Utrecht, 24 november 2017
Betreft: reactie op brief inzake overzicht GGZ interventies

Geachte mw. drs. P.I. Polman MPH,
Namens de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen die zijn aangesloten bij P3NL, federatie van
psychologen, psychotherapeuten en pedagogeni wil ik graag inhoudelijk reageren op uw brief d.d. 17
oktober 2017 aan de heer M. Hoek van Zorgverzekeraars Nederland inzake het overzicht van GGZ
interventies (referentie 2017045540).
In de eerste plaats willen we aangeven het zeer te waarderen dat het Zorginstituut bereid is om
partijen te faciliteren in het opstellen van een overzicht van GGZ-behandelingen. Wij zijn een van de
partijen die heeft gewezen op de knelpunten zoals die nu bestaan en die wortelen in de zogeheten
dynamische lijst van Zorgverzekeraars Nederland en daaraan gekoppeld de beroepentabel van de
Nederlandse Zorgautoriteit. Op dit punt is er sprake van een impasse die doorbroken moet worden.
Zo is het wonderlijk dat interventies in eerdere versies wel de zogeheten dynamische lijst van
Zorgverzekeraars Nederland stonden, maar daar recentelijk zonder heldere verklaring zijn afgehaald
terwijl ze nog steeds volgens de stand der wetenschap en praktijk werken. Een duidelijk voorbeeld
hiervan is systeemtherapie. Wij zijn dus blij met het feit dat het Zorginstituut de handschoen nu
oppakt.
U kiest bij het opstellen van dit overzicht als uitgangspunt de kwaliteitsstandaarden die nu in
ontwikkeling zijn omdat wat in de standaarden is opgenomen veelal te verzekeren zorg zal zijn. P3NL
begrijpt de achterliggende gedachte maar is van mening dat hiermee de onduidelijkheid niet volledig
wordt weggenomen noch de problemen die aanbieders van effectieve GGZ-behandelingen nu
ervaren. Immers, het palet van zorgstandaarden is niet uitputtend. En bovendien wordt nu een
aantal GGZ-behandelingen niet (meer) vergoed.
Namens haar leden zou P3NL daarom graag zien dat in de opdracht zoals die met oog op de
aanbestedingsprocedure door het Zorginstituut zal worden geformuleerd, dat door het
onderzoeksbureau dat de opdracht zal uitvoeren, ook gekeken moet worden naar (onderdelen van)
behandelingen binnen de GGZ die aantoonbaar effectief zijn, gebaseerd zijn op evidence based
handelen en waarvan de geboden kwaliteit van de zorgverleners door de beroepsvereniging geborgd
is via bijvoorbeeld een beroepsregistratie. Heel concreet denken we hierbij onder meer aan:



systeemtherapie zoals die door relatie- en gezinstherapeuten geregistreerd bij de NVRG
wordt geboden;
seksuologie zoals die NVVS-geregistreerde seksuologen wordt geboden;
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persoonsgerichte psychotherapie zoals die door psychotherapeuten die zijn aangesloten bij
de VPeP wordt geboden;
diagnostiek zoals die door psychodiagnostisch werkenden wordt geboden.

Hierbij is P3NL van harte bereid om gesprekspartner te zijn voor een door u te selecteren
onderzoeksbureau om hen van relevante informatie te voorzien. Daarnaast willen we er op wijzen
dat ook bijvoorbeeld het Convent van hoogleraren Klinische Psychologie hierbij een waardevolle
bron van informatie is. Het Convent is een overlegorgaan van hoogleraren verbonden aan de
vakgroepen Klinische Psychologie van de Nederlandse universiteiten en is onafhankelijk van
(professionele) belangengroepen.
Wij hopen dat u onze suggesties wilt overnemen en zijn van harte bereid om hierover met u in
gesprek te gaan.
Met hoogachting,

Drs. M.H.C. de Romph MA,
Directeur P3NL

i

P3NL vertegenwoordigt ruim 25.000 zorgaanbieders, psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, die dagelijks aan
het werk zijn op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning. P3NL maakt zich sterk voor gezondheid dankzij mentale
veerkracht. De negen leden van P3NL zijn:
NIP: Nederlands Instituut van Psychologen
NVGzP: Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
NVO: Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
NVVS: Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie
VEN: Vereniging EMDR Nederland
VGCt: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
VKJP: Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
VPeP: Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
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