
 

Contracteervoorwaarden generalistische jeugd-Basis GGZ en 
gespecialiseerde jeugd-GGZ 2016 
 
 

1. Algemene contracteervoorwaarden  
 
Zoals in het “Inkoopdocument generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-GGZ Vrijgevestigden en 
groepspraktijken en Dyslexie-zorg 2016“ staat aangegeven volgen de gemeenten voor wat betreft 2016 
(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 
gemeenten wordt gehanteerd. 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 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. Aanbieders 
die gespecialiseerde GGZ leveren kunnen daarom naast de gespecialiseerde GGZ, ook voor een 
contract generalistische Basis GGZ in aanmerking komen. Voor aanbieders 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. 
 
Aanbieders kunnen  een contract afsluiten met behulp van de contracteermodules die op de website 
(www.zorgomregioamsterdam.nl) staan aangegeven. Dit geldt niet voor groepspraktijken. 
Groepspraktijken worden middels een inkoopgesprek gecontracteerd. Contractering leidt uiteindelijk tot 
één raamovereenkomst waarin opgenomen voor welke gemeenten deze geldt.  
 

2. Gespecialiseerde GGZ 
 
2.1 Verwijzingen 
Naar de gespecialiseerde GGZ wordt verwezen door de lokale teams, huisarts, jeugdarts etc. als er een 
vermoeden van een DSM (Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders) 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. 
 
2.2 Hoofdbehandelaarschap gespecialiseerde GGZ jeugdigen 
In de gespecialiseerde GGZ wordt 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 vrijgevestigde aanbieders moeten hebben (psychotherapeuten met psychiaters) binnen of buiten 
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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 (deze 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 benoemd als behandelaar in de beroepentabel GGZ welke 
als bijlage is toegevoegd aan de door de NZa opgestelde Regeling NR/CU-538. 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 “Brief Schippers” (129353-106301-CZ  dd. 2 juli 2013)1. 
 
Voorafgaand aan behandeling is een verwijzing nodig van een jeugdarts, huisarts, medisch specialist, 
een GI in het dwangkader (jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel) of een verwijzing van 
een lokaal team. Daarnaast is voor start zorg ook een beschikking van de gemeente nodig. Een 
beschikking kan middels een Verzoek Om Toewijzing (VOT) worden aangevraagd in het regioportaal. 
Aan een verwijzing vanuit het lokale team is automatisch een beschikking verbonden. 
 
Aanbieder dient ervan uit te gaan dat verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ, net als de 
generalistische Basis GGZ plaats zal vinden overeenkomstig het door de Nederlandse Zorgautoriteit 
(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.   
 

3. Generalistische Basis GGZ  
 
3.1  Prestaties Generalistische Basis GGZ 
In de generalistische Basis GGZ wordt gewerkt met prestaties, een systeem dat met de nodige vertraging 
in 2014 is ingevoerd maar dat naar verwachting in 2016 beter zal werken. Het aanbod Generalistische 
Basis GGZ wordt 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. 
 
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.  

                                                             
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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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.  
 
3.2 Hoofdbehandelaarschap Generalistische Basis GGZ jeugdigen 
Hoofdbehandelaars Generalistische Basis GGZ zijn2: 
 

• (kinder- en jeugd) psychiater 
• (kinder- en jeugd) psychotherapeut 
• klinisch (ontwikkelings) psycholoog (ook klinisch neuropsycholoog) 
• GZ-psycholoog (jeugd) 
• kinder- en jeugd psycholoog SKJ 
• Postmaster – orthopedagoog SKJ 

 
De gemeenten volgen m.b.t. de Generalistische Basis  GGZ door de NZA opgestelde Regeling NR/CU-
732.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
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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4. Contracteervoorwaarden en eisen aan aanbieders 
 
Om in aanmerking te komen voor een raamovereenkomst dienen aanbieders aan onderstaande 
voorwaarden en eisen te voldoen: 
 
 Algemene voorwaarden en eisen 
A1. Opdrachtnemer neemt bij het verlenen van zorg de eisen in acht die volgens de algemeen 

aanvaarde professionele standaard redelijkerwijs aan de zorgverlener mogen worden gesteld. 
A2. Opdrachtnemer voldoet gedurende de gehele contractperiode aan alle relevante wet- en 

regelgeving, waaronder: Jeugdwet 2015, Wet bescherming persoonsgegevens, Wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst, Wet normering topinkomens, het Burgerlijk wetboek, 
de van toepassing zijnde verordeningen van de gemeenten, alsook bijvoorbeeld 
brandveiligheidseisen. 

A3. Opdrachtnemer voldoet aan wettelijke en voor de beroepsgroep vereiste registraties. Dat zijn op 
dit moment de wettelijke registraties in het BIG-register of in het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). 
Tevens dient Opdrachtnemer lid te zijn van een (gespecialiseerde) beroepsvereniging. 

A4. Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat de bijgevoegde VNG Model Algemene 
inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van toepassing worden verklaard op de tussen 
opdrachtnemer en opdrachtgever te sluiten raamovereenkomst. De leveringsvoorwaarden van 
opdrachtnemer worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

A5. Opdrachtnemer is verplicht om cliënten te informeren over de wijze waarop klachten worden 
ingediend en behandeld, waarneming bij afwezigheid, de wijze waarop bereikbaarheid buiten 
kantooruren is geregeld en eventuele wachtlijsten. 

 Behandellocatie 
B1. Opdrachtnemer is verplicht om een behandellocatie in één of meerdere gemeenten in de regio 

Amsterdam-Amstelland en/of Zaanstreek-Waterland te hebben. Deze behandellocatie dient te zijn 
vermeld bij de Kamer van Koophandel (KvK) en te zijn vermeld op de website van de aanbieder 
(indien aanwezig) 

B2. De praktijkruimte beschikt over: a) een ruimte voor (psychodiagnostische) onderzoek en/of 
behandeling, b) een (ruimte die gebruikt kan worden als) wachtruimte, en c) een toilet. De ruimten 
zijn zodanig gebouwd en ingericht dat zorg wordt gedragen voor de privacy van de cliënt en 
cliëntdossiers veilig worden opgeslagen. Tevens draagt aanbieder zorg voor een veilige 
praktijkruimte en toegangsroute. 

 Samenwerking  
C1. Opdrachtnemer streeft actief ernaar om met collega’s zelfstandig gevestigden (binnen of buiten 

groepspraktijk) samen te werken, zowel interdisciplinair als multidisciplinair (denk daarbij aan 
samenwerking tussen psychotherapeut, psychiater en huisarts). Tevens doet opdrachtnemer actief 
mee aan het overdragen van kennis aan de lokale teams en andere professionals die bij jeugdige 
zijn betrokken. 

C2. 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 de door de NZA gepubliceerde Beroepentabel DBC GGZ 
(Regeling NR/CU-538). 

C3. Opdrachtnemer spant zich in om als hij zelf geen geschikt aanbod kan leveren in afstemming met 
andere aanbieders, te zoeken naar een geschikt alternatief. 

 Declaratie en facturatie 
D1. Opdrachtnemer is gehouden om te factureren via het declaratieportaal Vecozo middels de 

bestaande producten. Voor de Gespecialiseerde GGZ wordt in 2016 de DBC systematiek 
gehanteerd. Voor de Generalistische Basis GGZ wordt in 2016 de prestatie systematiek 
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gehanteerd.  
D2. Bij het declareren levert opdrachtnemer de volgende gegevens aan: AGB-code aanbieder (praktijk 

code), BSN-nummer cliënt, beschikkingsnummer, product dat wordt gedeclareerd, tarief van het 
product en leveringsperiode. Deze gegevens achten de gemeenten noodzakelijk voor controle en 
uitbetaling van declaratie.  

D3. Opdrachtnemer levert zorgdiensten tot maximaal het gestelde budgetplafond. Opdrachtgever 
bekostigt uitsluitend daadwerkelijk geleverde zorgdiensten, tot maximaal het gestelde 
budgetplafond.  

D4. Opdrachtnemer declareert een afgesloten prestatie of DBC binnen drie maanden na afsluiting. 
D5. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat een doorbehandeling van een jeugdige binnen dezelfde 

praktijk, maar door een andere hoofdbehandelaar, binnen dezelfde DBC gebeurt, tenzij er sprake 
is van een volledig nieuw traject. Dit geldt ook voor de inzet van hoofdbehandelaars buiten de 
praktijk. 

D6. De gemeenten 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) (Zie bijlage A). Kosten voor deze 
zorgdiensten komen derhalve volledig voor rekening van aanbieders. 

 Verwijzing 
E1. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de verwijzing in het dossier wordt opgenomen, (er sprake is van 

een vermoeden van een DSM-IV stoornis). Tevens wordt een soort GGZ (Generalistische Basis of 
Gespecialiseerde GGZ) erin vermeld. 

 Beschikking 
F1. Voorafgaand aan behandeling is naast een verwijzing van een lokaal team, jeugdarts, huisarts of 

medisch specialist óók een beschikking van de gemeente nodig. Een beschikking kan middels 
een Verzoek Om Toewijzing (VOT) worden aangevraagd in het regioportaal. Aan een verwijzing 
vanuit het lokale team is automatisch een beschikking verbonden. Zonder beschikking (en 
derhalve een beschikkingsnummer) kan de zorg niet gedeclareerd worden. 

 Rapportage, monitoring en meldingsplicht 
G1. Opdrachtnemer levert gedurende de looptijd van de raamovereenkomst maandelijks een opgave 

van het Onderhanden Werk (OHW) conform het door opdrachtgever beschikbaar gestelde format. 
G2. Opdrachtnemer monitort de kwaliteit van de geleverde zorg, hij benut aantoonbaar uitkomsten van 

de monitoring om tot kwaliteitsverbetering te komen. 
G3. Opdrachtnemer zal in het kader van de ROM (Routine Outcome Monitoring) een gevalideerde 

vragenlijst gebruiken voor de effectenmeting en de gegevens daarvan aanleveren aan de SBG 
(Stichting Benchmark GGZ) teneinde eigen resultaten te vergelijken met landelijke uitkomsten. 

G4. Indien de inschrijving van de opdrachtnemer of een van diens medebehandelaars in het BIG-
register is geschorst of doorgehaald dan dient de opdrachtnemer dit onverwijld 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. 

G5. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever over de aard en de inhoud van elke melding aan de 
inspectie op grond van artikel 4.1.8. van de Jeugdwet. 

 Kwaliteit en integriteit 
H1. Opdrachtnemer gaat ermee 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, de opdrachtnemer kan 
uitsluiten van de opdracht,  eenzijdig wijzigingen in de raamovereenkomst kan doorvoeren of 
aanvullende (bewakings)bepalingen kan opleggen dan wel de raamovereenkomst kan beëindigen.  

H2. Opdrachtnemer is verplicht om mee te werken aan een verwachte en onverwachte controle die 
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opdrachtgever (of door opdrachtgever daartoe aangewezen derden) uitvoert op de inhoudelijke 
kwaliteit, presentie- en financiële administraties van opdrachtnemer, op basis van het nog op te 
stellen protocol. Tevens is de opdrachtnemer verplicht om mee te werken aan het evalueren van 
de dienstverlening onder de cliënten. Opdrachtgever kan opdrachtnemer uitsluiten van de 
opdracht, de raamovereenkomst wijzigen, aanvullende (bewakings)bepalingen kan opleggen, dan 
wel de raamovereenkomst kan beëindigen, wanneer de controle/en of de evaluatie leidt tot een 
negatief advies. 

H3. De onderneming of een bestuurder van opdrachtnemer is in de vier jaar voorafgaand aan het 
tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming aan contractering niet bij een 
onherroepelijke rechterlijke uitspraak veroordeeld wegens veroordelingen op grond van de 
volgende artikelen uit het Wetboek van Strafrecht: 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b 
of 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater. 

 
Het sluiten van een overeenkomst impliceert dat de opdrachtnemer met bovengenoemde voorwaarden 
en eisen volledig instemt en verklaard in staat te zijn om de gevraagde zorg per 1 januari 2016 conform 
de bovenstaande voorwaarden en eisen te leveren. 
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Bijlage A -Psychologische interventies binnen de GGZ  

Dynamisch overzicht van psychologische interventies binnen de GGZ die wel voldoen aan de stand der 
wetenschap en praktijk (positieve lijst)  

Algemeen (mogelijk bij meer stoornissen)  

• •  Cognitieve gedragstherapie (CGT)  
• •  Problem solving therapie (PST)  
• •  Interpersoonlijke therapie (IPT)  
• •  Kortdurende psychodynamische psychotherapie  
• •  Motiverende gespreksvoering (MGV)  
• •  Cue-exposure behandeling  
• •  Gedragstherapeutische relatietherapie  
• •  Groepspsychotherapie  
• •  Exposure in vivo  
• •  Psychologische paniekmanagement  
• •  Cognitieve herstructurering  
• •  Systeemtherapie  

Specifiek (bij een bepaalde stoornis)  

• •  Community reinforcement approach (CRA): verslaving  
• •  Deep Brain Stimulation: obsessieve-compulsieve stoornis  
• •  Hypnotherapie: conversiestoornis  
• •  Dialectische gedragstherapie: borderline persoonlijkheidsstoornis  
• •  Systems training for emotionally predictability and problem solving (STEPPS):  

persoonlijkheidsstoornissen  

• •  Mentalization based therapy (MBT): borderline persoonlijkheidsstoornis  
• •  Mindfulness based cognitieve gedragstherapie (MBCT): recidiverende depressie  
• •  Relaxatietherapie: gegeneraliseerde angststoornis  
• •  Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): post traumatisch stresssyndroom 

(PTSS)  

Dynamisch overzicht van psychologische interventies binnen de GGZ die niet voldoen aan de stand der 
wetenschap en praktijk (negatieve lijst)  

o •  Neurofeedback  
o •  Psychoanalyse  
o •  Op inzicht gerichte psychotherapeutische interventies: bij alcoholafhankelijkheid  
o •  Maudsley methode  
o •  KIDD workshop  
o •  Tomatis therapie  
o •  QEEG geïntegreerde therapie: kwantitative Elektro EncefaloGrafie  
o •  MET (mentaal-Emotieve Training)  
o •  Cogmed werkgeheugentraining  
o •  Gestalttherapie  
o •  Haptotherapie  
o •  i-TOF (Ingratieve therapie op formaat)  
o •  Speyertherapie  
o •  Mind-tuning  
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o •  Mindfulnesscursus/-training  
o •  Psychosynthese  
o •  Rebirthing  
o •  Regressietherapie  
o •  Wat-Sji-Gong  
o •  Neuro linguïstisch programmeren (NLP)  
o •  Psycho-energetische psychotherapie  
o •  Emotional Freedom Technique  
o •  Existentiële therapie  
o •  Klankschaaltherapie  
o •  Reiki  

 

 


