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Circulaire (on)verzekerde therapieën ggz  
 
 
 
Geachte mevrouw Lensink, beste Marianne, 
 
Eerder dit jaar hebben wij de ZN-circulaire ‘Therapieën GGZ’ ontvangen. Dit is een 
gezamenlijk advies van zorgverzekeraars over het al dan niet, of onder voorwaarden, 
voldoen van therapieën ggz aan de stand van de wetenschap en praktijk.  
 
Deze circulaire vloeit onder meer voort uit overleg over de rol van verzekeraars bij de 
beoordeling van het Zvw pakket tussen het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, 
Zorgverzekeraars Nederland en de Autoriteit Consument en Markt. 
 
In een Kamerbrief van november 2016 lezen wij dat ‘zorgverzekeraars niet (willen) gaan over 
de uitleg van het basispakket.’ Met ZN zijn wij het eens dat niet zorgverzekeraars, maar 
Zorginstituut Nederland de aangewezen instantie is om het basispakket te duiden en op 
basis van het criterium stand van de wetenschap en praktijk te beoordelen of de interventie 
een te verzekeren prestatie op grond van de Zvw is. Daarna is het aan zorgverzekeraars te 
bepalen of en bij welke aanbieders ze deze zorg inkopen.  
 
Omdat de uitkomst van eerder genoemd overleg is dat zorgverzekeraars in eerste aanleg 
wel degelijk een rol hebben bij het duiden van het basispakket, beseffen wij dat verzekeraars 
deze hebben moeten oppakken. Als patiënten en aanbieders zien wij als voordeel van het 
gezamenlijk advies dat deze naar verwachting verschillen in aanspraken en vergoeding 
tussen zorgverzekeraars voorkomt. Echter voor een breed draagvlak is het noodzakelijk om 
met het veld overeenstemming te hebben over de procedure die verzekeraars hanteren voor 
het duiden van interventies, het Zorgadviestraject ggz. Graag willen wij met u hierover in 
gesprek om hier zowel procedureel alsook inhoudelijk goede afspraken te maken voor zowel 
de korte termijn alsook voor de langere termijn. 
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Daarbij stellen wij voor dat niet alleen het Zorginstituut hiervoor eens per kwartaal aanschuift 
in het Kenniscentrum ggz, maar ook een vertegenwoordiging namens ggz partijen, zodat in 
gezamenlijkheid een veldbreed gedragen lijst tot stand kan komen.  Wij hebben begrepen 
dat het Zorginstituut bij de totstandkoming van de procedure Zorgadviestraject ggz er op 
aangedrongen heeft ruimte te maken voor het consulteren van relevante externe partijen. Wij 
stellen voor om hier een stapje verder in te gaan: laten we het proces van het duiden in 
gezamenlijkheid oppakken, zodat er veldbreed draagvlak kan ontstaan. 
  
Vanwege de betrokkenheid van Zorginstituut Nederland bij dit onderwerp, versturen wij deze 
brief ook ter informatie naar het Zorginstituut. 
 
Wij zien uw reactie op onze brief vol belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
   

 
drs. M. ter Avest,     drs. J.M. Veenendaal. 
directeur LPPG     directeur LVVP 
      
 
 
 
 
Marnix de Romph MA,    drs. N. Sax, 
directeur P3NL     directeur NVvP 
       

                             
Sonja Kersten,     Astrid Nolet, 
directeur V&VN     directeur NVP 
 
 
 
 
 
drs. V.J.W.C. Esman-Peeters, 
directeur GGZ Nederland 
 
Cc: Zorginstituut Nederland, t.a.v. mevrouw mr. M. van der Veen 


