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Marktconsultatie productcategorie generalistische basis-ggz 

Verslag van de marktconsultatie generalistische basis-ggz. 

Deze marktconsultatie is gehouden in het kader van de voorbereiding van de aanbesteding van (niet 

vrij toegankelijke) jeugdhulp, wmo-zorg en huishoudelijke hulp door de vijf gemeenten van regio 

Utrecht (De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden).  

De gemeenten wensten voorafgaand aan deze aanbesteding te onderzoeken of het wenselijk is 

enkele productcategorieën vrij toegankelijk te maken. Generalistische basis-ggz is één van deze 

productcategorieën. Deze marktconsultatie heeft plaats gevonden in het kader van dit onderzoek.  

Vijftien zorgaanbieders zijn per brief van 12 augustus 2019 gevraagd om deel te nemen aan deze 

marktconsultatie. Zeven van hen hebben voorafgaand hieraan de schriftelijke vragen beantwoord. 

Naar aanleiding van de ontvangen schriftelijke reacties is tijdens de bijeenkomst van 13 september 

2019 nader ingegaan op een aantal aspecten. Het verslag van deze bijeenkomst is bijgevoegd als 

bijlage 1 bij dit document. Een samenvatting van de schriftelijke antwoorden en reacties is als bijlage 

2 bijgevoegd bij dit document. 

 

Belangrijkste uitkomsten marktconsultatie generalistische basis-ggz 

1. Subtypen basis-ggz 

Binnen de basis-ggz worden geen subtypen onderscheiden door aanbieders.  

2. Verbinding met andere productcategorieën 

Uit de reacties en antwoorden van de aanbieders komt naar voren dat ggz meestal niet in combinatie 

met andere typen hulp wordt gegeven, althans niet onder regie van de aanbieder van basis-ggz. Op- 

en afschalen binnen de ggz, dus van basis-ggz naar sggz en terug, komt wel voor..  

3. Verschil met specialistische ggz 

Specialistische ggz wordt ingezet voor problematiek die zich kenmerkt door een grotere complexiteit, 

intensiteit en/of een hoger risicoprofiel. Tegelijk blijkt de grens tussen basis-ggz en sggz in de praktijk 

niet scherp te worden getrokken. Er is sprake van een grijs gebied.  

4. Wel/niet algemeen/vrij toegankelijk maken 

Aanbieders staan positief tegenover het vrij toegankelijk maken van de basis-ggz.  



marktconsultatie 13 september 2019 

 

Pagina 2 van 12 
 

De aanbieders vinden het wel erg prettig dat er al een schifting en verwijzing heeft plaats gevonden 

(door de huisarts of de gemeentelijke toegang) welke cliënten basis-ggz nodig hebben, voordat 

cliënten zich tot hen wenden. De aanbieders achten zich niet in staat om deze beoordeling zelf te 

doen.  

5. Draagvlak/animo samenwerkingsverband 

Onder een samenwerkingsverband wordt een aantal partijen verstaan die samen, als één partij, een 

inschrijving hebben ingediend en die als één gezamenlijke organisatie de zorg gaan leveren. Met 

name de kleinere aanbieders van basis-ggz zien dit als erg complex en als een enorme 

taakverzwaring. Ze hebben hier nadrukkelijk geen behoefte aan. Het verbinden van basis-ggz met het 

huidige voorliggende veld is een beweging die nog niet elders in het land is gesignaleerd. 

6. Draagvlak/animo inkoop per gemeente ipv regionaal 

De aanbieders vinden het ongewenst als elk van de vijf gemeenten de basis-ggz op zijn eigen manier 

gaat inkopen.  

7. Voorkeur type bekostiging 

De meeste aanbieders hebben voorkeur voor een pxq-financiering. Eén aanbieder heeft een 

voorkeur voor lump sum financiering.  

Aanbieders attenderen erop dat er substantiële werkzaamheden (en dus kosten) naar de 

aanbieder(s) worden overgeheveld als bij de aanbieder, in het kader van budgetbeheersing, de taak 

wordt belegd om te bepalen welke cliënten gebruik mogen maken van de algemeen toegankelijke 

basis-ggz.  
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Bijlage 1: Mondelinge vragen en antwoorden productcategorie 

generalistische basis-ggz  

Aanwezige aanbieders: 

1. Impegno 

2. Mentaal Beter 

3. Pedagogische Praktijk Woerden  

4. Praktijk Haastrecht 

Aanwezig namens de gemeenten: 

1. Carien Huizing, projectleider inkoop 2021 

2. Annette Hesemans, inkoper sociaal domein 

3. Iris de Wit, projectondersteuner inkoop 2021 

4. Dennis Boekhout, gemeente Stichtse Vecht 

5. Laura Verkerk, gemeenten Woerden en Oudewater 

6. Maikel de Vries, gemeente De Ronde Venen 

7. Eline Smits, gemeente Montfoort 

8. Marije Schotpoort, transformatiemanager regio Utrecht West 

9. Melvin Lucardie, contractmanager regio Utrecht West 

De projectleider heet alle aanwezigen van harte welkom. De aanleiding van deze marktconsultatie 

wordt kort geschetst, onder verwijzing naar de informatie die hierover eerder is toegestuurd: De 

gemeenten zijn aan het onderzoeken of generalistische basis-ggz onderdeel van de algemeen 

toegankelijke voorzieningen kan worden.  

Vraag 1 

De gemeente Stichtse Vecht licht de voorgestane beweging nader toe: De gemeenten willen 

normaliseren en demedicaliseren. In dat kader past het dat zorg, waaronder generalistische basis-

ggz, steeds meer dicht bij de burger en algemeen toegankelijk wordt georganiseerd. Algemeen 

toegankelijk betekent dat geen verwijzing/beschikking/indicatie/bepaling jeugdhulp meer nodig is 

om van de zorg gebruik te kunnen maken. De gemeenten verwachten dat dit voor aanbieders leidt 

tot een groter palet om te kunnen doen wat nodig is, dat de beweging behulpzaam is om (verder) te 

kunnen te ontschotten en dat deze beweging leidt tot verlaging van de administratieve lastendruk.  

Samengevat zijn er twee modellen denkbaar: Eén model waarbij generalistische basis-ggz algemeen 

toegankelijk wordt gemaakt ongeveer zoals hierboven geschetst. En een ander model waarin net als 

nu sprake is van een gemeentelijke toegang die eerst een beschikking afgeeft voordat een cliënt 

gebruik kan maken van generalistische basis-ggz. De gemeenten zijn hierin nog sterk zoekende. In het 

kader van deze zoektocht vindt deze marktconsultatie plaats. De exacte invulling kan per gemeente 

gaan verschillen.  

De projectleider vraagt om een eerste reactie aan aanbieders: 

Een aanbieder verwijst naar het voorbeeld van de stad Utrecht. Aanbieder vraagt zich af wie bij het 

algemeen toegankelijk maken dan de beschikking afgeeft. Gemeente Stichtse Vecht geeft aan dat het 

mogelijk is dat er voor de hulp dan geen gemeentelijke toegang meer is die de beschikking afgeeft. 

Aanbieders geven in reactie hierop aan dat aanbieders in dat geval zelf een multidisicplinair team 

zouden moeten vormen om deze functie over te nemen.  
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Gemeente Stichtse Vecht merkt op dat ook nog een ander model mogelijk is, namelijk de uitbreiding 

van het gemeentelijke lokale team met een bggz-functie. De beweging die de gemeenten voorstaan 

wordt ingegeven door de indruk dat er te veel schotten zijn en dat dit belemmert in kunnen op- en 

afschalen. 

Een aanbieder geeft aan dat een positief punt van algemeen toegankelijk maken is dat het leidt tot 

minder administratieve druk. Een andere aanbieder geeft aan dat dit lijkt op een beweging terug 

naar een ouder systeem, namelijk dat de jeugdige rechtstreeks via de huisartsenpraktijk toegang 

kreeg tot de basis-ggz.  

Gemeente Woerden merkt op dat dit multidisciplinaire team wel het gehele veld van jeugdhulp en 

wmo-zorg moet beslaan en niet alleen de ggz. Anders zouden cliënten namelijk op meerdere plekken 

op zoek moeten gaan naar de juiste zorg.  

Een aanbieder merkt op dat dit feitelijk het overnemen is van werk dat de gemeente nu doet.  

Gemeenten Woerden geeft aan dat er eigenlijk twee vormen zijn: 

1. De gemeentelijke toegang bepaalt wie toegang krijgt tot de basis-ggz en geeft tevens 

doelstellingen of een gewenst resultaat mee. Het is vervolgens aan de aanbieder om te 

bedenken hoe dit resultaat te realiseren; of 

2. Een (collectief van) aanbieder(s) bepaalt zelf wie toegang krijgt tot de basis-ggz, formuleert 

zelf gewenste resultaten en bedenkt zelf hoe deze het beste kunnen worden gerealiseerd. 

Vraag 2 

De gemeenten vragen of het noodzakelijk is dat wordt bepaald dat de inzet van basis-ggz nodig is, 

voordat een cliënt zich richt tot de aanbieder(s) van basis-ggz.  

Een aanbieder zegt dat dat geen probleem is als inzet van basis-ggz nodig blijkt. Een andere 

aanbieder geeft aan dat de drempel voor cliënten vaak toch redelijk hoog is en dat hij daarom geen 

of maar heel beperkte oneigenlijke toestroom in de basis-ggz verwacht.  

Een andere aanbieder geeft aan het erg prettig te vinden dat de huisarts als al een inschatting heeft 

gemaakt of inzet basis-ggz nodig is. Hij zou het een als een grote verantwoordelijkheid ervaren als hij 

een cliënt zou moeten verwijzen naar huisarts als de toegang vrij is en de inzet van basis-ggz niet 

opportuun lijkt. 

Aanbieders geven aan dat zij momenteel circa 95% van al hun cliënten krijgen middels verwijzing 

door de huisarts. De huisarts heeft dan dus op casusniveau al meegekeken. 

De gemeenten geven aan dat deze rol van de huisarts ook behouden zou kunnen blijven als basis-ggz 

algemeen toegankelijk zou worden gemaakt. Het enige wat dan verandert, is dat er dan geen 

gemeentelijke beschikking meer nodig is voordat de basis-ggz voor vergoeding door de gemeente in 

aanmerking komt. De administratieve rompslomp zou hiermee kunnen verminderen. 

Vraag 3 

De gemeenten merken op dat het de denkrichting is dat aanbieders van basis-ggz zich verenigen in 

een collectief van aanbieders die samen op basis van een lump sumfinanciering alle vormen van vrij 

toegankelijke zorg gaan bieden in een gemeente. Leidt dit tot andere inzichten en wat kan de 

meerwaarde hiervan zijn voor de cliënt?  
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Een aanbieder geeft aan een dergelijke samenwerking van aanbieders een enorme taakverzwaring 

voor hemzelf als aanbieder betekent. Een andere aanbieder merkt op dat een vrijgevestigde niet 

voor niets een vrijgevestigde is. Een volgende aanbieder merkt op dat het van meerwaarde is als 

meerdere expertisen in een organisatie vertegenwoordigd zijn, zodat zij met elkaar kunnen 

overleggen. Een andere aanbieder merkt in reactie hierop dat dit nu ook al gebeurt vanuit het 

netwerk sociale kaart. Als er een cliënt is die mogelijk bij een andere aanbieder beter past dan stemt 

partij af met andere aanbieders. 

Een aanbieder geeft aan dat een ggz-organisatie beter en kritischer kan kijken welke ggz-zorg het 

beste ingezet kan worden. Bij de gemeentelijke toegang is deze expertise onvoldoende aanwezig. 

Juist de combinatie van basis-ggz en sggz in één organisatie zorgt dat goed kan worden gestuurd op 

goedkoper en doelmatiger leveren van zorg. Deze combinatie maakt het juist gemakkelijker om te 

doen wat nodig is. Desgevraagd bevestigt de aanbieder dat in het belang van kunnen op- en 

afschalen er juist meer vrijheid zou moeten zijn om gemakkelijk afwisselend basis-ggz en sggz te 

kunnen inzetten. 

Vraag 4 

De gemeenten vragen wat het inhoudelijke verschil is tussen basis-ggz en sggz. 

Een aanbieder geeft aan: De mate van van complexiteit en intensiteit.  

Vraag 5 

De gemeenten vragen of aanbieders zich kunnen voorstellen dat ze functioneel gezien onderdeel 

gaan uitmaken van het gemeentelijke lokale team. 

Een aanbieder geeft aan regelmatig gebeld te worden door het lokale team om te sparren over wat 

een cliënt nodig heeft. Hij heeft in dit opzicht nu al het gevoel onderdeel uit te maken van het lokale 

team. Een aanbieder heeft ook een andere ervaring: Hij heeft toen aangeboden om in het lokale 

team mee te willen denken over lastige casuïstiek, maar dat wilde het lokale team toen niet.  

Een andere aanbieder schat in dat iedereen wil samenwerken met andere disciplines, maar dat het 

optuigen van deze samenwerkingen lastig is. Misschien is de tijd er nu rijp voor.  

Vraag 6 

De gemeenten vragen of je alleen de adviesfunctie van de basis-ggz in het lokale team zou moeten 

willen beleggen of ook de inhoudelijke hulpverlening aan de cliënt. 

Een aanbieder geeft aan dat dit afhankelijk is van de inhoudelijke vraag. Een andere aanbieder vraagt 

zich af of er genoeg spreekkamers zullen zijn om inhoudelijke hulpverlening aan de cliënten te 

kunnen bieden.   

Vraag 7 

De gemeente Stichtse Vecht licht toe dat sprake kan zijn van een wijkteam dat kortdurende 

laagdrempelige zorg kan leveren. Door toevoeging van de basis-ggz kan het pakket dat dit wijkteam 

levert, worden uitgebreid. Is een dergelijke uitbreiding helpend voor de cliënt? Immers, het palet aan 

hulpvormen dat algemeen toegankelijk kan worden ingezet, wordt dan groter. Er wordt dan een 

bepaald resultaat van de aanbieder verwacht voor een bepaalde populatie. Dit moet dan allemaal 

voor een bepaald budget georganiseerd worden. Er zijn nu cliënten die onvoldoende geholpen 

worden. Om dit op te lossen, is een ander soort samenwerking nodig. Je bent dan samen 

verantwoordelijk voor een cliënt.  
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Een aanbieder geeft aan dat de geschetste gewenste samenwerking overeenkomt met wat hij iedere 

dag al doet.  

De gemeenten geven ter verduidelijking aan dat het niet gaat om een budget per praktijk, maar om 

de vorming van een samenwerkingsverband met alle takken van sport binnen het sociaal domein 

hierin vertegenwoordigd. Dus ook jongerenwerk en ook de basis-ggz. De gemeenten vragen hoe 

aanbieders dit voor zich zien.  

Een aanbieder geeft aan dat het ingewikkelder lijkt te worden, omdat je dan met veel partijen moet 

samenwerken terwijl je nu gewoon alleen je eigen praktijk hebt. Voor vrijgevestigden komt er dan 

meer werk bij kijken.  

Een andere aanbieder vraagt zich af wie dan de geldstromen binnen het samenwerkingsverband gaat 

beheren. Hij ziet dit als een enorme verzwaring van zijn werk en acht zich hier niet toe in staat.  

De gemeenten geven aan dat met name grotere partijen een dergelijke samenwerking wel zien 

zitten. Ook vinden deze partijen de rol van vrijgevestigden in dit geheel belangrijk. De grotere partij 

kan dan vrijgevestigden aantrekken als onderaannemers. Hoe kijken de aanbieders hier tegen aan? 

Een aanbieder geeft aan niet te hebben geleerd voor het ontwikkelen van een model voor een 

samenwerkingsverband en hierin ook niet te worden gefaciliteerd. Het komt aanbieder voor als de 

gemeenten hun werk willen neerleggen bij het werkveld.  

De gemeente Stichtse Vecht geeft aan dat de gemeenten deze expertise ook niet hebben. Voor de 

gemeenten is de afweging hoe je laagdrempeliger zorg kan organiseren en hoe de administratie voor 

zowel gemeenten als aanbieders gemakkelijker kan. Elders in het land bestaan al consortia die 

verantwoordelijk zijn voor hulp en waarin aanbieders zich hebben verenigd.  

PAUZE 

Vraag 11 

De gemeenten vragen wat het verschil is tussen basis-ggz en sggz, gezien het regionale voornemen 

om basis-ggz lokaal in te kopen en sggz regionaal.  

Een aanbieder noemt dat bij NSDMH een pilot draait waarbij de basis-ggz is opgerekt teneinde de 

sggz te ontlasten. Op die manier kan ook complexere problematiek binnen de basis-ggz behandeld 

worden. Hiervoor zijn dus criteria vastgesteld. Vrijgevestigden kunnen erg veel en hun zorg is voor 

henzelf gevoelsmatig heel laagdrempelig. Instromen in de sggz duurt vaak enkele maanden en de 

sggz is duurder. Het instellen van een overkoepelende organisatie zoals een samenwerkingsverband 

maakt de basis-ggz van de vrijgevestigde praktijken minder laagdrempelig.  

Vraag 12 

De gemeenten leggen het volgende voor: Stel dat sommige gemeenten van regio Utrecht West de 

basis-ggz wel zelf lokaal gaan inkopen en vrij toegankelijk maken en sommige andere gemeenten van 

deze regio blijven de basis-ggz inkopen zoals deze nu ook is ingekocht. Wordt het volume voor 

aanbieders dan te klein en versnipperd om nog in te willen schrijven? 

De aanbieders reageren eensgezind dat het niet wenselijk dat elke gemeente zijn basis-ggz op een 

andere manier gaat inkopen.  

Een aanbieder merkt op dat regio Utrecht West de eerste regio is waarbinnen een gemeente een 

dergelijke lokale inkoop wil bundelen met het gehele voorveld en dit als één opdracht wil 
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aanbesteden. Voor de ggz-sector betekent dat gaan samenwerken met disciplines waar ze nu nog 

geen kaas van heeft gegeten. De wens van deze aanbieder zou zijn dat inkoop op- en afschalen 

binnen de ggz-kolom gemakkelijker maakt.  

De gemeente Stichtse Vecht licht toe ze niet op zoek is om alles in één keer helemaal anders te doen, 

maar wel op is naar wat aanbieders nodig hebben om gemakkelijker te kunnen afschalen. Het is een 

interessant inzicht dat er meer ruimte nodig is om te kunnen afschalen binnen de basis-ggz en de ee 

sggz.  

Een aanbieder geeft aan dat veel kinderen in de bggz worden behandeld die eigenlijk sggz-

problematieke hebben. Dit is een effect van de instelling van lokale teams en de poh-er. Hij vermoedt 

dat minder kinderen naar de sggz zullen doorstromen bij in het instellen van hoofd- en 

onderaannemrschap.  

De gemeenten opperen dat je het verschil tussen basis-ggz en sggz inkooptechnisch zou kunnen 

opheffen.  

Aanbieders vinden dit een goed idee. Het proberen te onderscheiden welke problematieken in de 

basis-ggz horen en welke in de sggz werkt niet goed. Met eenzelfde diagnose landt nu het ene kind in 

de basis-ggz en het andere kind in de sggz. Een kind zou ook moeten kunnen doorstromen naar sggz 

als er met name veel problemen in het systeem rond het kind zitten. Maar als je zelf alleen basis-ggz 

biedt, dan stuur je een kind niet snel door naar aanbieder van sggz, omdat de wachtlijsten daar zo 

lang zijn.  

De gemeente De Ronde Venen merkt op dat het omgekeerde ook wordt gesignaleerd: kinderen die 

naar de basis-ggz thuis horen blijven in de sggz zitten. 

Vraag 13 

De gemeenten vragen wat het verschil is tussen diagnostiek onder de basis-ggz en diagnostiek onder 

de sggz.  

Aanbieders geven aan onder de basis-ggz vaak meer diagnostiek te bieden dan zou mogen volgens 

systematiek. Terwijl deze jeugdigen wel adequaat geholpen kunnen worden in de BGGZ.  

De gemeenten vragen of dit gestoel is op landelijke normeringen of dat het hier gaat om bepalingen 

in het regionale contract.  

Aanbieders geven aan dat dit gebaseerd is op landelijke normeringen die zijn oorsprong vindt bij de 

NZA.  

Vraag 14 

De gemeenten vragen naar gewenste bekostigingsvormen. 

Een aanbieder geeft de bekostigingsvormen van Lekstroom en Midden Holland erg prettig werken, 

prettiger dan die van Utrecht West. 

Desgevraagd geven de aanbieders aan geen verdere adviezen meer aan de gemeenten te willen 

meegeven.  

De projectleider bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en bijdragen en sluit de bijeenkomst.  
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Bijlage 2: Schriftelijke vragen en antwoorden productcategorie 

generalistische basis-ggz  

Vraag 1: 

Welke mogelijkheden of belemmeringen ziet u om het product generalistische basis-ggz te (blijven) 

verlenen en te innoveren als het een algemeen vrij toegankelijke voorziening zou worden? 

Antwoorden: 

Mogelijkheden die worden gezien, zijn: 

1) Als geen verwijzing of beschikking meer nodig is, kan basis-gzz sneller ingezet 

worden. 

2) Lichte zorg, zoals basis-ggz wordt toegankelijker en kan hierdoor gemakkelijker ook 

preventief worden ingezet. 

3) Meer mogelijkheden om laagdrempeliger groepstrainingen en preventieve cursussen 

te bieden. Hiermee kunnen ouders en kinderen worden geholpen waarbij het nu niet 

tot een diagnose komt.  

4) Gericht personeel kunnen aannemen dat specifiek is gericht op het verlenen van ggz 

in de wijken.  

5) Behandeling van angst- en stemmingsklachten met een beperkt risico, diagnostiek en 

behandeling van ADHD (incl. evt. medicatie), psycho-educatie aan jeugdigen en 

ouders zijn ‘producten’ die tegen beperkte kosten en met een korte doorlooptijd in 

de generalistische basis-ggz kunnen worden geleverd. 

6) Afname van administratieve druk. 

 

Belemmeringen die worden gezien, zijn: 

1) Het huidige pxq tarief voor basis-ggz is te laag. Nu blijft de prikkel bestaan om zo veel 

mogelijk in de sggz te behandelen. 

2) Het vrij toegankelijk maken kan een aanzuigende werking hebben op de instroom en 

kan oneigenlijk gebruik van de basis-ggz faciliteren. Dit kan leiden tot een verhoging 

van de wachttijden/wachtlijsten.  

3) Als de basis-ggz wordt ondergebracht in een gemeentelijk lokaal team, ontstaat het 

risico dat teveel in de basis-ggz wordt behandeld, die niet tijdig of correct wordt 

verwezen en dat dit resulteert in een verzwaring van de sggz-doelgroep.  

4) Onduidelijk hoe omgegaan wordt met de toegestane instroom van klanten, een 

eventueel omzetplafond of de noodzaak dat eerst een (vermoeden van een) stoornis 

moet zijn vastgesteld.  

5) Risico dat kennis en kunde van de ggz onvoldoende aanwezig is in het voorliggende 

veld en/of onvoldoende op peil wordt gehouden en wordt ontwikkeld.  

6) Risico dat het tarief voor de basis-ggz verder daalt als deze basis-ggz ook geleverd 

mag gaan worden door andere therapeuten dan de thans toegestane 

regiebehandelaren voor de basisi-ggz.  

Vraag 2: 

Welke algemene effecten verwacht u van de volgende splitsing: de generalistische basis-ggz wordt 

een vrij toegankelijke voorziening, terwijl de specialistische ggz een niet vrij toegankelijke voorziening 
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blijft? Wat zou u anders gaan doen in uw eigen dienstverlening?  

 

Antwoorden: 

Verwachte effecten: 

1) Niet ondenkbaar is dat een hoger beroep op de basis-ggz wordt gedaan, daar waar 

de inzet van en poh-er had volstaan. Aanbieder wil dit tegengaan door correct te 

blijven triageren. 

2) Als het aantal bggz-behandelingen niet gelimiteerd wordt, dan kan aanbieden als vrij 

toegankelijke voorziening helpen om de wachtlijsten bij de sggz te verminderen. 

 

Wijzigingen in de eigen dienstverlening: 

1) Inhoudelijke dienstverlening wijzigt niet of nauwelijks. 

2) Doorontwikkelen van digitale hulpverlening e-health 

3) Het formeren van eigen wijkgerichte basis-ggz-teams die gemakkelijk kunnen op- en 

afschalen naar de sggz. 

4) Eventueel wijzigen van de eigen dienstverlening hangt sterk af van de gehanteerde 

tarieven en de prikkel die daar van uitgaat (1 aanbieder geeft dit aan). 

5) Proberen om voor alsnog voor een sggz-contract in aanmerking te komen ipv huidige 

basis-ggzcontract. 

6) Het zwaartepunt van de eigen dienstverlening verleggen naar de sggz.  

 

Vraag 3: 

Welke mogelijkheden of belemmeringen ziet u om generalistische basis-ggz in te zetten in 

combinatie met andere zorgproducten als het een vrij toegankelijke voorziening is geworden?  

 

Antwoorden: 

Mogelijkheden die aanbieders zien, zijn: 

1) Totale periode van hulpverlening kan worden ingekort als meer typen hulp 

gelijktijdig worden ingezet (1 aanbieder) 

2) Aanbieder ziet geen belemmeringen, nu wordt immers ook gecombineerd (1 

aanbieder) 

Belemmeringen die aanbieders zien, zijn: 

7) De combinatie met andere zorgproducten vereist onderlinge afstemming en dat kost 

tijd. Er moet dan wel voorzien zijn in de bekostiging van die tijd (1 aanbieder) 

8) Op inhoud samenwerken is prima, maar aanbieder wil als onderaannemer geen 

marionet worden (1 aanbieder) 

Vraag 4: 

Verwacht u dat het gebruik van de specialistische ggz stijgt of daalt als de generalistische basis-ggz 

vrij toegankelijk wordt gemaakt en de specialistische ggz niet? Waarom verwacht u dit? 

Antwoorden: 

Verwachtingen aanbieders: 
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1) Door het vrij toegankelijk maken van de basis-ggz stijgt waarschijnlijk stijgt het 

gebruik hiervan en daalt het gebruik van de sggz. (4 aanbieders). 

2) Daling van de wachtlijsten voor sggz. 

3) De wachtlijsten voor de sggz kunnen stijgen als de toeloop naar de basis-ggz 

dusdanig sterk toeneemt, dat hierdoor de wachttijden bij de basis-ggz erg toenemen. 

Dan ontstaat een ‘overloop’ naar de sggz.  

4) Aanbieder verwacht geen wijzigingen. Wat naar de sggz wordt verwezen hoort daar 

ook echt thuis (1 aanbieder).  

5) Een eventuele stijging of daling hangt vooral af van de tarieven. Het huidige (te) lage 

tarief voor basis-ggz geeft een prikkel om zo veel mogelijk in de sggz onder te 

brengen. 

 

Vraag 5: 

In de praktijk is niet terug te zien dat de generalistische basis-ggz vooral worden ingezet bij sociaal-

emotionele problemen en specialistische ggz bij meer klinische problematiek. Welke verklaringen zijn 

hiervoor denkbaar?  

 

Antwoorden: 

Aangevoerde verklaringen: 

1) Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de algemeen geldende richtlijnen voor BGGZ en 

SGGZ, waarbij ook voor de BGGZ een richtlijn is voor een vermoeden van een 

classificatie (1 aanbieder) 

2) Bij het maken van onderscheid tussen bggz en sggz kijken wij naar de aard en ernst 

en in hoeverre je verwacht binnen een bepaald tijdsbestek/uren aan de hulpvraag vd 

patiënt te kunnen voorzien (2 aanbieders) 

3) De huidige tarieven maken het erg onaantrekkelijk om te behandelen in de 

generalistische basis-ggz. (1 aanbieder) 

4) Aanbieders die gecontracteerd zijn voor sggz leveren feitelijk ook basis-ggz (1 

aanbieder) 

5) Aanbieder is gecontracteerd voor basis-ggz en geeft aan vanwege de lange 

wachtlijsten bij sggz toch vaak maar in de basis-ggz een behandeling op te starten 

terwijl het eigenlijk sggz zou moeten zijn. (1 aanbieder) 

 

Vraag 6: 

Welke mogelijkheden of belemmeringen ziet u voor uw organisatie als het product generalistische 

basis-ggz bij één of enkele gemeenten alleen toegankelijk zou blijven met een beschikking (net als 

nu) terwijl het bij andere gemeenten wél vrij toegankelijk wordt gemaakt? 

Antwoorden: 

 

Mogelijkheden: 

1) Geen belemmeringen, er is ook nu al een grote diversiteit in contracten.( 2 

aanbieders) 
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2) Mogelijkheid om een lokaal ggz-team in te richten.  

Belemmeringen: 

1) Administratief is dit foutgevoelig (2 aanbieders) 

2) Verhoging administratieve druk. (2 aanbieders) 

 

Vraag 7: 

Stel dat de gemeente het onderdeel diagnose van de specialistische ggz zou onderbrengen bij de 

algemene, vrij toegankelijke voorzieningen. Welke mogelijkheden en belemmeringen ziet u hierbij?  

Antwoorden: 

 

Mogelijkheden: 

1) Een korte vorm van diagnostiek kan snel worden ingezet. Voor uitgebreidere 

diagnostiek kan worden doorverwezen naar de sggz. 

2) Het werk voor bggz-behandelaren wordt interessanter als zij ook mogen 

diagnosticeren. 

3) Heel fijn om op deze manier ontzorgd te worden. Dat maakt het gemakkelijker om 

de behandeling goed toe te spitsen. 

4) Er vinden ook nu al diagnosestellingen onder de noemer van basis-ggz plaats.  Het 

onderdeel diagnose is al onderdeel van de GB-GGZ en wordt al sinds 2014 op deze 

wijze uitgevoerd. (2 aanbieders). De overgang van basis-ggz naar sggz is in dit opzicht 

een grijs gebied (1 aanbieder). 

  

Belemmeringen:  

1) Een goede diagnosestelling is core-business van de sggz. Aanbieder acht 

voorliggende veld hier niet toe in staat. Dan moet er zeer uitgebreid geïnvesteerd 

worden in professionalisering en deskundigheidsbevordering van het voorliggende 

veld. 

2) Het is van belang om de diagnostische fase van de ggz te blijven onderscheiden van 

het in kaart brengen van wat er nodig is voor de cliënt en zijn gezin. 

3) Vrij toegankelijke diagnostiek geeft opwaartse druk op diagnosestellingen. Dit is 

tegengesteld aan normaliseren. Nu al is de druk van ouders soms groot dat ze graag 

een ggz-diagnose willen, terwijl daar eigenlijk geen aanleiding voor is.  

4) Lastig om communicatief goed af te stemmen tussen de diagnosesteller en de sggz-

behandelaar. Meestal gaat dit gepaard met informatieverlies. Hierdoor ontstaat een 

risico op dubbele diagnosestelling. 

 

Vraag 8: 

Hoe speelt u als aanbieder in op de specifieke wensen en behoeften van de individuele inwoner, 

bijvoorbeeld diens wensen op cultureel of religieus gebied? Zou u bereid zijn om voor een dergelijke 

doelgroep een onderaannemerschap aan te gaan? 

Antwoorden: 

Inspelen op individuele wensen en behoeften: 
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1) Fijn als onderaannemerschap mag en kan (3 aanbieders). 

2) Aanbieder heeft ook nu al specifieke expertise op het gebied van interculturele 

problematiek. (1 aanbieder) 

3) Als een cliënt beter past bij een andere organisatie, dan verwijst aanbieder daarheen 

door (1 aanbieder) 

 

Bereidheid tot aangaan onderaannemerschappen: 

1) Onderaannemerschap vergt afstemming en goede afspraken over 

behandelverantwoordelijkheid en administratieve afhandeling. Dit vergt tijd en 

hierin moet voorzien zijn in de gehanteerde tarieven. (1 aanbieder) 

2) Onderaannemerschap heeft geen toegevoegde waarde voor de hulpverlening als het 

alleen maar een administratief/zakelijk aangelegenheid is en geen hulpinhoudelijke 

reden is om een onderaannemer in te zetten. (1 aanbieder) 

3) Aanbieder wil eerst meer duidelijkheid over de wensen en verwachtingen van de 

gemeente op dit vlak (1 aanbieder) 

 

Vraag 9: 

Welk type bekostiging (bijvoorbeeld taak- of functiebekostiging, of p x q-bekostiging) vindt u passend 

voor generalistische basis-ggz en waarom?  

 

Antwoorden: 

1) Pxq bekostiging heeft de voorkeur van 5 van de 7 aanbieders. 1 aanbieder stelt hierbij 

een pxq bekostiging gekoppeld aan een onderscheid in functieniveaus voor.  

2) Lump sum financiering: Wordt door 1 aanbieder genoemd als goed werkbaar. 

3) Trajectfinanciering: wordt door 1 aanbieder genoemd. Hieronder verstaat hij geen 

resultaatfinanciering. 

 


