebekostiging op
medisch herkenbare producten te enten, bereiken de zorgaan-
bieders vergelijkbaarheid bij het inrichten van de zorgprocessen. 
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Verder is er een wettelijk basispakket, dat, na adviezen van het
College voor Zorgverzekeringen, door de minister wordt vastge-
steld. Daarnaast is er een aanvullende verzekering, die de zorg-
verzekeraar zelf vaststelt. De zorgverzekeraars zullen hun polis-
sen moeten aanpassen aan deze nieuwe situatie en onderhande-
lingen gaan voeren met zorginstellingen en vrijgevestigden (psy-
chiaters, eerstelijnspsychologen, spv’ers) over contracten.
Enkele zorgverzekeraars hebben reeds aangegeven de input van
cliëntenorganisaties op prijs te stellen in voorbereiding op deze
onderhandelingen. 
Tijdens de landelijke en regionale consensusbijeenkomsten werd
telkens weer de vraag opgeworpen: wat komt in de
Zorgverzekeringswet en wat blijft in de AWBZ? (paragraaf 1).
Daarnaast is tijdens de consensusbijeenkomsten uitgebreid
gesproken over de vraag welke essentiële GGZ-interventies van-
uit het cliënten- en familieperspectief in deze operatie verloren
dreigen te gaan. Met name preventie en gezondheid (paragraaf
2), onafhankelijke informatie- en wegwijsfunctie (paragraaf 3)
en lotgenotencontact en zelfhulp (paragraaf 4) achtte men in dit
kader het meest van belang. 

1. Wat komt in de Zorgverzekeringswet en wat blijft in de
AWBZ?

In de Zorgverzekeringswet komt alle extramurale geneeskundige
geestelijke gezondheidszorg (GGZ zonder opname) en het eerste
jaar van alle intramurale geneeskundige geestelijke gezond-
heidszorg (GGZ met opname). Ook de zorg die aangestuurd
wordt door behandelaars valt onder de Zorgverzekeringswet. Als
een cliënt wordt geïndiceerd voor behandeling met verblijf valt
deze de eerste 365 dagen onder de Zorgverzekeringswet. De
langdurige klinische zorg en niet op genezing gerichte GGZ blijft
binnen de AWBZ. De niet-geneeskundige GGZ blijft ook in de
AWBZ, dat wil zeggen de persoonlijke verzorging en ondersteu-
nende begeleiding. De huishoudelijke verzorging komt onder de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te vallen. De ver-
wachting is dat ook de ondersteunende begeleiding onder de
Wmo gaat vallen. Het ministerie van VWS spreekt van een pak-
ketneutrale overheveling van de AWBZ naar de Zorgverzeke-
ringswet. Zorgverzekeraars concurreren op dienstverlening (bij-
voorbeeld wachtlijstservice of informatieservice) en natuurlijk
op aanvullende verzekering.
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Het GGZ-pakket bevat nog enkele ‘grijze’ gebieden, zoals de
activerende en ondersteunende begeleiding. Dit is met name
van belang voor cliëntenorganisaties, omdat veel cliënten met
een persoonsgebonden budget vooral ondersteunende en active-
rende begeleiding inkopen en omdat veel initiatieven van cliën-
tenorganisaties hieronder zouden kunnen vallen. Voorlopig is
vastgesteld dat de ondersteunende begeleiding in de AWBZ
blijft. Daar waar ondersteunende begeleiding verband houdt
met verblijf in het eerste jaar in een intramurale setting, valt
het weer onder de Zorgverzekeringswet. Als ondersteunende
begeleiding noodzakelijk is om de behandeling te laten slagen,
dan valt het onder de Zorgverzekeringswet. De ondersteunende
begeleiding moet dan aangestuurd worden door de behandelaar.
Anders valt ondersteunende begeleiding onder de AWBZ. 

In grote lijnen kun je zeggen dat de Zorgverzekeringswet gaat
over de op genezing gerichte zorg die aangestuurd wordt door
een behandelaar en de AWBZ over de langdurige klinische zorg
en de niet op genezing gerichte GGZ. De aanspraken behande-
ling en activerende begeleiding op psychiatrische grondslag ver-
dwijnen uit de AWBZ.

Minister Klink heeft overigens de nieuwe experimentele moge-
lijkheid van een persoonsgebonden budget onder de
Zorgverzekeringswet gehandhaafd, ondanks bezwaren van de
zijde van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Vanaf 1 januari
2008 zijn voor de geestelijke gezondheidszorg drie soorten per-
soonsgebonden budget (PGB) mogelijk (www.minvws.nl):
1. Een PGB voor ondersteunende begeleiding en/of persoonlij-

ke verzorging. Dit PGB blijft in 2008 vallen onder de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 

2. Een overgangsfase voor mensen die al vóór 1 januari 2008
een PGB hebben voor geneeskundige geestelijke gezond-
heidszorg voor het herstel van een psychiatrische aandoe-
ning. Vanaf 1 januari 2008 blijft het PGB doorgaan tot een
jaar erna of totdat de indicatie afloopt. Dit PGB valt dan
onder de Zorgverzekeringswet.

3. Een PGB voor mensen die vanaf 1 januari 2008 gebruikmaken
van de geneeskundige GGZ voor herstel van een psychiatri-
sche aandoening. Dit PGB valt dan onder de
Zorgverzekeringswet.
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In een brief van 6 september 2007 aan de minister voorziet Per
Saldo (2007) ‘dat de invulling van het PGB-GGZ in de Zorgverze-
keringswet ver onder de maat blijft. Per Saldo heeft vernomen
dat Zorgverzekeraars Nederland een handreiking PGB-GGZ heeft
doen uitgaan waarin zij aangeven hoe zorgverzekeraars met het
PGB om kunnen gaan. De PGB-regeling is daarin bijzonder eng
ingevuld. 1. Met een PGB-GGZ is het alleen mogelijk om bij BIG-
geregistreerden behandeling in te kopen. 2. De zorgverzekeraar
betaalt de behandeling achteraf aan de zorgaanbieder. 3. Het
PGB-tarief is 80 procent van het natura tarief. Per Saldo vindt
dat hier absoluut geen sprake is van een persoonsgebonden bud-
get. Per Saldo had liever gezien dat de PGB-GGZ regeling in een
experimenteerlijn was aangeboden, waarbij er duidelijke lande-
lijke richtlijnen ten aanzien van tariefbepaling en procedure
vastgelegd konden worden. Op die manier had het PGB-GGZ nog
een kans van slagen gehad. Nu lijkt het er op dat het experiment
PGB-Zorgverzekeringswet bij voorbaat tot mislukken is gedoemd’. 

2. Preventie en nazorg: continuïteit van zorg 

Preventie en nazorg
Op verzoek van de minister van VWS heeft het College voor
Zorgverzekeringen (CVZ) op 16 juli 2007 een rapport uitgebracht
(‘Preventie verzekerd’) over de mogelijkheden om preventie in
het basispakket van de Zorgverzekeringswet op te nemen. Het
CVZ komt tot de conclusie dat als er een hoog risico op ziekte is,
preventieve interventies onder de Zorgverzekeringswet vallen.
De preventieve interventie moet daarbij voldoen aan de stand
van de wetenschap en de praktijk. De preventieve interventie
moet bovendien voldoen aan het criterium ‘zoals huisartsen,
specialisten etc. dat plegen te doen’. Het CVZ concludeert ver-
der dat de beroepsbeoefenaren bij de uitoefening van hun
beroep minder aan preventie doen dan de richtlijnen en stan-
daarden voorschrijven. De mogelijkheden van de Zorgverzeke-
ringswet worden onvoldoende benut. 

Het college wil de komende jaren voorlichting geven over vor-
men van preventie en de mogelijkheden die de wet biedt. Ze wil
het brede scala van preventieve zorg toetsen aan de stand van
de wetenschap en de praktijk. Daarnaast wil het CVZ zorggere-
lateerde preventie monitoren. 
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Het CVZ beveelt de minister aan het opsporen en toeleiden naar
zorg goed te regelen. Daarnaast beveelt het CVZ aan nader te
onderzoeken hoe preventieve zorg is in te bedden in de syste-
matiek van risicoverevening. Het CVZ onderscheidt verschillende
vormen van preventie. Voor cliëntenorganisaties is de zorggere-
lateerde preventie (ook wel tertiaire preventie genoemd) van
belang: zorggerelateerde preventie richt zich op individuen met
een ziekte of een of meerdere gezondheidsproblemen. Deze
preventie heeft tot doel het individu te ondersteunen bij zelf-
redzaamheid, ziektelast te reduceren en ‘erger’ te voorkomen.

Minister Klink heeft aangekondigd dat er meer geïnvesteerd zal
worden in preventie, maar het is niet duidelijk welke plek dit
krijgt. Datzelfde geldt voor informatiewinkels en steunpunten
GGZ. Veel familie- en cliënteninterventies hebben een preven-
tief karakter; in de formulering van het CVZ kunnen zij aange-
duid worden als zorggerelateerde of tertiaire preventie. Een
voorbeeld is de helpdesk eetstoornissen van de SABN; daarvan
gaat een belangrijke preventieve werking uit. SABN heeft met
Altrecht een convenant afgesloten waarbij de SABN inhoudelijk
verantwoordelijk is en Altrecht organiseert en faciliteert. Een
ander voorbeeld zijn de cursussen die Ypsilon organiseert voor
naastbetrokkenen van schizofreniepatiënten. 

Continuïteit van zorg
Vooral de familieorganisaties betogen dat het hier gaat om het
vraagstuk van continuïteit van zorg: ‘Het huidige ondersteu-
ningsaanbod voor familieleden wordt gefinancierd vanuit de pre-
ventie. Dat zou in de toekomst ook in de Zorgverzekeringswet
moeten kunnen’. (…) ‘Een ander belangrijk punt is de continuï-
teit van zorg op het moment dat mensen uit de instelling
komen. Het gaat om een integraal aanbod als je uit de instelling
komt. Het gaat dan om ondersteuning bij terugval, steun bij het
regelen van je financiële situatie, steun bij het hanteren van de
medicatie, lichamelijke verzorging, verzekeringen regelen etc.
Duidelijk moet zijn wie waarvoor verantwoordelijk is.
Rehabilitatie, voorzover dat gericht is op herstel, zou ook in een
DBC moeten worden opgenomen. Dat moet je niet aan de
gemeenten overlaten. Preventie moet bovendien een rechtmatig
onderdeel van de zorg zijn’. ‘Er moet garantie zijn voor zorg-
continuïteit in overleg met familie en cliënten, ook in het week-
end: toegang tot GGZ-zorg in het weekend’.
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3. Onafhankelijke informatie- en wegwijsfunctie

Volgens de achterban van het Landelijk Platform GGz dient in
ieder geval de onafhankelijke informatie- en wegwijsfunctie
vanuit cliënten- en familieperspectief in het wettelijk basispak-
ket van de GGZ opgenomen te worden. Daarbij is onafhankelijk-
heid (van de bestaande GGZ) het kernwoord: ‘soms kunnen
immers bepaalde problemen beter buiten de hulpverlening
(ervaringsdeskundigheid) en zonder hulpverleners (buiten het
hulpverleningsparadigma) opgelost worden’. ‘Informatie- en
wegwijsfunctie moet beschikbaar zijn zowel voor, tijdens als na
het zorgtraject. Ook voor mensen die buiten het reguliere zorg-
circuit willen blijven, moet deze functie beschikbaar zijn. Voor
cliënten waarvan de reguliere zorg is beëindigd, is het van
belang om te weten welke organisaties er zijn om hen te onder-
steunen om hun plek weer te kunnen vinden in de maatschappij,
en zelf niet terug te vallen’.
‘Deze functie zou op grote schaal aangeboden moeten worden
omdat het – door het afstemmen van de zorg vanuit het cliënt-
systeem en het voorkomen van hospitalisering - kostenbesparend
werkt. Immers, cliënten en naastbetrokkenen krijgen vaak te
maken met verschillende partijen, waardoor ze geen overzicht
meer hebben. Er moet een overkoepelende functie komen waar-
in één persoon zorg draagt voor de coördinatie en afstemming
van alle verschillende activiteiten, behandelingen, zorg-/hulp-
/dienstverleners. Zij moeten zorg dragen voor de belangenbe-
hartiging van hun cliënt(en), inzicht geven in de keuzes die
gemaakt kunnen/moeten worden. Kortom: zij zijn de spin in het
web die de cliënt en zijn naastbetrokkenen bijstaat, maar die
daar waar mogelijk ook de verantwoordelijkheden bij hen laat
(tegengaan van hospitalisering). Deze functionaris staat ten
dienste van de cliënt en zijn/haar familie/betrokkenen.
Essentieel is dat deze functionaris aangestuurd wordt vanuit het
cliëntsysteem’.

Er worden tijdens de consensusbijeenkomsten tal van bestaande
‘best practices’ van de onafhankelijke informatie- en wegwijs-
functie aangedragen. Hieronder een willekeurige selectie:

• Steunpunt GGz blijkt in Utrecht veel financiële en adminis-
tratieve ondersteuning te bieden aan mensen die een crisis
doormaken. Ze worden doorgestuurd door de crisisdienst,
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maar er zijn geen uren beschikbaar. De uitkeringsproblema-
tiek blijkt voor velen erg lastig. Daar is nu geen geld voor.
Ook Ypsilon biedt hulp aan om bijvoorbeeld belastingformu-
lieren in te vullen. Dit aanbod is nu slecht geregeld, het is
een druppel op een gloeiende plaat. Er is recentelijk een
onderzoek uitgevoerd naar beschermingsbewind in de GGZ
waarin deze problematiek aan de orde komt.

• STIP en KOMPASSIE zijn goede voorbeelden van een onafhan-
kelijke wegwijs- en informatie-functie (Den Haag).

• De ervaringen met het Wmo-loket zijn niet positief. De
medewerkers bij het loket hebben weinig ervaringen met
GGZ-cliënten en kunnen ze niet goed wegwijs maken en
ondersteunen. Een belangrijk knelpunt is administratieve
verplichtingen waar cliënten niet aan kunnen voldoen als ze
zelfstandig gaan wonen. Maatschappelijk werk zou hierin
een rol moeten vervullen. Ook de eigen bijdrage in de zorg
komt vaak op het bordje van de familie. Een derde thema is
de gebrekkige informatie waarmee familieleden geconfron-
teerd worden. Doordat veel informatiepunten niet meer
gefinancierd worden (Wmo) is er geen onafhankelijke infor-
matie voorhanden. Informatie over het zorgaanbod is vaak
pas beschikbaar op het moment dat je als cliënt bent inge-
schreven. De familie moet ook cliëntondersteuning kunnen
krijgen als de cliënt nog geen duidelijke hulpvraag heeft of
niet gediagnosticeerd is (Labyrint).

• In de cliëntondersteuning staat de procesbegeleiding cen-
traal. Bekijk samen met cliënt(systeem) wat de behoeften
zijn. Vaak zijn ze al enorm gebaat bij informatie, voorlich-
ting, zelfhulp en lotgenotencontact, daar is helemaal geen
(vaak langdurig indicatietraject en) diagnose en hulpverle-
ningstraject voor nodig. Een Vraag & Informatie Punt (VIP)
wordt hierbij als voorbeeld genoemd: een soort marktplaats
waarop mensen toegeleid worden naar laagdrempelige acti-
viteiten en voorzieningen, eventueel met een procesbegelei-
der (Balans). 

• Waar het wel om gaat is de periode voor de diagnose, en de
wachttijd elders in de keten bijvoorbeeld in de periode dat
je kind van de kliniek naar een RIBW zou gaan. De fase voor-
afgaand aan de diagnose is voor ouders het moeilijkst. Je
weet niet wat er aan de hand is, je kent het zorgaanbod
niet en je weet niet waar je terecht kunt met je vragen. Op
dat moment kan het informatieaanbod en de inzet voor
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empowerment van ouders van Ypsilon een grote steun zijn,
maar ook de mogelijkheid om bij de hulpverlening een lui-
sterend oor te vinden. De beschikbaarheid van een laag-
drempelig centrum in de directe nabijheid, liefst in de wijk,
waar je met je vragen terecht kunt, is dan belangrijk. Een
voorbeeldproject op dit gebied is de Brug, die Steunpunten
Mantelzorg voorbereidt op vragen uit de hoek van de GGZ-
familieleden. Wat de eerstelijnszorg in deze kan betekenen
is onduidelijk. Eerstelijnspsychologen kunnen wellicht een
rol spelen. Er is niet altijd informatie voor familieleden
beschikbaar bij de instellingen. Ook als de cliënt geen con-
tact wil met de familie moet het mogelijk zijn voor de fami-
lie om contact te hebben met de instelling (niet de behan-
delaar) waar de cliënt in behandeling is. Er moet een plek
zijn waar de familie informatie kan krijgen. Dat kan een
familievertrouwenspersoon zijn, een familieconsulent die
een luisterend oor heeft voor de familie. Die kan de familie
ook bij de les houden. Bovendien heeft de cliënt de familie
weer hard nodig als de behandeling is afgerond. 

4. GGZ op basis van ervaringsdeskundigheid: lotgenotencon-
tact en zelfhulp. 

Behandeleenheden vanuit het cliënten- en familieperspectief
Een van de doelstellingen van dit project is het opstellen van
behandeleenheden vanuit het cliënten- en familieperspectief
die in de Zorgverzekeringswet moeten worden opgenomen. De
organisaties die deel uitmaken van het Landelijk Platform GGz,
beschikken over veel kennis van veelbelovende en effectieve
benaderingen in de GGZ die als behandeleenheden in de GGZ-
zorg opgenomen kunnen worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld
om inzichten op het gebied van:
• Psychotische stoornissen (met kennis en expertise van

Ypsilon en Anoiksis).
• Depressies (specifieke ontwikkeling vanuit het cliëntperspec-

tief waarvan kennis en expertise o.a. aanwezig is bij de
VMDB). 

• Eetstoornissen (met kennis en expertise van SABN).
• Gedragsproblemen zoals ADHD en autisme (met kennis en

expertise van Balans en NVA).
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• Kinderen en jeugd - de overgang van kinder- en jeugdzorg naar
de psychiatrische GGZ - en jongvolwassenen (boven de 18
jaar) (met kennis en expertise van de LPR, Balans en de NVA).

• Ook bij de Cliëntenbond, Stichting Pandora, Labyrint/In
Perspectief, de Stichting Borderline, VOICE en de Stichting
Landelijke Koepel Familieraden in de GGZ is veel expertise
aanwezig die aangewend kan worden om specifieke DBC's
adequaat vorm te geven. 

In dit project is de expertise van het Landelijk Platform GGz
langs vier wegen ontsloten:
• Deskresearch en websites (Informentaal, Kompassie,

Stichting Borderline, Steungroep Zelfbeschadiging,
www.wegwijs.org, Herstellen doe je zelf, Ziezo zelfhulp).

• Via een enquête zijn alle contactpersonen van aangesloten
leden van het Landelijk Platform GGz benaderd. Welke
interventies bestempelen zij voor hun doelgroep als ‘cliënt-
gericht’? 

• Interviews met leden van het Landelijk Platform GGz.
• Aanvullingen van deelnemers aan de consensusbijeenkomsten.

Vanuit de achterban van het Landelijk Platform GGz zijn voor,
tijdens en na de consensusbijeenkomsten talloze interventies
vanuit het cliënten- en familieperspectief aangedragen. Dit
heeft ons doen besluiten om deze onder te brengen in een apar-
te database met GGZ-interventies vanuit het cliënten- en fami-
lieperspectief. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen interven-
ties die voor en door cliënten- en familieorganisaties zelf zijn
ontwikkeld en worden aangeboden, interventies die ontstaan
zijn door samenwerking van cliënten- en familieorganisaties in
de GGZ met zorgaanbieders/professionals, en interventies die
worden uitgevoerd door professionals en aanbevolen door cliën-
ten- en familieorganisaties. Bij de beschrijving van de interven-
ties is gebruikgemaakt van de classificatie van effectieve en
veelbelovende interventies die ontwikkeld is naar het voorbeeld
van Communities that Care (Ince 2004), het rapport ‘Gezond
Verstand’ (Meijer et al., 2006) en interventies beschreven in de
Multidisciplinaire Richtlijnen (2005, 2006). Zo zijn onderscheiden:
• Experience based interventies
• Practice based interventies
• Effectieve interventies
• Evidence based interventies 
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De database wordt gepresenteerd in een afzonderlijke rapporta-
ge van het Verwey-Jonker Instituut. We doen daarbij het voor-
stel om deze database te koppelen aan de Monitor Patiënten/
Consumentenbeweging. De database die nu is opgebouwd kan
langs deze weg uitgebouwd worden tot een web based cliënten-
en familiegestuurde kennismonitor, waar lidorganisaties van het
Landelijk Platform GGz de kennis over effectieve interventies
vanuit cliënten- en familieperspectief met elkaar delen. Een
groep van experts van het Landelijk Platform GGz krijgt de ver-
antwoordelijkheid voor het onderhoud van en het toezicht op
aanvullingen op het bestaande kennisbestand. Zij zijn in staat
om de informatie over interventies te beoordelen en deze in te
delen aan de hand van de classificatie: als experience based dan
wel practice based interventie, als effectieve interventie, of als
evidence based interventie. De cliënten- en familiegestuurde
GGZ-kennismonitor kan door alle leden van het Landelijk
Platform GGz worden ingezien en gebruikt. 

De door de cliënten- en familieorganisaties aangedragen inter-
venties hebben gemeenschappelijk dat zij voortkomen uit hun
ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Het Landelijk
Platform GGz heeft min of meer van haar achterban de opdracht
gekregen ervoor te zorgen dat lotgenotencontact en zelfhulp in
het nieuwe stelsel van de Zorgverzekeringswet gefinancierd
(blijven) worden. Het betreft hier interventies waarvan de posi-
tieve effecten op de kwaliteit van leven buiten kijf staan.
Tijdens de expertmeetings is gebleken dat zorgverzekeraars
bereid zijn (naar hun zeggen in tegenstelling tot schadeverzeke-
raars) om ‘bijvoorbeeld empowerment te financieren omdat het
efficiënt en effectief blijkt te zijn. Meer in het algemeen gaan
we uit van positieve (en dus kostenbesparende) effecten van
door de cliënten ervaren kwaliteit (experience based). Het gaat
niet alleen om evidence based interventies, maar ook om een
tevreden klant. Aangetoond is immers dat een cliënt die tevre-
den is ook meer ontvankelijk is voor professionele interventies’. 

Zowel voor lotgenotencontact als voor zelfhulp geldt dat er ook
onderzoek is gedaan naar de effectiviteit ervan.

Lotgenotencontact
Lotgenotencontact ontstaat wanneer twee of meer mensen met
dezelfde (in dit verband psychiatrische) aandoening of stoornis
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interactie aangaan.
In de Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie (2005) wordt het
doel van lotgenotencontact als volgt gedefinieerd: ‘Doel van de
lotgenotengroep is het bieden van ondersteuning bij het verwer-
ken van en het leren leven met (de gevolgen van) eerder door-
gemaakte episodes van [psychotische] stoornissen. Dit gebeurt
door het delen van ervaringen met andere lotgenoten. Een ken-
merk van lotgenotengroepen is dat ze zich richten op ‘referent
power’. Dit staat voor de mate waarin iemand zich kan identifi-
ceren met een ander’. (Salem et al., 2000) 

De meeste verenigingen verzorgen lotgenotencontact voor men-
sen die te maken hebben met dezelfde specifieke psychiatrische
stoornissen. Verenigingen als de Cliëntenbond, Ypsilon en
Labyrint/In Perspectief faciliteren ook lotgenotencontact voor
cliënten met een psychiatrische stoornis en de betrokkenen in
het algemeen. Er zijn verschillende vormen van lotgenotencon-
tact. Vaak gaat het om gespreksgroepen, waaraan meerdere lot-
genoten deelnemen. Dit kunnen lotgenotengroepen zijn gericht
op de cliënten zelf. Er zijn ook allerlei variaties voor betrokke-
nen van cliënten. Zo zijn er groepen voor partners, ouders, kin-
deren, jongeren, broers en zussen (ook wel ‘brussen’ genoemd),
grootouders, vrienden, ‘betrokkenen’ en volwassen kinderen
(volwassenen die bijvoorbeeld als kind opgegroeid zijn bij
ouders met een psychiatrische stoornis). De groepen variëren
sterk in hun bereik. Sommige groepen zijn uniek en bestaan uit
rond de acht personen. Andere groepen zijn wijd verspreid over
het hele land. 
Lotgenotencontact kan ook worden vormgegeven door zoge-
noemde contactpersonen. Dit zijn ervaringsdeskundigen die vra-
gen beantwoorden en een luisterend oor bieden. Dit gebeurt
meestal telefonisch; soms kan ook een afspraak gemaakt worden
waarbij men elkaar persoonlijk ontmoet. 
Een vorm van lotgenotencontact die sterk in opkomst is, is het
lotgenotencontact via internet. Ervaringsdeskundigen beant-
woorden vragen per e-mail of men kan met elkaar discussiëren
in verschillende internetfora. De meest interactieve vorm van
internetlotgenotencontact is de chatroom. Hierin kunnen lotge-
noten direct ervaringen met elkaar uitwisselen op internet.
Chatrooms en fora worden beheerd door moderators, veelal vrij-
willigers uit de eigen vereniging.
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Effectiviteit lotgenotencontact 
De meerderheid van de onderzoeken wijst op de positieve effec-
ten van lotgenotencontact. Zo melden Tilkeridis et al. (2005) op
basis van onderzoek onder kankerpatiënten in Australië: ‘There
is evidence to support the efficiency of peer support programs
and telephone support programs for cancerpatients and their
families. (…) There is clear evidence that cancer patients desire
and benefit from peer support’. (p. 288-289). De effectiviteit
van lotgenotencontact is echter niet gemakkelijk vast te stellen.
Het betreft veelal subjectieve effecten die per individu, per
ziekte, per karakter en per groepsopzet kunnen verschillen.
Vrijwel alle onderzoekers van deze thematiek komen dan ook
tot eenzelfde conclusie: meer onderzoek is nodig naar de effec-
tiviteit van lotgenotencontact, gedifferentieerd naar de diversi-
teit aan verschijningsvormen en methoden en naar patiëntgroe-
pen. Uit internationaal onderzoek komt eveneens naar voren dat
er weliswaar veel geschreven is over de effecten, maar dat deze
toch lastig meetbaar zijn omdat veel van de effecten subjectief
van aard zijn. Er is wel een rode lijn waar te nemen die wijst in
de richting van vier hoofdeffecten, namelijk: 
1. Beter zelfgevoel.
2. Wederzijdse ondersteuning.
3. Opdoen van kennis en vaardigheden.
4. Preventieve werking in het gebruik van de gezondheidszorg.

Wright (2004) noemt als meest voorkomende positieve effecten:
verminderde eenzaamheid, verbeterde eigenwaarde, meer ver-
trouwen, het ontvangen van praktische informatie en steun, zich
geaccepteerd voelen en het leren van nieuwe vaardigheden en
strategieën. Aldus concludeert zij, op basis van een enquête
onder leden van zelfhulpgroepen rond ‘mental distress’, dat
zelfhulpgroepen van groot belang zijn door de steun die ze
geven aan mensen met een mentale ziekte en/of stoornis. Veel
mensen zien het als een reddingslijn. Door het eigen verhaal te
vertellen en ervaringen te delen voelen zij zich geaccepteerd en
niet langer alleen. Dit is wat we empowerment noemen. 

Zelfhulp
Voor de definitie van zelfhulp sluiten we ons aan bij de definitie
zoals deze is weergegeven in de Richtlijn Eetstoornissen (2006):
‘Zelfhulp valt onder het overkoepelende begrip van lotgenoten-
contact, dat alle vormen van steun omvat die mensen met een-

42



zelfde problematiek elkaar bieden. Lotgenotencontact is niet
per definitie zelfhulp. Zelfhulp betekent hulp aan elkaar door
mensen die eenzelfde probleem hebben, zonder tussenkomst
van professionele hulpverleners. In een zelfhulpgroep helpen
mensen met eenzelfde probleem elkaar, zonder tussenkomst van
professionele hulpverleners. In een zelfhulpgroep helpen men-
sen met eenzelfde probleem elkaar bij het oplossen van dat pro-
bleem, vooral door er met elkaar over te praten. Van een bege-
leide zelfhulpgroep wordt gesproken als voor de begeleiding van
een dergelijke groep ervaringsdeskundigen worden ingeschakeld’.
Een ervaringsdeskundige wordt vervolgens in dezelfde Richtlijn
omschreven als ‘iemand die zelf de betreffende problematiek
(…) heeft ervaren en het verwerkingsproces hiervan heeft door-
gemaakt. De ervaringsdeskundige heeft inzicht verworven in het
ontstaan ervan en vaardigheden geleerd om de eetstoornis te
overwinnen en kan met gezonde afstand vertellen over de eigen
eetstoornis. (Spanjers & Wagter, 2001)’
In zelfhulpgroepen maakt men veelal gebruik van een zelfhulp-
boek. Een zelfhulpboek wordt in de Richtlijn omschreven als
‘een boek dat is geschreven met de bedoeling dat iemand aan
de hand daarvan zelf aan het betreffende probleem kan werken.
Zo kan het boek op zich al een behandeling zijn. Een zelfhulp-
boek is meestal een zeer concreet boek, duidelijk gericht op
een welbepaalde problematiek. Naast algemene informatie over
wat de ziekte of het probleem in kwestie inhoudt, bevat het
boek zelfhulptechnieken: hulpmiddelen om zelf iets aan het pro-
bleem te kunnen doen. (Denef, 2000)’

De meeste zelfhulpgroepen/interventies hebben een specialis-
tisch karakter. Er is één zelfhulpgroep met een algemeen karak-
ter: ‘Zorgen voor iemand die psychische problemen heeft’.
Ook hier bestaan grote verschillen in bereik van verschillende groe-
pen;  van een enkele groep tot wijdverspreide groepen als de AA
(Anonieme Alcoholisten) die in elke regio meerdere groepen heeft. 

Effectiviteit zelfhulpgroepen 
Zelfhulpgroepen spelen voor patiënten een belangrijke rol, met
name na afloop van de behandeling. Over het effect van zelf-
hulpgroepen op bijvoorbeeld een terugval is onvoldoende
bekend (Nationale Monitor, Jaarboek 2003).

‘In het algemeen kan worden aangenomen dat een zelfhulpboek
leidt tot minder contact met de hulpverlener en de onafhanke-

43



lijkheid van de cliënt wordt vergroot (Treasure et al., 1994). Een
zelfhulpboek vormt echter geen vervanging van de hulpverle-
ning. ‘Uit onderzoek van de la Rie et al. blijkt dat de ex-patiën-
ten de zelfhulp als meer effectief ervaren dan de bijstand van
niet in eetstoornissen gespecialiseerde hulpverleners’. (Denef,
2000, p.192) 
Uit een evaluatie van verschillende behandelingsvormen die 300
cliënten hebben ondergaan die last hebben van eetstoornissen3,
blijkt dat zij zelfhulpgroepen het hoogst waarderen (3.7 op een
vijfpuntsschaal), vergeleken met achtereenvolgens lichaamsthe-
rapie, psychotherapie, groepstherapie, gedragstherapie, gezins-
therapie, psychoanalyse en sondevoeding (laagst gewaardeerd
met een 1.7). Ook in een vergelijking van de La Rie en Libbers
(2004) met hulpverlening door tien verschillende instellingen
komt zelfhulp er als op een na beste uit (het best voelden cliën-
ten zich geholpen door hulpverleners in een gespecialiseerd cen-
trum). Achtereenvolgens laten zij achter zich: de diëtiste,
PAAZ/APZ, alternatieve hulp, RIAGG, vrijgevestigd psychiater/
psycholoog, Jeugdhulpverlening, Vrouwenhulpverlenining; het
algemeen ziekenhuis scoorde het laagst. 

5. Conclusie: drie zorginhoudelijke standaarden 

De achterban van het Landelijk Platform GGz is van oordeel dat
preventie en nazorg in het wettelijk basispakket thuishoren.
Hetzelfde geldt voor cliënt- en familiegestuurde zorg: de onaf-
hankelijke informatie- en wegwijsfunctie en de GGZ-interven-
ties op basis van ervaringsdeskundigheid, zoals lotgenotencon-
tact en zelfhulp. 

De landelijke en regionale consensusbijeenkomsten resulteren in
drie soorten zorg die vanuit het cliënten- en familieperspectief
in ieder geval tot het pakket van GGZ-inkoop van elke zorgver-
zekeraar moet behoren:
1. onafhankelijke informatie- en wegwijsfunctie
2. lotgenotencontact en zelfhulp
3. preventie en nazorg (continuïteit van zorg)
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4  Zorginkoop

Het Landelijk Platform GGz staat voor de uitdaging om de vele
interventies die de afgelopen jaren vanuit het cliënten- en fami-
lieperspectief ontwikkeld zijn een plaats te laten ‘veroveren’ in
het aanbod dat uit de Zorgverzekeringswet gefinancierd wordt.
De landelijke en regionale cliënten- en familieorganisaties kun-
nen hierbij drie wegen bewandelen:
1. als reguliere diagnosebehandelingcombinaties (paragraaf 1)
2. via polissen (paragraaf 2)
3. via standaarden (paragraaf 3)

1. Financiering van GGZ-interventies vanuit cliënten- en
familieperspectief als DBC’s

De bekostigingssystematiek van diagnosebehandelingcombi-
naties (DBC) 
Waar nu nog uitgevoerde verrichtingen worden vergoed, zullen
in de Zorgverzekeringswet uitgevoerde behandelingen worden
vergoed:
• Er wordt niet meer bekostigd op elementen van een behan-

deling, maar op de totale behandeling. 
• Naast de bekostiging van de totale behandeling, zal in de

nieuwe bekostiging van de GGZ ook de relatie met de zorg-
vraag expliciet worden gemaakt; oftewel welke behandeling
volgt op welke zorgvraag.

• Dat betekent dat de bekostigingssystematiek niet in detail
de behandeling vastlegt en ook niet voorschrijft hoe een
behandeling precies moet worden verricht (bijvoorbeeld de
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duur of het aantal sessies van psychotherapie, welke vorm
van psychotherapie, welke disciplines wel of niet betrokken
zijn, etc.).

• Voor bekostiging binnen de Zorgverzekeringswet is het
essentieel dat er op cliëntniveau kan worden gedeclareerd,
omdat zorgverzekeraars een zorgovereenkomst sluiten met
individuele verzekerden. De interventie is individueel toe te
schrijven en te registreren.

• Een BIG-geregistreerde behandelaar is eindverantwoordelijk.

Behandelingen zullen worden vergoed via de bekostigingssyste-
matiek van diagnosebehandelingcombinaties (DBC’s). Een diag-
nosebehandelingcombinatie (DBC) in de GGZ bestaat uit twee
onderdelen:
1. De typering van de zorgvraag
2. Zorgprofiel: de behandeling die wordt ingezet om aan de

zorgvraag tegemoet te komen. 

Typering zorgvraag------------- Zorgprofiel------------------ Kosten
Zorgtype Diagnostiek Uren behandelaars
(initiële of vervolg-DBC) Behandeling Verblijfsdagen
Diagnose (DSM lV) Begeleiding Uren dagbesteding

Verpleging & Verzorging Aantal verrichtingen
Verblijf
Dagbesteding
Verrichting

De bedoeling is dat behandelaars zorg dragen voor de invulling van
deze twee onderdelen. Daarmee wordt de DBC-registratie vorm-
gegeven. De hoofdbehandelaar typeert de zorgvraag met behulp
van de zogenaamde typeringslijst (zie hiervoor www.dbcggz.nl). 
De typeringslijst bestaat uit verschillende componenten:
1. De behandelaar kiest het best passende zorgtype. Het zorg-

type karakteriseert of het een initiële behandeling, een ver-
volgbehandeling of een intercollegiaal consult betreft. Voor
de invulling van de diagnosecomponent maakt de hoofdbe-
handelaar gebruik van de DSM IV.

2. De behandeling van de patiënt wordt geregistreerd met
behulp van de Activiteiten & Verrichtingenlijst (zie hiervoor
www.dbcggz.nl). De behandeling in de GGZ bestaat voorna-
melijk uit activiteiten van behandelaars. Daarnaast worden
ook nog enkele andere elementen vastgelegd, zoals het aan-
tal uren dagbesteding of het aantal verblijfsdagen. 
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De problematiek van de diagnostiek
Tijdens diverse consensusbijeenkomsten is aandacht gevraagd
voor de problematiek van de diagnostiek.

Dubbele (of drievoudige) diagnoseproblematiek
Er moet aandacht zijn voor de dubbele (of drievoudige) diagno-
seproblematiek:
• ‘Als je voor de ene aandoening wordt behandeld, word je

niet voor de andere behandeld. Een mogelijke oplossing is
monitoring van de diagnostiek, zodat de DBC regelmatig
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld kan worden. Dit moet
gebeuren in overleg tussen cliënt en behandelaar. Een en
ander kan vastgelegd worden in het behandelplan’.

• ‘Cliënten met meerdere psychiatrische stoornissen vallen nu
vaak tussen wal en schip. Bij veel voorzieningen zijn cliën-
ten bijvoorbeeld niet welkom als ze verslaafd zijn. Er moe-
ten meer adequate voorzieningen en behandelmogelijkhe-
den en meer aandacht komen voor deze groep’.

Het systeem van DBC’s mag in ieder geval een integrale aanpak
van meervoudige problematiek niet in de weg staan.

Verder moet een second opinion over de diagnosestelling tot de
mogelijkheden behoren.

Diagnose zou geen voorwaarde moeten zijn voor financiering
van een behandelaanbod
‘Er zijn niet alleen zorgmijdende cliënten, er zijn ook situaties
waarin de diagnose nog niet vastgesteld is, zodat cliënten en
hun familieleden verstoken zijn van zorg’.

Inadequate DBC-registratie
‘Een stoornis op het autistisch spectrum is heel ingewikkeld en
ingrijpend; behandelaars zijn daarom erg voorzichtig met het
stellen van deze diagnose. Het duurt vaak meer dan een jaar
voordat deze diagnose gesteld kan worden. De bestaande syste-
matiek is hier in de praktijk vaak niet op ingericht. Wanneer na
een jaar geen definitieve diagnose is gesteld, wordt een voorlo-
pige diagnose ingevoerd. Het is bij een aantal systemen onmo-
gelijk om deze voorlopige diagnose aan te passen. Het gevolg is
dat cliënten vaak gediagnosticeerd worden op gedragsstoornis-
sen – omdat behandelaars kijken naar de symptomen, in plaats
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van naar de oorzaak. In de toekomst moeten zorgverzekeraars
het mogelijk maken om autisme daadwerkelijk te registreren en
moet er ruimte zijn om de diagnose aan te passen’. 

Financiering van GGZ-interventies vanuit cliënten- en fami-
lieperspectief als DBC’s
De meest koninklijke weg is om de GGZ-interventies vanuit het
cliënten- en familieperspectief via de DBC-bekostigingsystema-
tiek gefinancierd te krijgen. Financiering vanuit de DBC- syste-
matiek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. De interventie is individueel toe te schrijven en te registre-

ren.
b. BIG-geregistreerde behandelaar is eindverantwoordelijk.
c. De effecten van de interventie zijn bekend en erkend, bij

voorkeur door opname in een richtlijn.

Deze voorwaarden bemoeilijken opname van het aanbod van
cliënten- en familieorganisaties in het basispakket van de
Zorgverzekeringswet. Het noodzaakt hen tot samenwerking met
zorgaanbieders of BIG-geregistreerde behandelaars onder wier
verantwoordelijkheid een deel van deze activiteiten kan worden
uitgevoerd. Deze constructie voorkomt echter ook dat cliënten-
en familieorganisaties een dubbele rol krijgen: als belangenor-
ganisatie en als dienstverlener/zorgaanbieder. Een belangrijk
probleem daarbij is dat familieleden vaak alleen gebruik kunnen
maken van deze interventies als zij als cliënt geregistreerd
staan. Dat willen de meeste familieleden niet.

Tijdens de consensusbijeenkomsten zijn de volgende vier scena-
rio’s besproken:

1. Als onderdeel van de reguliere DBC
Verschillende interventies die cliënten belangrijk vinden zijn al
in de DBC-systematiek opgenomen. Een voorbeeld is psycho-edu-
catie. De volgende stap is dat elke GGZ-cliënt deze vorm van
behandeling kan aanvragen. Vormen van nazorg en preventie die
individueel zijn toe te schrijven en te registreren, kunnen ook
onderdeel uitmaken van de reguliere DBC. 

2. Als DBC via eigen aanbod of bureau als tussenpersoon
Een cliënten- of familieorganisatie kan ervoor kiezen om een
interventie als eigen aanbod via een ‘preferred’ zorgaanbieder
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of een zelf opgezet bureau in de DBC-systematiek te laten opne-
men. Dit bureau of deze zorgaanbieder huurt vrijwilligers in van
de patiëntenvereniging om bijvoorbeeld lotgenotencontacten te
begeleiden. Een voorbeeld is het convenant dat de SABN met
Altrecht heeft gesloten voor het organiseren en faciliteren van
de helpdesk eetstoornissen. De inhoudelijke verantwoordelijk-
heid ligt bij de SABN (zie bijlage 1). 

3. Als DBC via een door cliëntenorganisaties gecertificeerde
instelling
In het derde scenario geeft een cliëntenorganisatie een certifi-
caat uit aan die zorgaanbieders die volgens een bepaalde door
cliëntenorganisaties ontwikkelde methodiek een interventie
vanuit cliëntenperspectief aanbieden. Het voordeel van deze
aanpak is dat de ervaringskennis en expertise van cliëntenorga-
nisaties benut wordt voor verbetering van het zorgaanbod.
Cliëntenorganisaties hebben daarbij zeggenschap over de wijze
waarop zorgaanbieders deze ervaringskennis inzetten. Door de
rol als certificerende organisatie houdt de cliëntenorganisatie
de handen vrij om de belangenbehartigingsfunctie centraal te
laten staan.
Nadeel van dit scenario is dat het stempel en de identiteit van
de cliënten- en familieorganisatie kan verdwijnen. Bovendien
werpt het verplichtingen op voor die organisatie. Deze moet
expertise opbouwen en in staat zijn te onderhandelen met
instellingen die geïnteresseerd zijn in een certificaat. Daarnaast
zijn onderhandelingen met zorgverzekeraars nodig om hen zover
brengen dat zij alleen zorgaanbieders contracteren die een der-
gelijk certificaat hebben.

4. Als DBC via onderaannemerschap van GGZ-instelling
Hierbij fungeert de GGZ-aanbieder als de partij waarmee zorg-
verzekeraars contracten afsluiten. Deze GGZ-aanbieder kan ver-
volgens dat deel van de DBC waarbij gebruik wordt gemaakt van
ervaringskennis uitbesteden aan een cliëntenorganisatie of aan
een consumer-run project.

Er zijn al enkele voorbeelden van de uitwerking van dit scenario
in de praktijk. Zo is het Basisberaad al jaren bezig om samen
met dagopvangcentrum Phoenix en met GGZ Nijmegen gezamen-
lijk cliëntenactiviteiten (in de kelder)te organiseren. Zorgbelang
Nederland is ook bezig met de uitwerking van dergelijke ideeën.
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Een ander voorbeeld is cliëntenondersteuning (informatie en
voorlichting) vanuit cliëntenperspectief, die bij een GGZ-instel-
ling deels uitgevoerd kan worden door het cliëntenbelangenbu-
reau. De GGZ-instelling kan deze functie als onderdeel van regu-
liere individuele DBC’s voor haar cliënten aanvragen en deze
vervolgens uitbesteden aan het cliëntenbelangenbureau. Nog
een mogelijkheid is dat de GGZ-instelling deze functie als apar-
te verrichting (lijst van overige activiteiten) financiert en deze
vervolgens uitbesteedt aan het cliëntenbelangenbureau. 

Een mogelijk knelpunt is dat de cliëntenorganisaties hierbij een
uitvoerende rol hebben en afhankelijk zijn van het beleid van de
GGZ-instelling. Bovendien kan de uitvoering van deze functie op
gespannen voet staan met de belangenbehartigingsfunctie van
het cliëntenbelangenbureau. 

Een andere kanttekening betreft de vraag ‘wie de eindverant-
woordelijkheid heeft voor een dergelijk georganiseerd project.
Wanneer die bij de professionele instelling ligt, kun je dan als
belangenorganisatie nog wel genoeg sturend bezig zijn, kun je
nog wel je eigen beleid uitvoeren? Een oplossing om dit pro-
bleem (deels) te ondervangen, is dat je gezamenlijk een con-
tract afsluit waarin afspraken en voorwaarden geformuleerd
staan. Dit kan extra garantie bieden; wanneer je als vereniging
vindt dat zaken niet verlopen zoals afgesproken, kun je ervoor
kiezen om het contract niet te verlengen. Hierdoor versterk je
de eigen positie, waardoor er sprake is van een meer gelijkwaar-
dige basis’. 

Financiering van lotgenotencontact als voorbeeld
Als cliënten- en familieorganisaties lotgenotencontact als aan-
bod onder de Zorgverzekeringswet willen brengen zijn de vol-
gende scenario’s mogelijk:4

• Scenario 1: Lotgenotencontact is opgenomen in de multidis-
ciplinaire richtlijn en wordt door GGZ-instellingen aangebo-
den aan cliënten/familieorganisaties als onderdeel van de
DBC. NB: Lotgenotencontact kan aangevraagd worden via
een lotgenoot die nog onder behandeling is.
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• Scenario 2: De cliëntenorganisatie zoekt samenwerking met
een zorgaanbieder, die vrijwilligers van de cliëntenorganisa-
tie inhuurt om begeleiders van lotgenotencontacten te trai-
nen en die hiervoor contracten afsluit met de zorgverzeke-
raar.

• Scenario 3: De cliëntenorganisatie reikt een certificaat uit
aan zorgaanbieders die vrijwilligers trainen en inhuren om
volgens een bepaalde methodiek lotgenotencontacten te
begeleiden. 

• Scenario 4: De cliëntenorganisatie richt samen met een
zorgaanbieder een bureau op dat vrijwilligers traint die lot-
genotencontacten begeleiden. Het bureau fungeert als
onderaannemer van de zorgaanbieder. 

2. Polissen

Op de zorgverzekeringsmarkt dingen zorgverzekeraars om de
gunsten van verzekerden. Op deze markt kunnen cliënten- en
familieorganisaties een belangrijke rol vervullen door een polis
af te sluiten met een zorgverzekeraar die specifiek rekening
houdt met de belangen van de eigen achterban (bijvoorbeeld
vergoeding van medicijnen of behandelingen die niet in het wet-
telijk basispakket zijn opgenomen). Een voorbeeld hiervan is de
oudervereniging Balans die met Agis een polis heeft afgesloten
voor een deel van haar leden om een ADHD-medicijn vergoed te
krijgen dat niet in het basispakket was opgenomen. De zorgver-
zekeraar kan via de aanvullende verzekering een pakket samen-
stellen dat rekening houdt met de wensen van specifieke groe-
pen cliënten. Vaak zitten in de aanvullende verzekering alterna-
tieve geneeswijzen, tandartshulp, fysiotherapie etc.. Bij de
samenstelling van deze aanvullende verzekering heeft de zorg-
verzekeraar alle vrijheid om deze toe te snijden op de specifie-
ke wensen van de doelgroep. Deze polissen zijn echter alleen
rendabel voor de zorgverzekeraar als een voldoende aantal ver-
zekerden hiervan gebruikmaakt. Ook kan de zorgverzekeraar
voorwaarden stellen voor de toegang tot deze verzekering. 

Om interventies die cliënten- en familieorganisaties belangrijk
vinden in het verzekerde pakket opgenomen te krijgen zijn ver-
schillende scenario’s denkbaar:
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Eerste scenario: polis (vergoedingen via aanvullende verze-
kering). 
Het voordeel voor de zorgverzekeraar is dat hierdoor voor ieder-
een zichtbaar wordt dat bepaalde interventies vanuit cliënten-
en familieorganisaties in de polis zijn opgenomen. De verzeke-
raar kan op deze manier kleinschalige initiatieven opnemen in
zijn polis. 

Sommige lidorganisaties van het Landelijk Platform GGz hebben
een collectieve polis afgesloten met Agis om vergoedingen te
regelen voor specifieke medicatie en behandeling. Op deze
manier kan de zorgverzekeraar voor specifieke groepen GGZ-
cliënten met een duidelijk afgebakend wensenpakket een polis
samenstellen. Hierin kunnen bepaalde interventies vanuit cliën-
ten- en familieorganisaties worden opgenomen. Nadeel van dit
scenario is dat dit alleen te realiseren valt met een omvangrijke
groep verzekerden met duidelijk afgebakende wensen waarvoor
de zorgverzekeraar via het vereveningsfonds gecompenseerd kan
worden. Dit vereveningsfonds houdt vooral rekening met een
bepaald geneesmiddelengebruik. Gebruik van specifieke hulp-
middelen kan niet via het vereveningsfonds vergoed worden. 

Tweede scenario: zorginkoop 
A. via inkoop (tariefopslag) voor bijvoorbeeld dienstverle-

ning
B. via leveringsvoorwaarden (zie paragraaf 3: standaarden)

Binnen de zorginkoop is er ruimte om te investeren in zorgver-
nieuwing (bijvoorbeeld de innovatieregeling). Essentieel daarbij
is wel dat de zorgverzekeraar alleen iets nieuws opneemt als hij
weet wat het hem oplevert. Heeft het toegevoegde waarde bin-
nen het kader van de Zorgverzekeringswet?

Zorgverzekeraars zijn niet verplicht om de DBC-systematiek te
volgen en kunnen ook inkopen buiten de DBC-systematiek om,
door lump sum-financiering via de polis. Dat kan interessant zijn
voor interventies die niet individueel toe te schrijven en te regi-
streren zijn, zoals veel preventieactiviteiten. Ook kan het gaan
om kleinschalige cliënteninitiatieven, waarbij het om relatief
kleine bedragen gaat. Zo financiert Agis interventies vanuit het
cliëntenperspectief als onderdeel van de basisverzekering (bij-
voorbeeld lotgenotencontact). Andere verzekeraars bieden deze
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aan in een aanvullende verzekering met een aparte polis (CZ
heeft bijvoorbeeld een polis voor zelfhulp in de somatische
zorg). Dit biedt cliënten- en familieorganisaties de mogelijkheid
om buiten de zorginstellingen om afspraken te maken over
financiering van interventies vanuit het cliëntenperspectief. 

Tijdens de consensusbijeenkomsten is een aantal grote voorde-
len van deze laatste weg genoemd.
- ‘De vraag is of waardevolle, weinig kostende activiteiten die

door cliënten zelf worden uitgevoerd wel ondergebracht
zouden moeten worden in het DBC-regime. De (hoofdzake-
lijk) door vrijwilligers gerunde activiteiten zullen waar-
schijnlijk stuklopen op de bureaucratische aanpak via de
DBC-systematiek. Het is beter om na te denken over hoe
men een niet-kostbaar vergoedingensysteem voor cliënten-
activiteiten kan ontwikkelen dat de uitvoerders van het
werk juist stimuleert’.

- ‘Op deze manier wordt de techniek meer aan zorgverzeke-
raars overgelaten, en concentreren cliënten- en familieorga-
nisaties zich meer op de inhoud en op de vraag wat zij in de
Zorgverzekeringswet willen hebben’.

- ‘Mooi scenario. Het kan in een aantal gevallen zeker handig
zijn om financiering te regelen buiten de DBC-systematiek
om. Dit scheelt veel registratiewerk voor de verenigingen en
cliënten zullen het waarderen dat zij niet ‘DBC-geregis-
treerd’ zijn. Het geeft veel minder lasten. Het is ook een
belangrijke vorm van financiering omdat het opzetten van
activiteiten al veel geld kost en er anders geen voorfinancie-
ring mogelijk is. Dit scenario komt de continuïteit van activi-
teiten ten goede. Aan zorgverzekeraars kan bijvoorbeeld
gevraagd worden om per regio cliëntgestuurde steunpunten
te financieren’.

Derde scenario: cliënten- en familieorganisaties in de GGZ
stimuleren instellingen om bepaalde interventies in hun 
aanbod op te nemen en te laten financieren door de 
zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars Nederland en GGZ Nederland (2007) hebben
een in- en verkoopgids DBC-GGZ uitgebracht met kwaliteitsinfor-
matie en profielinformatie voor zorgverzekeraars en GGZ-aan-
bieders.
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We stellen voor dat het Landelijk Platform GGz ook een GGZ-
inkoopgids opstelt met GGZ-interventies vanuit het cliënten- en
familieperspectief op basis van de uitgebreide database die in
dit project tot stand is gekomen (zie paragraaf 4 van hoofdstuk 3).

In de database van het Landelijk Platform GGz wordt een onder-
scheid gemaakt naar effectiviteit van interventies:

* Experience based interventies: De doelstelling en methodiek
van de interventie is goed onderbouwd; uit outputgegevens
of andere beschrijvingen, of uit de beoordeling door cliën-
ten- en familieorganisaties, blijkt dat er goede resultaten
zijn behaald. Er zijn veelbelovende interventies waarnaar
(nog) geen wetenschappelijk onderzoek is verricht, maar
waarvan wel een indicatie bestaat dat de interventie werkt.
Dit kan gebaseerd zijn op outputgegevens in jaarverslagen
of andere beschrijvingen. 

** Practice based interventies. Sol onderschrijft de kritiek op
de evidence based benadering. In haar afscheidsrede (2007)
stelt zij dat er geen universeel werkzame formules zijn. ‘De
reden is dat het steeds gaat om specifieke contexten,
mechanismen en uitkomsten (CMO-figuraties), die de onheb-
belijkheid hebben met een andere doelgroep, een andere
arbeidsmarkt en een andere uitvoering tot andere resultaten
te kunnen leiden. (…) Een programma werkt onder sommige
omstandigheden wel, maar onder andere omstandigheden
niet’. Sol pleit voor realistic evaluation: ‘De vraag bij inter-
venties in realistic synthesis is veeleer hoe ze werken dan of
ze werken. Wat maakt dat een bepaald programma werkt?
Een evaluatieonderzoek moet de onderliggende mechanis-
men aan het licht brengen die door de interventies op gang
worden gebracht’. Ook Geert van der Laan, hoogleraar
Maatschappelijk werk, pleit in zijn oratie (2002) voor meer
praktijkgericht onderzoek. Volgens hem gaat het niet zozeer
om ‘evidence based practice’, maar om ‘practice based evi-
dence’. Uitgangspunt van practice based evidence is de
reconstructie van geslaagde praktijken en van de werkzame
bestanddelen in het handelen van effectieve praktijkwer-
kers. 
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*** Effectieve interventies: er zijn positieve resultaten verkre-
gen uit effect- en evaluatie onderzoek dat voldoet aan de
methodologische criteria van wetenschappelijk onderzoek.
‘Klassieke’ methoden om na te gaan of interventies werken,
zonder gebruik te maken van een controlegroep, zijn het
effectonderzoek met een voormeting, nameting en een fol-
low-up en de evaluatie (meting direct na afloop van de
interventie). Een nadeel ten opzichte van de evidence based
benadering is dat de gevonden effecten niet met zekerheid
zijn toe te schrijven aan de interventie doordat er geen ver-
gelijking met een controlegroep plaatsvindt. Wellicht dat
externe factoren de gemeten effecten veroorzaken. Toch
geven deze onderzoeken vaak een duidelijke indicatie van
de opbrengsten van een interventie. Voor onderzoek naar
effectiviteit van interventies - in termen van effectief of
evidence based - worden de volgende methodologische cri-
teria gesteld (grotendeels gebaseerd op Ince et al., 2004):
• Het onderzoek toont aan dat de interventie de doelgroep

bereikt die het beoogt.
• De doelen van de interventie zijn in concrete/meetbare

termen geoperationaliseerd.
• De resultaten zijn getoetst op statistische significantie en

de aangetoonde effecten hebben praktische relevantie.
• De resultaten van het onderzoek zijn gerelateerd aan de

doelstelling van de interventie. 
• Er is gebruikgemaakt van valide en betrouwbare meetins-

trumenten.

**** Evidence based interventies: effectiviteit aangetoond met
een Randomized Control Trial of een quasi-experimenteel
design. In de medische wetenschap is het principe ‘evidence
based’ al geruime tijd verankerd. Het gaat hierbij om
behandelingen en medicatie waarvan de effectiviteit is aan-
getoond in wetenschappelijk onderzoek door middel van een
Randomized Control Trial (RTC) of een quasi-experimenteel
design. Dit wordt gezien als het ‘hardste’ wetenschappelijke
bewijs dat een bepaalde interventie werkzaam is. In de
sociale wetenschap staat deze ontwikkeling, zeker in
Nederland, nog redelijk in de kinderschoenen. 
Er vallen de nodige kanttekeningen te plaatsen bij evidence
based kennis. Zo is er het ethische vraagstuk: is het wel
ethisch verantwoord om deelnemers van de controlegroep
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de interventie te onthouden? Een andere tegenwerping
betreft het ‘laboratoriumgehalte’ van Randomized Control
Trials. De RCT’s worden uitgevoerd onder optimale condi-
ties, terwijl de praktijk vaak weerbarstiger is. Daarnaast
hoeft een interventie die bijvoorbeeld in Amerika bewezen
effectief is, niet automatisch werkzaam te zijn in
Nederland. 

Van alle relevante interventies is een digitale ‘kaart’ gemaakt;
de kaarten zijn ondergebracht in een database (Access). De
kaart bevat een beschrijving van de interventie vanuit het cliën-
ten- en familieperspectief. Na de naam van de interventie volgt
een beschrijving van de bron, de doelgroep, het doel, de metho-
de, het aanbod en bereik en de wetenschappelijke status van de
interventie. Als laatste is aangegeven voor welke behandelgroep
deze interventie geschikt is. 

De database bestaat uit drie verschillende onderdelen:
I. De interventies die voor & door de cliënten(verenigingen)

en hun betrokkenen zelf zijn georganiseerd. Een voorbeeld
is de bijeenkomsten van ‘Lotgenoten voor elkaar’. Dit
betreft een cluster van 9 bijeenkomsten met een vaste
groep mensen met ADHD, begeleid door twee vertegenwoor-
digers van Impuls.

II. Interventies waarbij weliswaar professionals betrokken zijn,
maar waarbij deze samenwerken met de cliënten-/patiën-
ten-/verwantenverenigingen.
Een voorbeeld hiervan is de psycho-educatiecursus van de
Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen. Dit
zijn zes bijeenkomsten waarin verschillende onderwerpen
worden behandeld. Deze cursus is opgezet door psychiater
Adriaan Honig, in samenwerking met de VMDB. Een ander
voorbeeld zijn de lotgenotengroepen van de Landelijke
Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers. Inhoud,
doel, methoden en kwaliteit van de groepsbijeenkomsten
worden voorbereid door medewerkers van SBI Training en
Advies. De vrijwilligers van de LSOVD die de lotgenotenbij-
eenkomsten leiden krijgen een intensieve training van SBI.

III. Speciale alternatieve behandelingen, die nu niet onder de
DBC’s vallen. Deze worden uitgevoerd door professionals en
aanbevolen door cliëntenverenigingen.
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Uit de gesprekken en het verkregen materiaal uit desk research
en enquêtes, hebben we zeven categorieën interventies vanuit
het cliënten- en familieperspectief geabstraheerd:
• Informatie & voorlichting
• Lotgenotencontact
• Zelfhulp
• Psycho-educatie
• Specifieke alternatieve behandelingen 
• Procesmatige ondersteuning
• Rehabilitatie gericht op herstel

In totaal hebben we (tot nu toe) 306 cliëntgerichte interventies
achterhaald en beschreven in de database (zie tabel 4.1).
Sommige interventies behelzen meerdere typen (bij een aantal
organisaties wordt bijvoorbeeld zowel informatie gegeven als
lotgenotencontact georganiseerd; vandaar dat de optelling
boven de 306 uitkomt.

In de DBC-systematiek worden in totaal veertien langdurende of
intensieve behandelgroepen onderscheiden. In tabel 4.2 is per
behandelgroep aangegeven of de desbetreffende interventie is
aangetroffen in dit onderzoek en opgenomen in de database
‘Cliëntgerichte interventies in de GGZ’.
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Tabel 4.1 Verdeling typen interventies in database ‘GGZ-interventies
vanuit het cliënten- en familieperspectief’

Naam interventie Aantal

Informatie/Voorlichting/Belangenbehartiging 58
Lotgenotencontact 97
Zelfhulpgroep 31
Psycho-educatie 25
Alternatieve behandeling 32
Procesmatige ondersteuning 5
Rehabilitatie 61



Uit tabel 4.2. valt op te maken dat er voor alle veertien behan-
delgroepen interventies beschikbaar zijn op het gebied van
informatie & voorlichting, lotgenotencontact, zelfhulp, psycho-
educatie, alternatieve behandelingen en rehabilitatie.

Voor alle veertien behandelgroepen zijn er GGZ-interventies
vanuit het cliënten- en familieperspectief beschikbaar die als
diagnosebehandelingcombinaties in de nieuwe financieringsyste-
matiek van de Zorgverzekeringswet kunnen worden opgenomen.
De meeste van deze interventies vallen onder de categorie
‘experience based’. 
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Tabel 4.2. Cliënt- en familiegerichte interventies in de GGZ

Behandelgroepen

1. Aandachtstekort- en 
gedragsstoornissen + + + + + + +

2. Pervasieve stoornissen + + + + + + +
3. Overige stoornissen in 

de kindertijd + + + + + + +
4. Delirium, dementie, 

amnestische en overige 
cognitieve stoornissen + + + + + + +

5. Aan alcohol gebonden 
stoornissen + + + + + + +

6. Aan overige middelen 
gebonden stoornissen + + + + + + +

7. Schizofrenie en andere 
psychotische stoornissen + + + + + + +

8. Depressieve stoornissen + + + + + + +
9. Bipolaire en overige 

stemmingstoornissen + + + + + + +
10. Angststoornissen + + + + + + +
11. Aanpassingsstoornissen + + + + + + +
12. Andere aandoeningen en

problemen die een reden
voor zorg kunnen zijn + + + + + + +

13. Restgroep diagnoses + + + + + + +
14. Persoonlijkheids-

stoornissen + + + + + + +

Vo
or

lic
ht

in
g 

/ 
in

fo
rm

at
ie

 

Lo
tg

en
ot

en
 

co
nt

ac
t

Ze
lf

hu
lp

Ps
yc

ho
- 

ed
uc

at
ie

Sp
ec

if
ie

ke
 

be
ha

nd
el

in
ge

n

Pr
oc

es
m

at
ig

e 
on

de
rs

te
un

in
g

Re
ha

bi
lit

at
ie



3. Standaarden: beïnvloeding van zorginkoop via leverings-
voorwaarden 

Het Landelijk Platform GGz wil actief inhoud en vorm geven aan
de beoogde vraagsturing door allereerst via eigen standaarden
invloed uit te oefenen op de onderhandelingen tussen zorgverze-
keraars en zorgaanbieders over de prijs, het volume en de kwa-
liteit van de GGZ. 
Het begrip standaarden heeft in dit project betrekking op de
producten of diensten die door de zorgverzekeraar worden inge-
kocht. Het betreft hier dus niet alleen inhoudelijke zorgstan-
daarden (zie hoofdstuk 3) maar ook randvoorwaardelijke stan-
daarden voor de zorginkoop van de zorgverzekeraars. 

Drie zorginhoudelijke standaarden

Het Landelijk Platform GGz bepleit een aanpassing van het wet-
telijk basispakket zodat onafhankelijke informatie- en wegwijs-
functie, lotgenotencontact en zelfhulp, en preventie en nazorg
(continuïteit van zorg) erin worden opgenomen (zie hoofdstuk 3).

Zolang dit nog niet geregeld is, vormen zij voor het Platform
GZz de eerste drie standaarden vanuit het cliënten- en familie-
perspectief die zorgverzekeraars bij de zorginkoop dienen te
hanteren:

Standaard 1 Inkoop van lotgenotencontact en zelfhulp

Standaard 2 Inkoop van onafhankelijke informatie- en
wegwijsfunctie

Standaard 3 Inkoop van preventie en nazorg 
(continuïteit van zorg)

Drie randvoorwaardelijke standaarden 

De verkenning van het Verwey-Jonker Instituut en de discussies
tijdens de regionale en landelijke consensusbijeenkomsten van
het Landelijk Platform GGz resulteren in drie randvoorwaardelij-
ke standaarden.
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Leveringsvoorwaarde 1: Aanwezigheid van ervaringskennis
en ervaringsdeskundigheid vanuit
het cliënten- en familieperspectief

De eerste randvoorwaardelijke standaard komt voort uit de vele
opmerkingen, eisen en verlangens van cliëntenorganisaties
omtrent de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

In dit kader werd vaak de herstelbenadering genoemd. Het gaat
er hierbij om cliënten uit te nodigen hun eigen levensverhaal te
reconstrueren en op basis daarvan zelf (weer) de regie over hun
eigen leven en de aan hen verleende zorg te (her-)nemen. In
voorkomende gevallen gaat het om mensen met een chronische
handicap die ‘therapieresistent’ zijn, maar ook om cliënten die
de regie dreigen kwijt te raken. De herstelbenadering maakt het
mogelijk dat de cliënt gericht keuzes kan maken in de zorg,
maar ook daarbuiten. Door de inzet van ervaringsdeskundigen
weet deze benadering cliënten vaak beter te bereiken dan de
reguliere hulpverlening. Er is een ontwikkeling gaande om scher-
per in beeld te krijgen op welke wijze hulpverleners de herstel-
processen kunnen faciliteren, maar in eerste instantie ligt de
regie over de herstelbenadering bij cliëntenprojecten, zoals het
HEE-team (Herstel, Empowerment, Ervaringsdeskundigheid)van
Wilma Boevink.
Ook bij gerichte programma’s (doorbraakprogramma schizofre-
nie, terugdringen separaties, maar ook de cursus ‘Cliënten trai-
nen hulpverleners’) spelen ervaringsdeskundigen in toenemende
mate een belangrijke rol. Verder voert ROADS (het voormalige
Rhodas van de Geestgronden, dagactiviteiten en arbeidsrehabili-
tatie) het duale management in: op alle niveaus krijgen erva-
ringsdeskundigen een plaats in de organisatie.

Tijdens enkele consensusbijeenkomsten werd ingegaan op haken
en ogen bij de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en
professionals: ‘De ervaring in de praktijk is dat door samen te
werken met professionals ervaringsdeskundigen worden meege-
sleurd in het hulpverleningsjargon. Het is daarom ook altijd
beter om minstens met twee ervaringsdeskundigen deel te
nemen aan een team waarin ook professionals zitten. Ook is het
belangrijk dat dit mensen zijn die vasthouden aan hun eigenheid
(vermogen hebben tot ‘dwarsdenken’). Toch is de samenwerking
met professionals soms echt nodig om goede zorg te verlenen,
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erkennen de deelnemers. Er zijn ook goede voorbeelden van
samenwerking te noemen. Een voorbeeld is het Co-ondernemer-
schap bij het Alzheimercafé. Daarin werken professionals samen
met familieleden van Alzheimerpatiënten. De familieleden heb-
ben rechtstreekse invloed op de activiteiten van het
Alzheimercafé. De bijkomende zorgen (financiering en adminis-
tratie) komen voor rekening van de zorgaanbieder. Nog een
voorbeeld van geslaagde samenwerking zijn de zorgboerderijen,
waarin De Boei samenwerkt met vrijwilligers. De boer en zijn
gezin zijn niet BIG-geregistreerd. Toch heeft deze hulp duidelijk
het kenmerk van activerende begeleiding, die door de cliënten
zeer gewaardeerd wordt. 
Een andere vorm van co-productie die men graag in het nieuwe
zorgverzekeringstelsel geregeld zou zien, is dat cliënten een
PGB-consulent (ervaringsdeskundige) kan aanstellen die dan van-
uit de instelling de benodigde bijscholing kan krijgen, zodat
deze consulent kwalitatief goede begeleiding vanuit het cliën-
tenperspectief kan bieden.
‘Een gevaar is dat de posities door elkaar gaan lopen, door de
overstap die ervaringsdeskundigen maken naar de hulpverleners-
kant als ze zelf aanbod gaan organiseren. Dit heeft consequen-
ties voor de regelkant en voor de rollen. Wanneer bijvoorbeeld
ervaringsdeskundigen zelf een opvanghuis zouden gaan opzetten
(time-outvoorziening), zouden ze mensen in dienst moeten
nemen en dan komen ze in de rol van werkgever terecht. Daar
zijn ze meestal onvoldoende voor geëquipeerd’. 

Tijdens enkele consensusbijeenkomsten is naar voren gebracht
dat nagedacht moet worden over de rechtspositie en arbeidspo-
sitie van ervaringsdeskundigen. Her en der bestaan diverse cur-
sussen, trainingen en opleidingen; ook bij hbo-opleidingen zoals
Fontys, Zadkine (Rotterdam) etc.. Dit begint langzamerhand een
brede beweging te worden. De Vakvereniging voor
Ervaringswerkers is in overleg met het FWG-bureau bezig func-
tieprofielen te ontwikkelen op basis waarvan adequate inscha-
ling kan plaatsvinden in de CAO-GGZ.

Op een publieke bijeenkomst van het Landelijk Platform GGz in
de eerste helft van 2007 over prestatie-indicatoren gaven de
aanwezigen in een peiling aan dat de aanwezigheid van erva-
ringswerkers en de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen een
instelling als een indicator gezien kan worden van de kwaliteit
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van de zorgverlening van de instelling. Dit betekent dat zorgver-
zekeraars de aanwezigheid van ervaringswerkers als een plus-
punt moeten zien voor het contracteren van zorg.

Leveringsvoorwaarde 2: Informatie en keuzevrijheid

De cliënt en zijn naaste betrokkenen beschikken over toeganke-
lijke informatie over:
• De keuzemogelijkheden wat betreft de behandeling.
• De keuzemogelijkheden wat betreft de hulpverlener.
• De praktische gevolgen van opname en behandeling.
• Informatie over relevante cliënten- en familieorganisaties.
• Bij kinderen en niet-wilsbekwamen wordt de familie bij alle

fasen van de behandeling betrokken.
• Voor de relatie tussen de GGZ-instelling en de naastbetrok-

kenen van de cliënt wordt de modelregeling relatie GGZ-
instelling - naastbetrokkenen gehanteerd. 

Er is vaak wel informatie aanwezig over het zorgaanbod in een
instelling, maar niet over de praktische gevolgen van een behan-
deling en over de keten van behandeling en begeleiding waar de
cliënt mee te maken krijgt. De informatie van zorgaanbieders
dient ook regelmatig getoetst te worden door cliënten. De
instelling moet ook de familie mogelijkheden bieden om infor-
matie te krijgen over de behandeling. Dat kan in de vorm van
een familievertrouwenspersoon, of een familieconsulent die een
luisterend oor biedt.

Tijdens de consensusbijeenkomsten is benadrukt dat het bij
deze standaard niet alleen gaat om ‘informatie hebben over
keuzevrijheid, maar die keuzevrijheid moet ook daadwerkelijk
bestaan! Behandelingen moeten door cliënten in heel Nederland
gevolg kunnen worden (en eventueel zelfs in het buitenland als
daar de wachtlijsten korter zijn of de behandelingen van betere
kwaliteit zijn). Het moet niet zo zijn dat de zorgverzekeraar
bepaalt dat een cliënt alleen bij een bepaalde instelling de
behandeling kan volgen, omdat de verzekeraar alleen daarmee
een contract heeft afgesloten’.
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Leveringsvoorwaarde 3: Kwaliteitsverbetering op basis van
kwaliteitstoetsingen vanuit cliën-
ten- en familieperspectief

Cliëntenorganisaties in de GGZ hebben jarenlang geïnvesteerd in
onafhankelijke cliëntentoetsing. De CQ-index is voor de zorgver-
zekeraars ontwikkeld om het zorgaanbod te toetsen aan cliënt-
enervaringen. Toetsing door cliëntenorganisaties kan een aanvul-
lende en verdiepende rol spelen bij het onderzoek naar cliënt-
enervaringen. Essentieel is daarbij dat de resultaten van de
onafhankelijke toetsingen ook serieus worden genomen. De ver-
betertrajecten die hieruit voortkomen moeten door de zorgver-
zekeraar en de cliënten- en familieorganisaties gemonitord wor-
den.

De achterban van het Landelijk Platform GGz vindt dat ‘monito-
ring van kwaliteit in de Zorgverzekeringswet gefaciliteerd dient
te worden. Er moet meer ondersteuning komen voor vrijwilligers
om kwaliteit goed te kunnen toetsen; ook moet er professionele
training komen voor deze mensen. Daarnaast moeten mensen
(financieel) in staat gesteld worden om op reguliere basis hierin
te participeren’. ‘Zo heeft de NVA maar in twee regio’s onder-
steuningsfunctionarissen om de cliëntenpositie te versterken.
Dit werkt in deze regio’s heel goed. Er is dus geld nodig om dat
ook in andere regio’s mogelijk te maken’. 

4. Conclusies

De cliënten- en familieorganisaties hebben verschillende moge-
lijkheden om te bewerkstelligen dat de vele interventies die de
afgelopen jaren vanuit het cliënten- en familieperspectief ont-
wikkeld zijn een plaats krijgen in het aanbod dat uit de
Zorgverzekeringswet gefinancierd wordt.

In dit hoofdstuk hebben we vier scenario’s voorgesteld om GGZ-
interventies vanuit het cliënten- en familieperspectief via de
DBC-bekostigingsystematiek gefinancierd te krijgen. 
Daarnaast hebben we drie scenario’s behandeld om interventies
die cliënten en familieorganisaties belangrijk vinden via polissen
en zorginkoop in het verzekerde pakket opgenomen te krijgen.
Een van deze scenario’s is dat cliënten- en familieorganisaties
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de GGZ-instellingen stimuleren om bepaalde interventies in hun
aanbod op te nemen en te laten financieren door de zorgverze-
keraars. Het Landelijk Platform GGz gaat de achterban facilite-
ren door een eigen GGZ-inkoopgids uit te brengen met meer dan
300 GGZ-interventies vanuit het cliënten- en familieperspectief
op basis van de uitgebreide database die in dit project tot stand
is gekomen. 
Tot slot zijn er standaarden opgesteld om zorgverzekeraars
rechtstreeks te beïnvloeden bij hun zorginkoop. In aanvulling op
de drie zorginhoudelijke standaarden uit hoofdstuk 3 (onafhan-
kelijke informatie- en wegwijsfunctie, lotgenotencontact en
zelfhulp, preventie en nazorg dan wel continuïteit van zorg) zijn
er drie leveringsvoorwaarden voorgesteld: aanwezigheid van
ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in de instelling, infor-
matie en keuzevrijheid, en kwaliteitsverbetering op basis van
kwaliteitstoetsingen vanuit het cliënten- en familieperspectief. 
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5 Conclusies en aanbevelingen:

Voorstellen en instrumenten voor een 
gedifferentieerde netwerkstrategie van het
Landelijk Platform GGz

Sinds de jaren negentig is de rijksoverheid bezig met kabinets-
brede trajecten waarin een nieuwe sturingsfilosofie (‘governan-
ce’) wordt nagestreefd met andere bestuurlijke verhoudingen.
Het zwaartepunt van de overheidssturing verschuift van het
niveau van de rijksoverheid naar de gemeenten en de instellin-
gen. De rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het stelsel,
maar gaat uit van het vermogen van instellingen om zelfstandig
de kwaliteit in hun branche of in hun gemeente te borgen en te
verbeteren. De rijksoverheid ziet hierop toe via programmatisch
handhaven: ‘Programmatisch handhaven wil zeggen dat een
departement zicht heeft op het geheel aan wetten (dan wel
handhavingstaken) waarvoor het verantwoordelijk is, een
inschatting maakt van de grootste risico’s en het naleeftekort op
die terreinen en op basis van de uitkomst daarvan de prioritei-
ten stelt. Samenwerken, toedelen van mensen en middelen,
toetsen of doelen bereikt zijn en zonodig bijsturen maken daar-
van deel uit’ ( zie brief aan TK 29.800 nr 111).

Met de overgang van een deel van de GGZ naar de
Zorgverzekeringswet worden GGZ-cliënten en hun belangenbe-
hartigers (cliënten- en familieorganisaties in de GGZ) geconfron-
teerd met de fragmentering van de GGZ als gevolg van de nieu-
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we sturingsfilosofie van de rijksoverheid (paragraaf 1). Het hier
besproken project heeft geresulteerd in diverse instrumenten en
voorstellen voor effectieve belangenbehartiging van het
Landelijk Platform GGz in de gefragmenteerde GGZ. In para-
graaf 2 worden drie strategische actielijnen voorgesteld om de
verkokering tussen de Zorgverzekeringswet, AWBZ en Wmo
tegen te gaan. De instrumenten en voorstellen voor landelijke
en regionale belangenbehartiging in het kader van de
Zorgverzekeringswet worden respectievelijk in paragraaf 3 en
paragraaf 4 behandeld. 

1. Gefragmenteerde Geestelijke Gezondheidszorg

Allereerst wordt de GGZ na de overheveling naar de Zorgverzeke-
ringswet verdeeld over de AWBZ (sturing vanuit de rijksoverheid),
de Wmo (sturing vanuit de gemeenten) en de Zorgverzekeringswet
(sturing vanuit de GGZ als branche: zorgverzekeraars, zorgaan-
bieders en cliënten- en familieorganisaties). Het gevolg van
deze verkokering is dat de aansluiting tussen de AWBZ, Wmo en
Zorgverzekeringswet verloren dreigt te gaan (zie hoofdstuk 2).

Voor het deel van de GGZ dat onder de Wmo valt, vormen de
443 gemeenten de onderhandelingspartner voor de cliënten- en
familieorganisaties in de GGZ.

Voor het deel van de GGZ dat onder de Zorgverzekeringswet
valt, dienen cliënten- en familieorganisaties te onderhandelen
met de 31 zorgverzekeraars en de 108 zorgaanbieders (lidinstel-
lingen van GGZ Nederland).

Effectieve belangenbehartiging door het Landelijk Platform GGz
en haar lidorganisaties in dit verkokerde en gefragmenteerde
veld is naar ons oordeel alleen mogelijk door gebruik te maken
van netwerkstrategieën.

Het Landelijk Platform GGz is zelf een netwerkorganisatie. Om
verkokering van de GGZ tegen te gaan en de belangen van dat
deel van de GGZ dat onder de Wmo valt effectief te behartigen,
zullen het Landelijk Platform GGz en de lidorganisaties hun net-
werksamenwerking moeten uitbereiden naar Zorgbelang
Nederland. De zorgbelangorganisaties zijn eveneens netwerkor-
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ganisaties, waarin familieorganisaties, GGZ-organisaties, catego-
riale organisaties en gehandicaptenorganisaties met elkaar
samenwerken. Zij hebben in de afgelopen jaren intensieve con-
tacten opgebouwd met zorgkantoren (adviesfunctie) en in het
verlengde daarvan met zorgverzekeraars. Het Landelijk Platform
GGz en haar lidorganisaties beschikken over de kennis die voor
zorgbelangorganisaties essentieel is om de belangenbehartiging
in de GGZ goed vorm te geven (zie paragraaf 2).

Het Landelijk Platform GGz wil verder bereiken dat de voor
cliënten belangrijke GGZ-interventies als cliëntgestuurde zorg,
zelfhulp en ervaringsdeskundigheid in het nieuwe stelsel van de
Zorgverzekeringswet een plaats krijgen. Een van de projecten
heeft betrekking op de GGZ-inkoop: het in kaart brengen van
cliënt- en familiegestuurde zorg die in het nieuwe stelsel gefi-
nancierd moet (blijven) worden en het beïnvloeden van zorgver-
zekeraars en zorgaanbieders bij onderhandelingen over de GGZ-
inkoop door standaarden op te stellen vanuit het cliënten- en
familieperspectief. Om deze doelstellingen te bereiken zal het
Landelijk Platform GGz ook netwerkcontacten moeten leggen
met de zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de GGZ-branche:
landelijk (paragraaf 3) en regionaal (paragraaf 4).

2. Aansluiting tussen Zorgverzekeringswet, AWBZ en Wmo

Door de overgang van een deel van de GGZ naar de
Zorgverzekeringswet krijgen veel GGZ-cliënten te maken met de
verschillende kokers van de Zorgverzekeringswet, AWBZ en
Wmo. Het Landelijk Platform GGz stelt zich op het standpunt
dat de aansluiting tussen zorg (AWBZ, Zorgverzekeringswet of
Wmo) en leven in de maatschappij, zo nodig met ondersteunen-
de voorzieningen (AWBZ, Wmo) een bijzonder punt van aandacht
moet zijn bij de overgang van de GGZ naar de
Zorgverzekeringswet. 

Zorgverzekeraars zeggen er zelf belang bij te hebben om goede
relaties te onderhouden met (grote en middelgrote) gemeenten
om tot een goede afstemming te komen over wat in de Wmo
geregeld wordt en wat in de Zorgverzekeringswet. 
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De gemeenten en de zorgverzekeraars hebben al een intensieve
relatie vanwege de collectieve contracten. Meer dan 350
gemeenten hebben collectieve contracten afgesloten met zorg-
verzekeraars voor hun uitkeringsgerechtigden, waarin naast het
basispakket en de aanvullende verzekering ook het gemeente-
pakket van de bijzondere bijstand is opgenomen.

De achterban van het Landelijk Platform GGz zou graag zien dat
deze relatie tussen gemeenten en zorgverzekeraars verder
wordt uitgewerkt en dringt aan op verdergaande samenwerking
tussen zorgverzekeraars en gemeenten om te voorkomen dat
mensen tussen de wal en het schip van de Wmo en de
Zorgverzekeringswet vallen. ‘Gemeenten zouden hiertoe bij-
voorbeeld de infrastructuur van de regionale cliënten- en fami-
lie-initiatieven voor hun rekening kunnen nemen, terwijl bepaal-
de functies via de Zorgverzekeringswet gefinancierd kunnen
worden’. Overigens hebben sommige zorgverzekeraars reeds
contracten met gemeenten, zoals bijvoorbeeld in Utrecht en
Amsterdam (GSD-contracten). 

Effectieve belangenbehartiging vereist samenwerking op regio-
naal niveau tussen de regionale cliëntenorganisaties van
Zorgbelang Nederland en de (regionale afdelingen van de) lidor-
ganisaties van het Landelijk Platform GGz.

Tijdens de regionale bijeenkomsten zijn in dit kader drie strate-
gische actielijnen naar voren gebracht:

1. Het Landelijk Platform GGz en Zorgbelang Nederland die-
nen samen een convenant te sluiten met de VNG met als
inzet dat bepaalde infrastructurele GGZ-initiatieven vanuit
cliënten- en familieperspectief in elke gemeente gereali-
seerd worden. 

2. De regionale cliëntenorganisaties zouden, ondersteund door
de (regionale afdelingen van de) lidorganisaties van het
Landelijk Platform GGz, periodiek overleg met de (centrum-)
gemeenten kunnen starten om de gevolgen van de verkoke-
ring van de Zorgverzekeringswet, AWBZ en Wmo tegen te
gaan. 
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3. Cliënten- en familieorganisaties kunnen invloed uitoefenen
op de gemeenten om voor hen specifieke interventies van
cliënten- of familieorganisaties het gemeentepakket op te
nemen. Het programma ‘Lokale Versterking’ van het
Landelijk Platform GGz is gericht op het versterken van de
inbreng van GGZ-cliënten in de gemeenten.

3. Landelijke belangenbehartiging in het kader van
Zorgverzekeringswet: netwerkstrategieën tussen het
Landelijk Platform GGz en de categoriale lidorganisaties 

In de Zorgverzekeringswet bepaalt de zorgverzekeraar in de
modelovereenkomst op basis waarvan een zorgovereenkomst
wordt gesloten wie de zorg verleent, waar die wordt verleend
en welke procedurele voorwaarden gelden. Wie de indicatiestel-
ling doet wordt ook door de zorgverzekeraar in de modelover-
eenkomst bepaald. De indruk van de patiëntenorganisaties die
reeds onderhandelingen voeren met zorgverzekeraars, is dat
zorgverzekeraars enerzijds terughoudend zijn om in het kader
van de Zorgverzekeringswet blind te varen op het reguliere aan-
bod van GGZ-instellingen (‘lastig en duur’), maar anderzijds ook
gretig zijn: ‘De voormalige ziekenfondsen liggen op achterstand
in de zorgverzekeringsmarkt omdat dit nu een prijsmarkt is en
zij over minder financiële reserves beschikken. Zorgverzekeraars
verwachten dat het in de toekomst een kwaliteitsmarkt wordt.
Zij willen zich dus nu al gaan profileren op het inkopen op goede
kwaliteit’.

Wanneer cliënten- en familieorganisaties strategisch opereren
op landelijk niveau dienen zij  rekening te houden met het gege-
ven dat zorgverzekeraars gefuseerd zijn tot een beperkt aantal
holdings met regionale aanspreekpunten, waarvan het werkge-
bied niet overeenkomt met de indeling in zorgkantoren. De lan-
delijke holdings van de zorgverzekeraars zijn in zekere zin ook
netwerkorganisaties. Er zijn verschillen in de marktpositie van
de zorgverzekeraars: marktleiders per regio, maar ook verschil-
lende marktaandelen in de regio. Verder kunnen leden van een
cliënten- of familieorganisatie in een regio of cliënten in een
instelling bij verschillende zorgverzekeraars verzekerd zijn. En
er is een verschil tussen schadeverzekeraars, die alleen landelijk
opereren en zich meer oriënteren op zorgconsumenten, en zorg-
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verzekeraars met een ziekenfondsverleden en regionale bindin-
gen: ‘Met name zorgverzekeraars zijn gevoelig voor wensen van
cliënten en familieorganisaties, terwijl schadeverzekeraars deze
wensen vooral als een kostenpost zullen zien’.

Strategisch opereren op landelijk niveau vereist samenwerking
van het Landelijk Platform GGz met landelijke categoriale orga-
nisaties en Zorgbelang Nederland, waarbij men elkaars positie
versterkt in de onderhandelingen met de zorgverzekeraars.

Tijdens de expertmeetings met NVA en Balans werd het volgende
voorbeeld gegeven: ‘NVA/Balans heeft contact met Agis in ver-
band met een collectief contract. Leden van Balans kunnen
gebruikmaken van een speciaal aanvullend pakket dat (langwer-
kende) medicatie voor ADHD vergoedt, die tot nu toe niet door
het basispakket van de zorgverzekering werd gedekt. Dat had
tot gevolg dat ouders voorheen 3,4 miljoen bijbetaalden om
gebruik te maken van dit middel (een kwart van het totale
bedrag dat bijbetaald wordt aan medicijnen). Ook het lidmaat-
schap van Balans wordt vergoed. Er zijn tot nu toe 2000 leden
van Balans die van dit pakket gebruikmaken. Agis wil nu ook met
andere organisaties zoals de NVA/Balans gaan overleggen.
Wanneer deze verzekeringsvorm aanslaat, zullen andere verze-
keraars wellicht volgen’. Een ander voorbeeld is dat ‘een vereni-
ging de interventie eerst probeert onder te brengen bij een
grote zorgverzekeraar. Wanneer dit lukt, kan vervolgens met
kleinere verzekeraars overlegd worden of zij het dan ook in hun
pakket willen opnemen. Diabetes Vereniging Nederland heeft
een dergelijke strategie met succes gevolgd. Zij hebben nu een
landelijke dekking die de kosten voor diabetici vergoedt’.

In het nieuwe zorgstelsel heeft de zorgverzekeraar volgens de
NZa een belangrijke taak om als kritische inkoper op te treden
namens zijn verzekerden (2007b). Om voordelen te kunnen
bedingen bij zorgaanbieders, is het voor verzekeraars belangrijk
dat zij consumenten kunnen stimuleren naar bepaalde gecon-
tracteerde (voorkeurs-)aanbieders te gaan. Wanneer verzeke-
raars hun verzekerden niet kunnen geleiden in de richting van
bepaalde aanbieders, hebben zij vooral in onderhandelingen
met grote zorgconcerns weinig onderhandelingsmacht. Ook con-
stateert de NZa dat de sterke voorkeur van verzekerden voor
basisverzekeringen met gecontracteerde zorg een positieve prik-
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kel geeft voor een adequate zorginkoop door verzekeraars.
In het visiedocument ‘Richting geven aan keuzes’ oordeelt de
NZa dat de verzekeraars op dit moment hun rol als kritisch inko-
per nog niet waarmaken. Ze contracteren nu nog bijna alle zor-
gaanbieders. De door de verzekeraars aangeboden polissen ver-
schillen daarom maar minimaal van elkaar. Hierdoor valt er voor
de consument op dit moment nog weinig te kiezen. De NZa advi-
seert verzekeraars om samenwerking te zoeken met partijen die
de verzekerde vertrouwt, zoals cliënten- en familieorganisaties
en deze te betrekken bij het selecteren/contracteren van
bepaalde (voorkeurs-)aanbieders!

De zorgverzekeraar hoopt ook dat door de contacten met cliën-
ten- en patiëntenorganisaties zijn reputatie als cliëntvriendelij-
ke zorgverzekeraar verbetert. Op dit terrein speelt Agis een
actieve rol, maar ook andere zorgverzekeraars, zoals CZ, Delta
Lloyd, Menzis en VGZ, zijn collectieve contracten met cliënten-
en patiëntenorganisaties aangegaan. De cliëntenorganisatie die
op de zorgverzekeringsmarkt opereert moet zich in de eerste
plaats informeren over de voorkeuren van haar achterban over
de samenstelling van de polis (inclusief aanvullende verzeke-
ring). 

Het project ‘Op je tellen passen’ is gericht op het ontwikkelen
van strategieën om de zorginkoop van zorgverzekeraars in de
GGZ effectief te beïnvloeden. Voor wat betreft de landelijke
belangenbehartiging heeft het project geresulteerd in de vol-
gende producten en voorstellen ter ondersteuning van de lande-
lijke netwerkstrategieën van het Landelijk Platform GGz en haar
lidorganisaties.

1. De organisaties die verenigd zijn in het Landelijk Platform
GGz, brengen een eigen GGZ-inkoopgids uit met meer dan
300 GGZ-interventies vanuit het cliënten- en familieper-
spectief op basis van de uitgebreide database die in dit pro-
ject tot stand is gekomen. Deze GGZ-inkoopgids kan door
hen ingezet worden bij hun onderhandelingen met de zorg-
verzekeraars.
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2. De drie zorginhoudelijke standaarden (onafhankelijke infor-
matie- en wegwijsfunctie, lotgenotencontact en zelfhulp,
preventie en nazorg dan wel continuïteit van zorg) en de
drie randvoorwaardelijke standaarden (aanwezigheid van
ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in de instelling,
informatie en keuzevrijheid, en kwaliteitsverbetering op
basis van kwaliteitstoetsingen vanuit het cliënten- en fami-
lieperspectief) uit dit project van het Landelijk Platform
GGz kunnen ingezet worden om de zorginkoop van de zorg-
verzekeraars te beïnvloeden.

3. Zorgverzekeraars op hun beurt benadrukken ‘dat er sprake
moet zijn van tweerichtingsverkeer: zorgverzekeraars die
luisteren naar cliënten- en familieorganisaties moeten er
ook wat voor terugzien. (Weet de cliënt dat ik datgene wat
hij of zij belangrijk vindt, opneem in de inkoopvoorwaar-
den?)’. Enkele zorgverzekeraars hebben reeds expliciet aan-
gegeven behoefte te hebben aan bijvoorbeeld drie duidelij-
ke, objectiveerbare criteria voor hun zorginkoop 2008.
Zorgverzekeraars die de standaarden van het Landelijk
Platform GGz hanteren, verwerven een keurmerk van het
Landelijk Platform GGz

4. Het Landelijk Platform GGz kan een handreiking opstellen
in de vorm van een landelijke modelovereenkomst (naar het
voorbeeld van soortgelijke VNG-modelverordeningen) die
cliënten- en familieorganisaties kunnen hanteren in hun
onderhandelingen met verzekeraars om interventies vanuit
het cliënten- en familieperspectief gefinancierd te krijgen.
Als het één cliënten- of familieorganisatie lukt om bij één
verzekeraar een regeling te treffen, dan kunnen andere
organisaties dit benutten bij hun eigen zorgverzekeraars.

4. Regionale belangenbehartiging in het kader van
Zorgverzekeringswet

Zorgbelangorganisaties hebben contacten opgebouwd met Agis
(Utrecht, Amsterdam), Menzis (Gelderland, Groningen en
Twente), Zorg en Zekerheid (Zuid-Holland), Univé en Achmea
(Noord-Holland), VGZ (Brabant), Delta Lloyd en CZ (Zeeland,
Limburg). Ook de contacten van cliënten- en familieorganisaties
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met zorgverzekeraars op regionaal niveau zijn de afgelopen
jaren sterk toegenomen. 

Strategisch opereren op regionaal niveau vereist samenwerking
tussen de lidorganisaties van het Landelijk Platform GGz en de
regionale cliëntenorganisaties van Zorgbelang Nederland. 
Aan de ene kant is voor landelijke cliënten- en familieorganisa-
ties, zoals door Ypsilon is opgemerkt, een regionale inzet moei-
lijk, omdat op regionaal niveau te weinig menskracht aanwezig
is om te onderhandelen met de gemeenten en zorgverzekeraars.
Aan de andere kant is juist de specifieke kennis van cliënt- en
familiegestuurde zorg bij de landelijke categoriale organisaties
aanwezig. 

Voor cliënten- en familieorganisaties is het belangrijk om te
weten wie ze moeten aanspreken, wat het kader is en ook dat
je het overleg tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder niet uni-
form kan regelen. Men kan bijvoorbeeld in elke regio tot een
andere formule komen. Voor de zorgverzekeraar is het belang-
rijk om te weten dat hij aan tafel zit met alle relevante cliën-
tenorganisaties in de regio, zodat hij niet achteraf tot de ont-
dekking komt dat sommige cliënten zich niet vertegenwoordigd
voelen.

Tijdens de regionale consensusbijeenkomsten is naar voren
gebracht dat zorgverzekeraars bij de cliënten en andere betrok-
kenen moeten nagaan hoe zij de zorg ervaren en of aan al hun
voorwaarden voor goede zorg is voldaan: ‘Zij moeten niet alleen
op papierwerk afgaan (jaarverslagen, productieverslagen e.d.),
maar daadwerkelijk met de regionale cliëntenorganisaties en
patiëntenverenigingen in gesprek gaan over hoe de zorg is gele-
verd en een checklist afnemen (toetsmoment). Vervolgens kun-
nen de zorgverzekeraars, indien nodig, de instellingen op de vin-
gers tikken. Naleving moet gegarandeerd worden door een
straf/bonusstelsel. Er zijn afspraken met zorginstellingen dat zij
90% financiering ontvangen wanneer zij hebben voldaan aan hun
productieafspraken. De overige 10% is van andere factoren
afhankelijk. Het is denkbaar dat zorginstellingen 1% ontvangen
indien cliënten en verwanten via medezeggenschap een goed
oordeel geven over de zorg. Wanneer zij geen gunstig oordeel
geven, ontvangt de zorginstelling dus niet die 1% . Dit kan
gezien worden als een strafkorting’. 
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Ook acht de achterban van het Landelijk Platform GGz het van
belang dat cliënten in de instellingen invloed hebben op de
onderhandelingen tussen zorgverzekeraar en de instelling. Zo is
er binnen Parnassia/BAVO sprake van een getrapt model: 
• Op instellingsniveau zit het bestuur van de cliëntenraad aan

tafel bij de gesprekken tussen de Raad van Bestuur en het
zorgkantoor.

• Daarna vindt er overleg plaats tussen de centrale cliënten-
raad en de cliëntenraden per zorgdivisie ter voorbereiding
op het overleg van de cliëntenraad met de zorgdivisie.

Nu een deel van de GGZ naar de Zorgverzekeringswet gaat, wil
de cliëntenraad (en de Raad van Bestuur) van Parnassia/BAVO
deze structuur voortzetten bij de zorginkoop door de zorgverze-
keraars: ‘Ook hier moeten cliëntenraden wel op hun tellen pas-
sen: zij moeten aan díe onderhandelingstafels aanwezig zijn waar
de zaken werkelijk ‘afgetikt’ worden (tegengaan van ‘achterka-
mertjespolitiek’). Dit vereist een getrapt niveau van onderhan-
delingen, waarbij de onderhandelingsthema’s concreter worden
naarmate men op het niveau van de afdeling of zorgdivisie komt’. 
Ook in andere regio’s is gepleit voor de inbreng van cliëntenra-
den tijdens de zorginkoopgesprekken van zorgverzekeraars en
zorgaanbieders op instellingsniveau. De cliëntenraden kunnen
daarbij input leveren over kwaliteit van zorg, dwang en drang
e.d.. In Limburg, maar ook in Noord-Holland (de Breijder
Stichting) heeft men hiermee reeds ervaring opgedaan.

Uit het project komen de volgende voorstellen voor een effec-
tieve regionale netwerkstrategie naar voren:

1. Het is van belang dat landelijke cliënten- en familieorgani-
saties en regionale cliëntenorganisaties hun krachten bun-
delen, zodat er één aanspreekpunt is voor de zorgverzeke-
raars. Bij dit centrale aanspreekpunt moeten ook alle klach-
ten terechtkomen, zodat men hier goed op de hoogte is van
de kwaliteit van de verleende zorg.

2. In elke regio werken de cliënten- en familieorganisaties een
gezamenlijk pakket aan voorstellen uit, waarover zij in
gesprek gaan met de zorgverzekeraar/marktleider in de
regio. Het Landelijk Platform GGz kan hierin een coördine-
rende rol vervullen en informatie uitwisselen tussen de ver-
schillende regio’s. 
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3. De eigen GGZ-inkoopgids van het Landelijk Platform GGz
met meer dan 300 GGZ-interventies vanuit het cliënten- en
familieperspectief kan door de regionale cliëntenorganisa-
ties ingezet worden bij hun onderhandelingen met regionale
zorgverzekeraars, regiogemeenten en zorgaanbieders.

4 Het Landelijk Platform GGz zou, op basis van de ervaringen
van best practices van de rol van cliëntenraden bij de zorg-
inkoop, richtlijnen kunnen ontwikkelen voor cliëntenraden
die deze rol ook willen gaan vervullen.
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Verklarende lijst afkortingen

AA Anonieme Alcoholisten
ACT Assertive Community Treatment
ADHD Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (oftewel

aandachtstekort/hyperactiviteitstoornis)
Agis Zorgverzekeraar
APZ Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BIG   Wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg

(Wet BIG)
CGT Cognitieve Gedragstherapie
CQ/index Consumer Quality Index (is een gestandaardiseerde

systematiek voor meten, analyseren en rapporte-
ren van klantervaringen in de zorg)

CVZ College voor Zorgverzekeringen
CZ Zorgverzekeraar
DBC Diagnosebehandelingcombinatie
DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental

Disorders - Fourth Edition
DVN Diabetes Vereniging Nederland
Fonds PGO Fonds voor patiënten-, gehandicaptenorganisaties

en ouderenbonden
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
IGPB Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid
LSOVD Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van

Druggebruikers
MEE   Ondersteuningsorganisatie voor mensen met een

handicap, beperking of chronische ziekte
NICE NICE research and Development programme
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NIGZ Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering
en Ziektepreventie

NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme
PAAZ Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis
PGB Persoonsgebonden budget
RIAGG Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke

Gezondheidszorg
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
RPCP Regionaal Patiënten en Consumenten Platform
SABN Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa
SBI Organisatie op gebied van training & advies
SER Sociaal Economische Raad
SPV Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
TBU Tijdelijk besluit tegemoetkoming buitengewone

uitgaven
VGZ Zorgverzekeraar
VMDB Vereniging voor Manisch-Depressieven en

Betrokkenen
VSN Vereniging Spierziekten Nederland
V&V Verpleging en Verzorging
VWS   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WAJONG Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jong-

gehandicapten
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WWB Wet Werk en Bijstand
ZN Zorgverzekeraars Nederland
Zvw Zorgverzekeringswet
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Beste Koop

GGZ-inkoop vanuit cliënten- en familieperspectief

De geestelijke gezondheidszorg valt per 2008 deels onder 
de AWBZ (sturing vanuit de rijksoverheid), de Wmo (sturing 
vanuit gemeenten) en de Zorgverzekeringswet (sturing van-
uit de GGZ-branche). Door de overheveling naar de Zorg-
verzekeringswet gaan zorgverzekeraars deze zorg voortaan 
inkopen en betalen, en niet meer de zorgkantoren. Het 
Landelijk Platform GGz behartigt de belangen van mensen 
met psychische problemen en hun familie. Cliënten- en 
familieorganisaties willen dat zorgverzekeraars de juiste hulp 
inkopen bij de juiste zorgaanbieders. Maar ook dat de aan-
vullende verzekeringen betaalbaar blijven, de cliënt- en fa-
miliegestuurde zorg overeind blijft en dat belangrijke zaken 
als zelfhulp en ervaringsdeskundigheid behouden blijven. 

In dit rapport staat hoe het Landelijk Platform GGz het 
cliënten- en het familieperspectief naar voren gaat brengen 
in de nieuw gefi nancierde GGZ. Hiertoe heeft het platform 
dertien landelijke en regionale bijeenkomsten georganiseerd 
met regionale en lokale cliënten- en familievertegenwoor-
digers. ‘Beste Koop. GGZ-inkoop vanuit cliënten- en familie-
perspectief’ levert de resultaten daarvan. Het gaat om 
instrumenten zoals zorgstandaarden, leveringsvoorwaarden, 
een GGZ-inkoopgids met 306 GGZ-interventies vanuit het 
cliënten- en familieperspectief en een eigen keurmerk, en 
om voorstellen voor een effectieve landelijke en regionale 
belangenbehartiging in de nieuwe GGZ.

Rally Rijkschroeff
Dick Oudenampsen
Meta Flikweert
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