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NZa advies: meer psychische 
zorg dicht bij huis

Basis GGZ dicht bij huis moet generalistische 
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gaan bieden; 
het hele scala van zorg voor lichte tot matige 
psychische klachten. De huidige GGZ moet 
zich richten op specialisatie. Dat adviseert de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan minister 
Schippers.
Didier Rammers, voorzitter van V&VN Sociaal 
Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV) ziet in dit
advies mogelijkheden voor sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen: “Sociaal psychiatrisch ver-
pleegkundigen kunnen weer integraal hun vak 
uitoefenen. In het advies worden 7 functies om-
schreven, die in de Basis GGZ hun plek krijgen. 
Aan de ‘voorkant’ gaat het om een bredere 
ondersteuning van de huisarts bij triage en 
kortdurende behandeling. Er komt ook ruimte 
om mensen die in behandeling zijn geweest bij 
de specialistische GGZ snel weer op te vangen 
in de eerste lijn. Daarnaast biedt de Basis GGZ 
opties voor zorgcoördinatie en openbare GGZ.” 
V&VN-SPV is betrokken geweest bij de tot-
standkoming van het NZa-advies.

Positie in huisartsenpraktijk
Het ’Advies Basis GGZ’ adviseert een simpel 
bekostigingssysteem met vrije prijzen voor de 
Basis GGZ. Dit moet ervoor gaan zorgen dat 
patiënten met psychische problemen minder 
vaak in de dure tweedelijns GGZ terechtkomen. 
Voor een goed functionerende Basis GGZ is 
het nodig dat de ondersteuning van de huisarts 
wordt versterkt, zo adviseert de NZa. Ze consta-
teert dat er nu te weinig gebruik gemaakt wordt 
van de POH-GGZ regeling. Dat komt onder 
andere omdat deze regeling van tijdelijke aard 
is. De ondersteuner doet de screening, beoor-
deelt diagnostiek, geeft psycho-educatie en 
korte behandelingen. Ook preventie behoort tot 
de taken van de GGZ-ondersteuner, die volgens 
het advies een vaste positie moet krijgen in de 
huisartsenpraktijk.

Het Advies Basis GGZ 

Meer achtergronden over die functies kun je lezen in het advies Basis GGZ
(december 2011) van de NZa aan de minister zie link: Advies basis GGZ.

De Basis GGZ komt eraan! Kans voor de SPV

Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen november maar ook 
bij de diverse regiobijeenkomsten is het onderwerp Basis GGZ aan de orde 
geweest. Bij die bijeenkomsten bleek dat het onderwerp aan veel SPV-en voor-
bijgaat maar dat er wel behoefte is aan achtergrond informatie over de ontwik-
kelingen die spelen. Met deze extra editie van de nieuwsbrief willen we alle 
leden maar ook niet leden informeren over wat er zich afspeelt rond de komst 
van de BasisGGZ en de positie van de SPV daarin. 

Oorzaak de enorme groei van de GGZ

De GGZ is de afgelopen 10 jaar enorm gegroeid niet allen in aanbod maar ook 
in omvang. Dat blijkt ook weer uit het rapport wat de NZa afgelopen januari  heeft 
uitgebracht over de marktscan GGZ die ze hebben uitgevoerd. 
Zie marktscan Geestelijke Gezondheidszorg!
In tegenstelling tot de verwachting heeft de invoering van het nieuwe zorgstelsel, 
de DBC”s, de marktwerking en grote fusies, de kosten voor de GGZ niet weten 
te beteugelen. Dat is ook de kritiek die VWS heeft op de GGZ. Het antwoord 
van de Minister hierop zijn de forse bezuinigingen met daarin de eigen bijdrage 
voor de cliënten. Er wordt daarmee een drempel opgeworpen voor behandeling 
binnen de GGZ. Maar dat is niet de enige maatregel die de minister genomen
heeft. Ze heeft ook aan de NZa de opdracht gegeven te komen met een ontwerp 
voor de Basis GGZ; GGZ dicht bij huis, generalistische zorg die moet voorkomen 
dat mensen (te) snel in de duurdere specialistische GGZ terecht komen.

Het afgelopen half jaar is men bij de 
NZa druk geweest met het schrijven
van een ontwerp hoe die Basis GGZ 
eruit zou kunnen gaan zien. 
Als beroepsvereniging zijn we daar 
regelmatig in geconsulteerd en 
hebben we in verschillende rondes 
commentaar kunnen leveren en onze 
visie onder de aandacht kunnen 
brengen. 

In het kort komt het erop neer dat 
er 7 functies in de eerste lijn hun 
plek gaan krijgen. Die functies zijn:

• Niet geïndiceerde preventie
• Diagnostiek basis
• Zelfmanagement
• Geïndiceerde preventie
• Diagnostiek GGZ 
• Behandeling
• Zorggerelateerde preventie

http://www.nza.nl/104107/105773/475605/Marktscan_Geestelijke_Gezondheidszorg.pdf
http://www.nza.nl/104107/139830/465987/Advies_Basis_GGZ.pdf
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Eerste lijn heeft wijkverpleeg-
kundige GGZ nodig

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
moet terug in de eerste lijn.
Dat is het belangrijkste advies van V&VN aan 
de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). In haar 
aanbeveling aan de NZa pleit de beroepsver-
eniging voor een wijkverpleegkundige in de 
GGZ. Voorzitter Didier Rammers van V&VN-
SPV: “We boeken goede resultaten met GGZ 
zorg dicht bij huis en met de implementatie van 
de Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg voor 
de GGZ (POH-GGZ). Dit draagt zóveel bij aan 
goede eerstelijnszorg.”
Meer en goede zorg in de buurt is een van 
de topprioriteiten van minister Schippers van 
VWS. Op verzoek van de NZa formuleerde 
V&VN-SPV (Sociaal Psychiatrisch Verpleeg-
kundigen) een aanbeveling voor verbetering 
van de eerstelijns GGZ. De beroepsvereniging 
pleit voor het mogelijk maken van integrale So-
ciaal Psychiatrisch Verpleegkundige zorg in de 
eerstelijn en voor een welomschreven plek voor 
verpleegkundige zorg in de eigen omgeving 
binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). 
Beter in de buurt Didier Rammers, voorzitter 
van V&VN-SPV “Van oudsher is de SPV de 
hulpverlener, die mensen met psychiatrische 
problemen in hun eigen woonomgeving
ondersteuning biedt en hen helpt bij het om-
gaan met de klachten en de gevolgen daarvan. 
Of zoals een cliënt het ooit verwoorde “Als je 
me niet kunt genezen help me dan te leven’. 
Waar kan dat beter dan in zijn eigen omgeving.”
Net als de wijkverpleegkundige wil de Sociaal 
Psychiatrisch Verpleegkundige haar positie 
in de eerste lijn weer innemen. V&VN pleit 
daarom voor de terugkeer van de ‘wijkverpleeg-
kundige GGZ’.
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Een overzicht in de tijd en de acties van de V&VN-SPV 

 01-07-2011   NZa: Brief VWS: Verzoek uitvoeringstoets Basis GGZ. Lees >>
 Aug. 2011   Verschillende afspraken voorzitter V&VN-SPV met VWS en NZa
 30-08-2011   NZa bijeenkomst 'Basis GGZ', bilaterale bijeenkomst met branche-

partijen
 06-09-2011  Schriftelijke reactie V&VN-SPV op templates NZa Basis GGZ
 29-09-2011   Reactie V&VN-SPV aan NZa 'Aanbeveling; Sociaal Psychiatrische 

Verpleegkundige zorg in de eerste lijn' Lees >>
 05-10-2011   Persbericht door V&VN-SPV gepubliceerd 'Eerste lijn heeft wijk-

verpleegkundige GGZ nodig
 Nov. 2011   V&VN-SPV in overleg LVG en LPGGZ
 17-11-2011   NZa brengt Consultatiedocument Basis GGZ uit Lees >>
 23-11-2011   V&VN-SPV bijeenkomst stakeholders ter voorbereiding op reactie 

consultatiedocument Basis GGZ
 29-11-2011   V&VN-SPV bijeenkomst POH-GGZ en V&VN-SPV
 06-12-2011   Schriftelijke reactie V&VN-SPV op consultatiedocument Basis 

GGZ Lees >>
 06-12-2011   Presentatie Didier Rammers op consultatiebijeenkomst Basis GGZ 

Bekijk de presentatie >>
 10-01-2012   NZa 'Advies Basis GGZ'  aan de minister Lees >>
 Jan. 2012  Alle schriftelijke reacties op consultatie Basis GGZ. Lees >>
 13-01-2012   Persbericht V&VN-SPV ‘NZa-advies: meer psychische zorg dicht 

bij huis’ 
02-02-2012  Presentatie ontwikkelingen op SPV regiobijeenkomst Einhoven  
   Bekijk de presentatie >>
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Verspreid deze nieuwsbrief onder je collega’s!

Hoe gaat het nu verder?

Het voorstel ligt nu bij de politiek. Zij 
zullen er de komende maanden hun 
licht over laten schijnen. Ook is er 
nog veel werk aan de winkel voor ons 
om ervoor te zorgen dat de SPV in de 
picture blijft als een van de disciplines 
die die functies kan leveren.
De aanbevelingen zullen gaan leiden 
tot aanpassingen van de beleidsregels 
POH-GGZ en  Eerstelijns Psychologi-
sche zorg die de fi nanciering regelen. 
Als het lukt om die beleidsregels in 
de zomer aan te passen dan zou het 
zomaar kunnen dat de Basis GGZ in 
2013 van start kan gaan.

Meer over de rol van de Sociaal 
Psychiatrisch Verpleegkundige 
in de eerste lijn: Movisie (2008)
‘Transparant aanbod van de SPV 
in de eerste lijn’   
Lees >>

http://www.caransscoop.nl/nieuws/overzicht/brief+van+ministerie+van+vws+aan+nza+om+uitvoeringstoetst+basis+ggz?nieuws_id=408
http://www.venvn-spv.nl/afdeling-spv/pdfvereniging/aanbeveling-spv-1elijn.pdf
http://www.ggzbeleid.nl/2011/2164.pdf
http://www.venvn-spv.nl/afdeling-spv/pdfvereniging/reactie_V&VN-SPV-consultatiedocument-BasisGGZ.pdf
http://www.venvn-spv.nl/afdeling-spv/pdfvereniging/nza-presentatie-bestuur-spv.pdf
http://www.nza.nl/104107/139830/465987/Advies_Basis_GGZ.pdf
http://www.nza.nl/104107/105763/470520/Bijlage_-_Schriftelijke_reacties_op_consultatie_Basis_GGZ.pdf.pdf
http://www.venvn-spv.nl/studiemiddagen/smverslagen/regiobijeenkomstEindhoven2011.pdf
http://www.movisie.nl/smartsite.dws?ch=def&id=107066
http://www.movisie.nl/smartsite.dws?ch=def&id=107066

