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Programma 

• Voorstellen 

• Introductie VGZ 

• Ontstaan van Zorgverzekeringssysteem 

• Zorgverzekering en psychiatrie  

• GGZ in NL en VGZ inkoopwijze 

• Discussie 



VGZ 

















Premie 2018 





Ontstaan 

van stelsel! 





Zorgverzekering en 

psychiatrie 

Rechtmatigheid en doelmatigheid 
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De GGZ in Nederland 

EPA 

EP

A 
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• Introductie Jeugdwet  

• Langdurige GGZ 

• Sociale netwerken 

• Vernieuwing productstructuur 

• Zelfonderzoeken 

• De Nieuw GGZ 

• Wachtlijsten 

• Verwarde personen 

• Discussie eigen risico 

Belangrijke ontwikkelingen 
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VGZ zinnige GGZ zorg strategie 



Visie VGZ op psychiatrie 



1. Integrale ondersteuning van cliënt bij herstel 

2. Inkoop op de uitkomst => mate van functioneel herstel (domeinen, positieve gezondheid.) 

3. Client voert zelf regie over gehele herstelarrangement 

4. Aansluiting van andere relevante domeinen (wonen, werk, sociale participatie) 

5. Duurzaam herstel 

 

Visie en strategie GGZ 2020 



Ambulant en Dichtbij 

1. Herstellen doe je zelf én thuis  

2. Functioneel herstel is herstellen in het systeem (gezin, werk, wijk) 

3. Afbakening van domeinen (bekostigingsystemen) 

BEHANDELING 

Uitvoering 
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Kernteam overleg 11 december.pptx 
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We halen Good Practices op via drie stromen en inkoop schaalt de 
Good Practices op middels inkoopafspraken 

32 

GP’s 

Allianties 
Zinnige zorg 

loket 

Partnerships 

klantgroepen 



Vernieuwend 

Meetbaar 

bewezen 

Doelmatigheid 

Ambassadeur 

Opschaalbaar 

Het initiatief onderscheidt zich en is momenteel 

geen dagelijkse praktijk bij de meerderheid van de 

zorginstellingen (geen common practice).  

Ideeën 

abstract naar concreet 

Er zijn positieve resultaten uit de zorgpraktijk. Het 

hoeft geen wetenschappelijk onderzoek te zijn. De 

resultaten betreffen minstens 50 patiënten/cliënten.   

Aantoonbaar lagere zorgkosten bij, gelijkblijvende of 

betere kwaliteit, en gelijkblijvende of betere 

klantbeleving. 
 

   

Het initiatief kan uitgebreid worden in andere delen 

van het land. 

Er is een zorgprofessional die boegbeeld wil zijn 

voor het initiatief richting collega’s. Men is genegen 

om het initiatief ook echt verder te brengen. 
 

Good Practice criteria 
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Stellingen 

• Hadden we nog maar het ziekenfonds!  

• Als zorgverzekeraars meer geld in de GGZ zouden 

besteden dan zouden er geen wachtlijsten zijn! 

• De versnippering van de financiering belemmert mij in 

mijn werk 

• Wat is de oplossing voor de vergroting van de 

administratieve lasten?  

 


