
 
 
GGZ vanaf 2014 volgens Bureau hhm, in opdracht van Schippers en CVZ 
 

GGZ-"product" 
Karakterisering problematiek doel be- 

handeling 
behandelaar 

sessies 
vergoed aanleiding DSM-stoornis ernst risico complexiteit duur 

huisartsenzorg alleen klachten nee
*)
 subklinisch laag enkelvoudig kort curatief h.a. en/of poh.  

huisartsenzorg symptomen ja
*)
 subklinisch  of licht laag enkelvoudig te kort voor DSM-IV curatief h.a. en/of poh.  

huisartsenzorg symptomen ja subklinisch  of licht laag enkelvoudig stabiel chronisch stabilisatie
5) 

h.a. en/of poh.  

Basis GGZ-Kort symptomen ja licht (belemmerend) laag enkelv. of laag
3)

 aanhoudend/recidiv. curatief ELP / GZ-psych. 5
7) 

Basis GGZ-Middel symptomen ja matig (beperkend) latent, comp.
1) 

enkelv. of laag
 

conform DSM-IV
 

curatief ELP / GZ-psych. 8 

Basis GGZ-Intensief symptomen ja hoog (uitval) latent, comp.
 

enkelv. of laag conform DSM-IV curatief ELP / GZ-psych. 12 

Basis GGZ-Chronisch symptomen ja mild, maar chronisch latent, comp.
 

vaak pers.h.probl. recediverend stabilisatie ELP / GZ-psych. 12 

Gespecialiseerde GGZ symptomen ja - latent, comp.
 

hoog
4) 

aanhoudend/recidiv. curatief psychotherapeut
6)  

 

Gespecialiseerde GGZ symptomen ja - hoog
2) 

laag - curatief? instelling? 
6) 

 

Gespecialiseerde GGZ symptomen ja - hoog
 

hoog - curatief? instelling?  

 
*) nee = hooguit DSM-IV v-codes van toepassing, mag niet meer behandeld worden door ELP-ers;  ja = DSM-IV classificatie als stoornis is mogelijk  
1) comp. = compenserende factoren aanwezig, zoals adequate coping, structurele daginvulling, steunsysteem 
2) hoog = kans op ernstige (zelf)verwaarlozing, decompensatie, suïcide, geweld, kindermishandeling, zelfverwonding 
3) laag = comorbiditeit en/of persoonlijkheidsproblematiek e/of somatische problemen en/of omgevingsproblemen, maar interfereren niet met behandeling 
4) hoog = ingewikkelde comorbiditeit en/of DSM-IV as 2, 3 en/of 4-prblematiek 
5) voorkomen van terugval of verergering 
6) hier is het hhm-rappport vaag over, maar het is dan ook een rapport over de generalistische basis GGZ  
7) hierbij en de bij de drie volgende getallen kan nog een beetje vergoeding voor E-health opgeteld worden 
 
Meest voor de hand liggende kritiek: 

 Het onderscheid klachten vs. stoornis is niet valide en niet werkbaar, en zal veel onrecht gaan doen aan 
cliënten aan beide kanten van de streep (onderbehandeling vs. stigmatisering).  

 Klachten worden gebagatelliseerd door het College van Zorgverzekeraars. 

 Het begrip stoornis wordt teveel opgerekt in DSM-IV en -V, en een voorlopig stand van zaken in de diagnostiek 
(niet eens algemeen ondersteund) wordt gefixeerd door lieden van buiten de GGZ. 

 Er wordt veel te veel gevraagd van de POH, geziens diens beperkte behandeltijd en lage opleidings- en 
ervaringseisen, in schril contrast met wat van de ELP-er werd gevraagd voor dezelfde taken vóór 2013. 

 De POH - met het zware takenpakket zoals nu geformuleerd, gaat dan ook geen bezuiniging opleveren: de 
huisarts krijgt er extra geld voor, boven de consultprijs uit, er zal veel halfbakken werk geleverd gaan worden, de 
ELP-er zal het werk veelal weer over moeten doen, wat hij officieel niet eens mag, "want geen stoornis" 

 De ELP-er krijgt tweedelijns problematiek op zijn bord, waar hij niet voor is opgeleid, geen ervaring mee heeft, 
en/of waar hij ooit tegen gekozen heeft. 

 De vrijgevestigde psychotherapeuten wordt werk ontnomen waarvoor ze een dure opleiding voor gevolgd 
hebben, waarmee ze veel ervaring hebben, waarin ze betere resultaten in boeken dan de instellingen, en waar ze 
ooit voor gekozen hebben. 
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