
 

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ 

 

 

 

Algemene contracteervoorwaarden  

 
Zoals in het “ Inkoopdocument generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-GGZ Vrijgevestigden en 

Dyslexie-zorg“ staat aangegeven volgen de regiogemeenten voor wat betreft 2015 (en mogelijk ook 

daarna) de ontwikkelingen die in de (jeugd)GGZ vanaf 2013 zijn ingezet. Dit betekent dat de ordening van 

de GGZ in generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ ook door de regiogemeenten wordt 

gehanteerd. De generalitische Basis GGZ bevindt zich dan in de 1e lijn bij de huisartsen en de lokale teams 

die in het kader van de nieuwe jeugdwet worden opgezet. De generalitische Basis GGZ bevindt zich dicht 

in de buurt tegen de lokale teams aan en soms gedeeltelijk erin (gemeenten kunnen hierin verschillend 

opereren). De gespecialiseerde GGZ is relatief wat verder weg gesitueerd gezien het vereiste schaalniveau 

dat specialistische zorgaanbieders dienen te hebben. Voor vrijgevestigde aanbieders geldt dat laatste 

overigens in mindere mate. Vrijgevestigde aanbieders, of zij nu generalistische Basis GGZ of 

gespecialiseerde GGZ bieden, hebben zich in het verleden op allerlei op allerlei plaatsen gevestigd meestal 

afhankelijk van beschikbare praktijkruimte. Daardoor bevinden zich op sommige plaatsen  grotere 

concentraties vrijgevestigden dan op andere plaatsen. De komende jaren zullen de gemeenten de 

spreiding van de vrijgevestigde praktijken nader gaan bekijken om de toegankelijkheid en bereikbaarheid 

te optimaliseren.  

De gemeenten streven naar een verschuiving van gespecialiseerde GGZ naar generalistische Basis GGZ 

door verlaging van contracteerruimte van de gespecialiseerde GGZ binnen het totale stelsel. Zorgverleners 

die gespecialiseerde GGZ leveren kunnen daarom naast de gespecialiseerde GGZ, ook voor een contract 

generalistische Basis GGZ in aanmerking komen. Voor zorgverleners die alleen voor de generalistische 

BGGZ en Dyslexie-zorg zijn gekwalificeerd geldt de omgekeerde mogelijkheid niet. Gemeenten volgen 

daamee de door de rijksoverheid en NZA vastgestelde regeling op gebied van het hoofdbehandelaarschap. 

Zorgverleners kunnen  een contract afsluiten met behulp van de contracteermodules die op deze website 

staan aangegeven. Contractering leidt uiteindelijk tot één raamovereenkomst waarin opgenomen voor 

welke regiogemeenten deze geldt. De gemeenten kiezen ervoor om in 2015 zelf het zorggebruik te 

monitoren.  

 

Gespecialiseerde GGZ 

Onder de gespecialiseerde GGZ vallen delen van de huidige tweedelijns GGZ en de klinische derdelijns 

GGZ. Naar de gespecialiseerde GGZ wordt verwezen door de lokale teams, huisarts, jeugdarts etc. als er 

een vermoeden van een DSM benoemde stoornis bestaat, met een hoge mate van complexiteit en/of hoog 

risico. Onder complexiteit wordt verstaan samengaan van verschillende stoornissen (comorbiditeit) zoals 

psychiatrische problematiek in relatie tot een lichamelijke ziekte, verslaving e.d. of angst, depressie e.d. , 

aankomende persoonlijkheidsstoornissen maar ook interferentie van kindproblematiek met ouder- of 

systeemproblematiek. 
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Hoofdbehandelaarschap gespecialiseerde GGZ jeugdigen 

In de gespecialiseerde GGZ wordt net als nu gewerkt met DBC’s (diagnose behandelcombinaties). De 

diagnostiek in de gespecialiseerde GGZ is veelal multidisciplinair van aard gezien de complexiteit van de 

problematiek. Vandaar dat vrijgevestigde opdrachtnemers een structurele vorm van samenwerking met 

andere vrijgevestigden moeten hebben (psychotherapeuten met psychiaters) binnen of buiten de eigen 

praktijk. Met betrekking tot de medische verantwoordelijkheid kan ook de huisarts een rol vervullen (denk 

aan psychofarmaca in combinatie met psychotherapie). Het openen van een DBC kan alleen geschieden 

door de onderstaande disciplines (de  

ze zijn verbijzonderd i.v.m. de specifiek noodzakelijke jeugd expertise): 

 

 (kinder- en jeugd) psychiater 

 (kinder- en jeugd) psychotherapeut 

 klinisch (ontwikkelings) psycholoog (ook klinisch neuropsycholoog). 

 

In een praktijk kan de hoofdbehandelaar maximaal 20% medebehandelaars of hulppersoneel inzetten, 

niet zijnde een hoofdbehandelaar maar wel genoemd in de CONO beroepenstructuur (Coördinerend 

Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ). Voor de verdere informatie over de regelgeving m.b.t. dit 

onderwerp en de verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar in dergelijke situaties wordt verwezen 

naar de z.g. “Brief Schippers” (129353-106301-CZ  dd. 2 juli 2013). 1 

 

Voorafgaand aan behandeling is een verwijzing nodig van een lokaal team, jeugdarts, huisarts of 

medisch specialist. Ook een z.g. gecertificeerde instelling (jeugdbescherming en jeugdreclassering) is 

bevoegd om te verwijzen. Tevens is een beschikking nodig van de betreffende gemeente waarvan het 

nummer op de DBC factuur moet worden vermeld. In de loop van 2014 zullen hierover nadere regels 

worden bekend gemaakt bij de gecontracteerde opdrachtnemers.  

U dient ervan uit te gaan dat verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ, net als de generalistische Basis 

GGZ plaats zal vinden overeenkomstig het door de NZA vastgestelde verwijsmodel. Dit betekent dat in 

de verwijzing moet worden opgenomen dat er sprake is van het vermoeden van een DSM-IV stoornis en 

sprake moet zijn van noodzaak van gespecialiseerde GGZ of generalistische Basis GGZ. Indien er van 

een onterechte verwijzing sprake is dan wordt dit overlegd met de verwijzer en wordt de jeugdige en/of 

diens ouders terugverwezen. Overschakelen van generalistische Basis GGZ naar gespecialiseerde GGZ 

kan alleen na overleg met de verwijzer en een nieuwe beschikking.   

 

 

Generalistische Basis GGZ  
In de generalistische Basis GGZ wordt gewerkt met z.g. prestaties, een systeem dat met de nodige 

vertraging in 2014 is ingevoerd maar dat naar verwachting in 2015 beter zal werken. Het aanbod 

Generalistische Basis GGZ zal in veel gemeenten in meer of mindere mate ook in de lokale teams 

worden ingezet door de daarin werkzame ggz professionals. Dat neemt niet weg dat de Generalistische 

Basis GGZ op veel plaatsen ook zelfstandig en dichtbij wijken en lokale teams te vinden zal zijn. Ook 

daarbij geldt dat de spreiding over wijken en gemeenten de komende jaren aandacht zal moeten krijgen. 

 

 

 

                                                           
1 Behandelaars in opleiding (k&j psychiatrie, k&j psychotherapie, anio’s en aio’s) die gebruikmaken van een opleidingsplaats binnen 

de vrijgevestigde praktijk worden niet beschouwd als hulppersoneel. 
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De prestaties Generalistische Basis GGZ zijn door de NZA omschreven en de gemeenten volgen die 

omschrijving en normering. Dit zijn de volgende prestaties: 

 

 Basis GGZ kort              

 Basis GGZ middel         

 Basis GGZ intensief 

 Basis GGZ chronisch.  

 

Net als bij de gespecialiseerde GGZ dient er voor verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ sprake 

te zijn van een vermoeden van een DSM-IV stoornis. Er is echter geen sprake van een hoog risico of 

hoge complexiteit. Hoe dergelijke criteria in alle gevallen eenduidig te beoordelen zijn zal de praktijk uit 

moeten wijzen, het veld speelt daar zelf een belangrijke rol in. Daarbij zullen verwijzers voldoende in staat 

moeten zijn om goed te differentiëren tussen Generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ als zij 

jeugdigen verwijzen. Duidelijk is dat dergelijke verschuivingen (van gespecialiseerde GGZ naar 

generalistische Basis GGZ) niet alleen d.m.v. financiële beheersingsmaatregelen plaats kunnen vinden 

maar dat het professionele veld daar een net zo belangrijke rol in moet vervullen.  

 

 

Ook in de Generalistische Basis GGZ is sprake van hoofdbehandelaars.  De lijst die geldt voor 

Generalistische Basis GGZ is groter dan die voor de gespecialiseerde GGZ. Hoofdbehandelaar 

Generalistische Basis GGZ zijn:2 

 

 (kinder- en jeugd) psychiater 

 (kinder- en jeugd) psychotherapeut 

 klinisch (ontwikkelings) psycholoog (ook klinisch neuropsycholoog) 

 GZ-psycholoog (jeugd) 

 kinder- en jeugd psycholoog NIP 

 orthopedagoog generalist NVO. 

 

De regiogemeenten volgen m.b.t. de Generalistische Basis  GGZ door de NZA opgestelde beleidsregel 

“Regeling NR/CU-539”  
Met de invoering van de GBGGZ en versterking van de GGZ basiszorg die geboden wordt door de 

huisartsen (en de komende jaren in toenemende mate door de lokale teams) is de 1e lijn psychologische 

zorg opgegaan in de GBGGZ en de GGZ basiszorg. De groep 1e lijn psychologische aanbieders heeft 

zich in 2014 al kunnen herpositioneren en loopt dus in 2015, maar dan als aanbieder generalistische 

Basis GGZ (uitgaande van adequate beroepsregistratie) mee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 In de brief “Schippers” worden meer beroepen genoemd. De gemeente beperkt de lijst echter tot de specifiek op 

gebied van jeugdhulp werkzame professionals.  
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Welke eisen stellen gemeenten aan vrijgevestigde jeugd-GGZ aanbieders 
 

De eisen zijn voor het grootste deel hetzelfde als die door zorgverzekeraars worden gesteld. De 

belangrijkste eis is dat de opdrachtnemer bij het verlenen van zorg de eisen in acht neemt die volgens de 

algemeen aanvaarde professionele standaard redelijkerwijs aan de zorgverlener mogen worden gesteld. 

Opdrachtnemers houden zich aan wet en regelgeving zoals de Jeugdwet, de WGBO, Wet bescherming 

Persoonsgegevens e.d. voor zover artikelen in die wetten voor hen relevant zijn. Inschrijving in het BIG 

register of een beroepsregister NIP of NVO en lidmaatschap van een (specialistische) beroepsvereniging 

achten gemeenten van belang en dus verplicht, omdat daarmee een belangrijk deel van de 

kwaliteitsbewaking, visitatie, tuchtrecht e.d. door de beroepsgroepen zelf wordt uitgeoefend. De eisen 

welke de beroepsverenigingen daarover hebben geformuleerd worden daarmee door de gemeenten 

overgenomen, bekend verondersteld en dus niet herhaald in dit document.  

De regiogemeenten vergoeden geen zorg die vermeld staat in het “dynamisch overzicht van 

psychologische interventies binnen de GGZ die niet voldoen aan de stand der wetenschap en praktijk” (de 

negatieve lijst) zoals  die door het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) dd. 2 juli 2013 is opgesteld 

(Advies Geneeskundige GGZ deel 2). 

 

 Vrijgevestigde opdrachtnemers informeren hun cliënten over de wijze waarop klachten worden 

ingediend en behandeld, waarneming bij afwezigheid, de wijze waarop bereikbaarheid buiten 

kantooruren is geregeld en eventuele wachtlijsten.  

 

 Samenwerkingsafspraken met collega zelfstandig gevestigden (binnen of buiten groepspraktijk), 

zowel interdisciplinair als multidisciplinair (denk daarbij aan samenwerking tussen 

psychotherapeut, psychiater en huisarts) achten gemeenten van cruciaal belang voor een goede 

zorg. Maar ook het overdragen van kennis aan de lokale teams en andere professionals die bij 

opvoeding zijn betrokken,  speelt een belangrijke rol in de accentuering van de zorg in de 0e en 1e 

lijn.  

 

 Opdrachtnemers hebben een behandellocatie in de regio. 

 

Verwijzing en facturatie 

 In 2015 en mogelijk ook daarna worden de DBC systematiek in de gespecialiseerde GGZ en de 

prestatie systematiek in generalistische Basis GGZ gecontinueerd. Dat betekent dat de facturatie 

plaats blijft vinden via het declaratieportal Vecozo. De tarieven die met de opdrachtnemers worden 

afgesproken zijn gebaseerd op de tarieven die door de NZA jaarlijks worden vastgesteld. Over de 

procedurele aspecten op gebied van facturatie zullen in de loop van het jaar nog nader 

mededelingen verschijnen, zowel vanuit de zorgverzekeraars als vanuit gemeenten. Nu al echter 

kan gezegd worden dat facturatie alleen plaats kan vinden als er een beschikking door de 

betreffende gemeente is afgegeven.  

 

 Ook over de verwijsprocedure van huisarts, medisch specialist en gecertificeerde instellingen naar 

een zorgverlener zullen nadere regels bekend gemaakt worden. Voor wat betreft het onderscheid 

tussen generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ volgen de gemeenten de regels zoals 

die door de NZA zijn opgesteld; de verwijzing moet in het dossier opgenomen worden en dat er 

sprake is van een vermoeden van een DSM-IV stoornis en soort GGZ (generalistische basis of 

gespecialiseerde) moet daarin vermeld staan.  
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Medebehandelaars 

 De opdrachtnemer mag in de praktijk maximaal 20% medebehandelaars inzetten van de totaal 

bestede tijd per generalistische Basis GGZ product of DBC. Medebehandelaars moeten een 

beroep hebben dat vermeld staat in het (CONO) beroepenoverzicht, onderdeel van de NZA 

beleidsregels. Voor wat betreft de verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar in dergelijke 

situaties verwijzen wij naar de eerder genoemde “brief Schippers” . 

 

Benchmarking en gegevensaanlevering 

 Opdrachtnemer en opdrachtgever monitoren de kwaliteit van de geleverde zorg door middel van 

prestatie-indicatoren en benchmarking en benutten de cijfers aantoonbaar om tot 

kwaliteitsverbetering te komen. Opdrachtgever zal na afstemming met de sector in de tweede helft 

van 2014 een besluit nemen over een set prestatie-indicatoren ten behoeve van de monitoring van 

de kwaliteit van de geleverde dienstverlening. 

 

 Opdrachtnemer zal in het kader van de ROM een gevalideerde vragenlijst gebruiken voor de 

effectmeting en de gegevens daarvan aanleveren aan de SBG voor vergelijking van de eigen 

resultaten met landelijke uitkomsten. 

 
 

 

Overige bepalingen 

 Het is opdrachtgever (of door opdrachtgever daartoe aangewezen derden) toegestaan verwachte 

en onverwachte controle uit te voeren op de inhoudelijke kwaliteit en op presentie- en financiële 

administraties op basis van het nog op te stellen protocol. Daarnaast is het toegestaan om de 

dienstverlening te (laten) evalueren onder de cliënten. 

 

 Indien de inschrijving van de opdrachtnemer of een van diens medebehandelaars in het BIG-

register is geschorst of doorgehaald dan dient de opdrachtnemer dit te melden aan de 

opdrachtgever. Deze meldingsplicht bestaat eveneens indien de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ) maatregelen omtrent de opdrachtnemer heeft getroffen waarbij het de 

opdrachtnemer niet meer is toegestaan (al dan niet tijdelijk) praktijk uit te oefenen. 

 

 Opdrachtnemer gaat er mee akkoord dat als gedurende de contractperiode opdrachtnemer door 

opdrachtgever in gebreke wordt gesteld vanwege een ernstige verwijtbare fout of voortdurende 

wanprestatie, opdrachtgever de verwijzing van cliënten kan stoppen. 

 

Het sluiten van een overeenkomst impliceert dat de opdrachtnemer met bovengenoemde 

contractvoorwaarden en eisen instemt en in staat is de gevraagde zorg per 1.1.2015 te leveren. 

 

 

 

 

 

 


