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Goede psychosociale zorg voor patiënten die te maken krijgen met
ingrijpende somatische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld kanker, is
van groot belang. Hoe dat voor de individuele patiënt concreet wordt
ingevuld, blijkt van veel verschillende factoren af te hangen: de fase
van de ziekte, waar en door wie hij wordt behandeld, of de mogelijkheden van stelsel en bekostiging worden benut en in hoeverre
management en andere betrokken zorgprofessionals zich bewust zijn
van het belang van psychosociale zorg en of zij hier naar handelen.
Dit kan leiden tot ongewenste verschillen. Terwijl goede zorg en
ondersteuning bij een ingrijpende somatische aandoening die grote
psychosociale impact heeft, voor iedere patiënt in ons land goed
geregeld moet zijn. Daarom heeft het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport een werkgroep psychosociale zorg bij somatische
aandoeningen ingesteld, waarvan ondergetekenden de onafhankelijk
voorzitter en secretaris waren.
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Dit rapport is het resultaat van een drietal bijeenkomsten, documentenanalyse en interviews met leden van de werkgroe en andere betrokkenen. Er is gesproken met de patiëntenorganisaties, koepels van zorgverzekeraars en zorgaanbieders, leden van diverse beroepsgroepen,
en overheidsorganen. Het feit dat zoveel betrokkenen zich hiervoor in
een tijdsbestek van twee maanden hebben vrijgemaakt en zich hebben
ingezet om een goede inbreng te leveren, geeft aan dat zij de ambitie
delen om deze zorg goed te regelen in het belang van de patiënt.
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Dit rapport is het eindproduct van de werkgroep. Iedereen is het er
over eens dat goede psychosociale zorg al begint tijdens het somatische behandeltraject. De mogelijkheden daarvoor zijn er, maar er
worden diverse belemmeringen ervaren die de uitvoering in de weg
kunnen staan. Dit rapport is dus ook het startschot voor diverse acties
die nodig zijn om de psychosociale zorg voor patiënten met ingrijpende somatische aandoeningen op een hoger plan te krijgen.
Aan de slag!
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Diana Delnoij, voorzitter
Cornelis Jan Diepeveen, secretaris
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INLEIDING
In opdracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is
een werkgroep ingesteld rond de organisatie en bekostiging van de psychosociale zorg bij somatische aandoeningen.
De werkgroep is gevraagd te onderzoeken of er verbeteringen nodig zijn in de
organisatie of bekostiging van de psychosociale zorg bij somatische aandoeningen die een grote impact hebben op het psychisch en/of sociaal functioneren
(bijvoorbeeld kanker). Daarbij was het verzoek niet alleen te rapporteren over
knelpunten, maar ook over welke verbeteracties nodig zijn en wie dit oppakt.
In deze rapportage wordt allereerst duidelijk gemaakt:
ì ZHONHelementen te onderscheiden zijn in de psychosociale zorg bij
deze somatische aandoeningen;
ì RQGHUZHONkader deze zorg valt en welke aanspraak daarvoor geldt;
ì ZHONHbehandelaren hierbij betrokken zijn;
ì KRHGH]H]RUJLVgeorganiseerd;
ì HQZHONHbekostiging van toepassing is.
Deze beschrijvingen geven aan hoe de psychosociale zorg er in het huidige
zorgstelsel en binnen de huidige wettelijke kaders en bekostigingssystemen
uit behoort te zien. Daarna volgt een beschrijving van de bevindingen/
knelpunten, gevolgd door zo concreet mogelijke acties.
BETROKKEN PARTIJEN
De volgende partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van deze rapportage en hebben deelgenomen aan de werkgroepbijeenkomsten.
ì /HYHQPHWNDQNHU /0.
ì 3DWLQWHQIHGHUDWLH 13&)
ì /DQGHOLMNH+XLVDUWVHQYHUHQLJLQJ /+9
ì )HGHUDWLHYDQ0HGLVFK6SHFLDOLVWHQ )06
ì 1HGHUODQGVH)HGHUDWLHYDQ80&åV 1)8
ì 1HGHUODQGVH9HUHQLJLQJYDQ=LHNHQKXL]HQ 19=
ì **=1HGHUODQG **=1
ì =RUJYHU]HNHUDDUV1HGHUODQG =1
ì ,QORRSKXL]HQHQ3V\FKRRQFRORJLVFKHFHQWUD6DPHQZHUNLQJHQ
 2QGHUVWHXQLQJ ,362
ì 1HGHUODQGV,QVWLWXXWYDQ3V\FKRORJHQ 1,3

ì 9HUSOHHJNXQGLJHQHQ9HU]RUJHQGHQ1HGHUODQGDIG2QFRORJLH 9 912QFRORJLH
ì /DQGHOLMNH9HUHQLJLQJYDQ0HGLVFKH3V\FKRORJLH /903
ì 1HGHUODQGVH9HUHQLJLQJ3V\FKRVRFLDOH2QFRORJLH 1932
Voor deze partijen geldt dat er geen bestuurlijke vaststelling heeft plaatsgevonden van deze rapportage. Dit in verband met de gewenste tijdige
oplevering aan het Ministerie.
De werkgroep kent ook drie vaste adviseurs:
ì 0LQLVWHULHYDQ9:6
ì =RUJLQVWLWXXW1HGHUODQG =,1
ì 1HGHUODQGVH=RUJDXWRULWHLW 1=D
AANPAK
In augustus 2015 is de werkgroep ‘psychosociale zorg bij somatische
DDQGRHQLQJHQåGRRUKHWPLQLVWHULHYDQ9:6LQJHVWHOGPHWHHQRQDIKDQNHlijk voorzitter en secretaris. De werkgroep is in september en oktober 2015
meerdere keren samengekomen. In deze bijeenkomsten is met elkaar
gebrainstormd en gediscussieerd over de organisatie en financiering van
de psychosociale zorg bij somatische aandoeningen. Ook zijn er met de
betrokken partijen individuele interviews afgenomen en heeft er deskresearch plaatsgevonden. In een kort tijdsbestek is zo veel mogelijk
informatie verzameld. Op basis van deze informatie is er samen met de
betrokken organisaties een knelpuntenanalyse uitgevoerd en zijn vervolgacties geformuleerd.

WAT IS PSYCHOSOCIALE ZORG?
3V\FKRVRFLDOH]RUJLVHHQNRHSHOWHUPKHWEHVWDDWXLWSV\FKRVRFLDOH
RQGHUVWHXQLQJHQSV\FKRORJLVFKH]RUJ3V\FKRVRFLDOHRQGHUVWHXQLQJLV
vooral gericht op emotionele en praktische ondersteuning bij (relatief)
HHQYRXGLJHSUREOHPHQYDQSV\FKLVFKHHQVRFLDOHDDUG3V\FKRORJLVFKH
zorg is vooral gericht op het behandelen van psychische problemen.
Dit rapport richt zich op psychosociale zorg bij somatische aandoeningen
die een grote impact hebben op het psychisch en/of sociaal functioneren.
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TOELICHTING
De groene illustraties geven aan welke elementen van de psychosociale zorg
EHKRUHQELMKHWVRPDWLVFKH]RUJWUDMHFW3V\FKRVRFLDOHRQGHUVWHXQLQJYLQGW
gedurende het hele somatische zorgtraject plaats (en begint al in diagnosefase). Indien nodig wordt extra maatschappelijke of geestelijke ondersteuning
ingezet. Ook kan gewezen worden op de initiatieven van maatschappelijke
psychosociale ondersteuning of de beschikbare zelfmanagementtools.
3V\FKRVRFLDOHRQGHUVWHXQLQJYLQGWRRNSODDWVLQGHODDWVWHIDVHYDQKHWVRPDtische behandeltraject. Dit wordt psychosociale nazorg genoemd.
Psychosociale nazorg
Onder psychosociale nazorg wordt verstaan het psychosociale natraject
van een in opzet curatieve of palliatieve somatische behandeling. Deze
QD]RUJLV]RODQJKHWVRPDWLVFKHEHKDQGHOWUDMHFWQRJQLHWLVEHLQGLJG
een gezamenlijk verantwoordelijkheid van de medisch specialist (somatisch) en de huisarts.
+HWLVEHODQJULMNHYHQWXHOHSV\FKRVRFLDOHSUREOHPHQWLMGLJWHVLJQDOHUHQ2P
die reden moeten de verschillende behandelaren gedurende het gehele somatische behandeltraject zorgdragen voor een adequate signalering. Met de
patient wordt besproken welke mogelijkheden er zijn voor psychosociale zorg
en welke behoefte de patient heeft (zorg op maat).
%LMYHUPRHGHQYDQSV\FKLVFKHSUREOHPHQZRUGWGHSDWLQWGRRUYHUZH]HQQDDU
gespecialiseerde behandelaren die zijn opgeleid om psychodiagnostiek uit te
YRHUHQ3V\FKRGLDJQRVWLHNLVGXVJHHQVWDQGDDUGRQGHUGHHOYDQGHVRPDWLVFK
behandeling, maar wordt ingezet als er verdenkingen zijn op psychische
problemen.
3DWLQWHQPHWSV\FKLVFKHSUREOHPHQGLHWHUHODWHUHQ]LMQDDQGHVRPDWLVFKH
aandoening worden psychisch behandeld als onderdeel van het somatische
behandeltraject. Deze interventies kunnen wat betreft complexiteit en intensiteit
YHUJHOLMNEDDU]LMQPHWEHKDQGHOLQJHQLQGHJHQHHVNXQGLJH**='DDUELMJHOGWGDW
HHQVWRRUQLVZHOHHQYRRUZDDUGHLVYRRUEHKDQGHOLQJLQGHJHQHHVNXQGLJH**=
maar geen uitsluitingsgrond voor de behandeling door de medische psychologie
of ziekenhuispsychiatrie als onderdeel van het somatische behandeltraject.
Wanneer psychosociale problemen ontstaan als gevolg van een somatische
diagnosestelling/behandeling en deze zorg kan geleverd worden door de
medische psychologie of ziekenhuispsychiatrie, dan behoort deze zorg bij het
VRPDWLVFKH]RUJWUDMHFWHQLVHUJHHQVSUDNHYDQJHQHHVNXQGLJH**=

:DQQHHUWLMGHQVGHVRPDWLVFKHEHKDQGHOLQJGHSDWLQWGRRUPLGGHOYDQ
psychodiagnostiek wordt gediagnosticeerd op (complexe en/of risicovolle)
stoornissen en de medische psychologie of ziekenhuispsychiatrie kunnen
JHHQDGHTXDWH]RUJPHHUELHGHQZRUGWGHSDWLQWYHUZH]HQYRRUEHKDQGHOLQJ
QDDUGHJHQHHVNXQGLJH**=2SGDWPRPHQWZRUGWVHSDUDDWHHQ'60,9
diagnose gesteld en is er sprake van een tweede behandeltraject naast de
somatische behandeling.
Wanneer eindigt een somatische behandeling?
=RODQJGHEHKDQGHOLQJYDQHHQVRPDWLVFKHDDQGRHQLQJHQELMEHKRUHQGHQD
controles nog gaande zijn is de somatische behandeling in ieder geval nog
QLHWEHLQGLJG'DDUELMNDQRQGHUVFKHLGJHPDDNWZRUGHQWXVVHQGHYROJHQGHGULHFDWHJRULHQSDWLQWHQ
ì3DWLQWHQPHWHHQVRPDWLVFKHDDQGRHQLQJGLHHHQFXUDWLHYHEHKDQGHOLQJ
ondergaan (dus gericht op genezing);
ì3DWLQWHQPHWHHQVRPDWLVFKHDDQGRHQLQJGLHHHQSDOOLDWLHYHEHKDQGHling ondergaan;
ì3DWLQWHQPHWHHQFKURQLVFKHVRPDWLVFKHDDQGRHQLQJGLHDOGDQQLHW
structureel onder behandeling zijn van de medisch specialist. Voor deze
groep geldt dat mogelijke de intensiteit van de somatische behandeling
en het type aandoening ook een rol kan spelen bij de afbakening.
 'HYHUGHUHGHILQLULQJYDQäHLQGHVRPDWLVFKHEHKDQGHOLQJåLV««QYDQGH
vervolgacties, waarbij opgemerkt wordt dat het hier gaat over somatische
aandoeningen met een grote impact op het psychisch en/of sociaal
functioneren.
1DGDWKHWVRPDWLVFKHWUDMHFWLVDIJHURQGOLJWGHYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGYRRU
GHSDWLQWJHKHHOELMGHKXLVDUWV'HKXLVDUWVLVRSJHOHLGRPWHVLJQDOHUHQRI
er psychosociale problemen zijn. Als er sprake is van psychische klachten
GLHELQQHQKHWFRPSHWHQWLHJHELHGYDQKXLVDUWVYDOOHQEHKRRUWGHSDWLQW
daar in geholpen te worden door de huisarts, eventueel met ondersteuning
GRRUGH32+**=9DOWEHKDQGHOLQJYDQGHNODFKWHQEXLWHQKHWFRPSHWHQWLHgebied van de huisarts, dan wordt verwezen naar (in de somatiek gespecialiVHHUGH **='HKXLVDUWVPDDNWGRRUJDDQVJHHQUHFKWVWUHHNVJHEUXLNYDQ
specialistische medisch psychologische ondersteuning die in/via het ziekenhuis beschikbaar is, terwijl dit wel zou mogen zolang het somatische behanGHOWUDMHFWQLHWLVEHLQGLJG
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KADER/AANSPRAAK PSYCHOSOCIALE ZORG

TOELICHTING
Medisch specialistische zorg
Voor de medisch specialistische zorg geldt een zogenoemd open aanspraaksysteem vanuit de basisverzekering. In algemene bewoordingen heeft de regelgever omschreven welke zorg tot de basisverzekering behoort. Dit staat
beschreven in de zorgverzekeringswet. Medisch-specialistische zorg komt voor
vergoeding in aanmerking als de zorg bewezen effectief is (voldoet aan de stand
YDQZHWHQVFKDSHQSUDNWLMN HQGHSDWLQWGH]H]RUJRRNQRGLJKHHIW HUUHGHOLMNHUZLMVRSLVDDQJHZH]HQ (HQDDQWDOVSHFLDOLVWLVFKHLQJUHSHQ]LMQZHWWHOLMN
uitgesloten van de te verzekeren prestaties, zoals een deel van de plastische
FKLUXUJLH=RODQJHUVSUDNHLVYDQHHQVRPDWLVFKEHKDQGHOWUDMHFWHQGH
behandeling van psychische problemen die hier bij horen, is voor psychosociale
zorg dezelfde verzekerde aanspraak van toepassing als voor de medisch
VSHFLDOLVWLVFKH]RUJ ]LHDGYLHV&9=*HQHHVNXQGLJH**=GHHOMXOL 
Geneeskundige GGZ
'HJHQHHVNXQGLJH*HHVWHOLMNH*H]RQGKHLGV]RUJ **= LVJHULFKWRSKHW
herstel (of het voorkomen van verergering) van een psychische stoornis.
3HUULFKWGHJHQHHVNXQGLJH**=]LFKDOOHHQRSSDWLQWHQYDQMDDUHQ
RXGHU2QGHU*HQHHVNXQGLJH**=ZRUGW]RZHOGHä*HQHUDOLVWLVFKH%DVLV**=å
DOVGHä*HVSHFLDOLVHHUGH**=åYHUVWDDQ%LMKHWEHSDOHQYDQGHDDQVSUDDNRS
YHU]HNHUGHJHQHHVNXQGLJH**=RSJURQGYDQGH=9:ZRUGWJHEUXLNJHPDDNW
van de internationale DSM classificatie (Diagnostic and Statistical Manual of
0HQWDO'LVRUGHUV %HKDQGHOLQJYDQSV\FKLVFKHSUREOHPHQYDOWGXVDOOHHQ
RQGHUGHJHQHHVNXQGLJH**=DOVVSUDNHLVYDQHHQ'60VWRRUQLV
Jeugd-GGZ
In het nieuwe stelsel dat per 1 januari 2015 is ingevoerd, valt alle jeugdhulp
onder de jeugdwet en zijn de gemeenten verantwoordelijkheid voor de
XLWYRHULQJKLHUYDQ0HWGH]HVWHOVHOZLM]LJLQJLVRRNGHJHQHHVNXQGLJH**=
YRRUSDWLQWHQLQGHOHHIWLMGWRWMDDURYHUJHKHYHOGQDDUGH-HXJGZHW'LW
geldt niet voor de behandeling van een somatische aandoening bij jongeren
WRWMDDU'H]H]RUJHQELMEHKRUHQGHSV\FKRVRFLDOH]RUJYDOWRQGHUGH
medisch specialistische zorg (zorgverzekeringswet).

Aanpassingsstoornissen
(QNHOHVWRRUQLVVHQ]LMQGRRUGHZHWJHYHUXLWJHVORWHQYDQYHU]HNHUGH
aanspraak. Dit betreft onder andere de behandeling van aanpassingsVWRRUQLVVHQ'LWEHVOXLWLVYDVWJHOHJGLQDUWLNHOYDQGH5HJHOLQJ=RUJYHU]HNHULQJ=RODQJHUHFKWHUVSUDNHLVYDQDDQSDVVLQJVSUREOHPHQGLH
het gevolg zijn van een somatische aandoening valt behandeling hiervan
onder het somatische behandeltraject binnen het kader van de medisch
specialistische zorg.

Huisartsenzorg
De huisarts kan psychosociale ondersteuning geven en heeft tegenwoordig
ook zelf meer mogelijkheden om licht psychische klachten te behandelen
YRRUDOOHOHHIWLMGVFDWHJRULHQ'LWNDQGRRUGHKXLVDUWV]HOIRIGRRUHHQ
3UDNWLMNRQGHUVWHXQHU+XLVDUWV**= 32+**= 'HKXLVDUWVVSHHOWHHQ
belangrijke rol in het nazorgtraject bij een somatische behandeling en heeft
daarin, net als de medisch specialist, een signaalfunctie om eventuele psyFKRVRFLDOHSUREOHPHQWLMGLJWHGHWHFWHUHQ+XLVDUWVHQ]RUJYDOWRQGHUGH
YHU]HNHUGHDDQVSUDDNYDQGH=9:
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De WMO is een brede wet die bestaat sinds 2007 en gaat over een tal van
JHPHHQWHOLMNHYRRU]LHQLQJHQ+HWGRHOYDQGH]HZHWLVRPPHQVHQ]RODQJHQ
]R]HOIVWDQGLJPRJHOLMNGHHOWHODWHQQHPHQDDQGHVDPHQOHYLQJ3HULV
de aangepaste WMO ingevoerd. De WMO wordt uitgevoerd door gemeenten
HQJHHIWRQGHUPHHUYRRUVFKULIWHQYRRUHHQWHYRHUHQZHO]LMQVEHOHLG=R]RUJW
deze wet er bijvoorbeeld voor dat de gemeente voorzieningen kan treffen
GLHGH]HOIUHG]DDPKHLGHQSDUWLFLSDWLHYDQEXUJHUVYHUVWHUNHQ%LQQHQGH
prestatievelden die benoemd zijn in de WMO hebben gemeenten veel vrijheid.
*HPHHQWHQ]RXGHQNXQQHQVDPHQZHUNHQPHWPDDWVFKDSSHOLMNHSV\FKR
VRFLDOHLQLWLDWLHYHQGLHGH]HOIUHG]DDPKHLGHQSDUWLFLSDWLHYDQSDWLQWHQPHW
ingrijpende somatische aandoeningen versterken.
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HOOFDBEHANDELAAR EN (MEDE)BEHANDELAARS

TOELICHTING
Hoofdbehandelaarschap
+HWRQGHUVFKHLGWXVVHQGHYHUVFKLOOHQGHGLVFLSOLQHV PHGLVFKVSHFLDOLVWLVFKH]RUJ**=KXLVDUWVHQ]RUJ ZRUGWPHGHEHSDDOGGRRUKHWKRRIG
behandelaarschap voor het betreffende zorgtraject. De medisch specialist
is hoofdbehandelaar van het somatisch medisch specialistische behandeltraject, inclusief de psychosociale zorg behorend bij deze behandeling.
Wel kan er in de situatie waarin sprake is van behandeling van psychische
problemen gesproken worden over medebehandeling. De medebehandelaar is dan bijvoorbeeld de psychiater of psycholoog. Als de somatische
SDWLQWYRRUHHQVHSDUDDW**=WUDMHFWGHJHQHHVNXQGLJH**=LQJDDWNRPW
er een extra hoofdbehandelaar bij naast het somatische traject.

Hoofdbehandelaarschap in de GGZ
(UZRUGWYHHOJHVSURNHQRYHUKHWKRRIGEHKDQGHODDUVFKDSLQGH**='H
Minister heeft vooralsnog negen beroepsgroepen aangewezen die als
KRRIGEHKDQGHODDUYRRUGHJHQHUDOLVWLVFKHEDVLV**=HQGHJHVSHFLDOLVHHUGH**=LQDDQPHUNLQJHQNXQQHQNRPHQ
Dit betreft de psychiater, specialist ouderengeneeskunde, klinisch geriaWHUYHUVODYLQJVDUWV JHUHJLVWUHHUGELMGH.10* NOLQLVFKSV\FKRORRJ
NOLQLVFKQHXURSV\FKRORRJ*=SV\FKRORRJSV\FKRWKHUDSHXWHQGHYHUSOHHJNXQGLJVSHFLDOLVW**=9RRUMRQJHUHQGLHRSKXQHYDQXLWGH
-HXJGZHWRYHUNRPHQQDDUGH=9:]LMQWZHHFDWHJRULHQWRHJHYRHJGYRRU
GHJHQHUDOLVWLVFKHEDVLV**=QDPHOLMNGHNLQGHUHQMHXJGSV\FKRORRJ
JHUHJLVWUHHUGELMKHW1,3 HQGHRUWKRSHGDJRRJJHQHUDOLVW JHUHJLVWUHHUGELMGH192 
=RUJYHU]HNHUDDUVNXQQHQLQKXQSROLVYRRUZDDUGHQQDGHUHYRRUZDDUGHQ
VWHOOHQDDQKHWKRRIGEHKDQGHODDUVFKDSLQGHJHQHUDOLVWLVFKHEDVLV**=
RIGHJHVSHFLDOLVHHUGH**=HQRRNEHURHSVJURHSHQKLHUYDQXLWVOXLWHQ'H
Minister van VWS heeft de commissie Meurs ingesteld om te adviseren
RYHUGHYHUGHUHLQYXOOLQJYDQKHWKRRIGEHKDQGHODDUVFKDSLQGH**=,Q
mei 2015 heeft de commissie haar advies uitgebracht. De commissie
adviseert om te werken met een kwaliteitsstatuut waarin per behandeling een regiebehandelaar wordt aangewezen. De Minister steunt op
hoofdlijnen dit advies.
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ZORGAANBIEDERS

TOELICHTING
(UNXQQHQPHHUGHUH]RUJYHUOHQHUVEHWURNNHQ]LMQELMGHOHYHULQJYDQSV\FKRVRFLDOH]RUJELMVRPDWLVFKHDDQGRHQLQJHQ+HW]LHNHQKXLVKHHIWGDDULQ
een regierol. Artsen, verpleegkundig specialisten, (gespecialiseerd) verpleegkundigen spelen een belangrijk rol in de psychosociale ondersteuning
en het signaleren van eventuele psychische problemen. Voor extra psychosociale ondersteuning kunnen maatschappelijk werkers of geestelijk verzorgers worden ingezet. In veel ziekenhuizen wordt de medische psychologie
of ziekenhuispsychiatrie ingezet voor diagnostiek en behandeling van psyFKLVFKHSUREOHPHQGLHKHWJHYROJ]LMQYDQVRPDWLVFKHDDQGRHQLQJHQ+HWLV
van groot belang dat er in ziekenhuizen een goede samenwerking is tussen
de primaire specialismen die een somatische aandoening behandelen en
afdelingen zoals de medische psychologie of ziekenhuispsychiatrie. Deze
]RUJLVRYHULJHQVQLHWJHERQGHQDDQGHPXUHQYDQKHW]LHNHQKXLV=LHNHQhuizen werken ook regelmetig samen met gespecialiseerde centra (zoals
SV\FKRRQFRORJLVFKHFHQWUD **=LQVWHOOLQJHQRIYULMJHYHVWLJGH]RUJYHUOHners die de behandeling van psychische problemen voor hun rekening
nemen. Deze zorg hoort dan nog steeds bij het somatische behandeltraject.
+LHULVGDQVSUDNHYDQRQGHUOLQJHGLHQVWYHUOHQLQJ
In de nazorgfase is het van belang dat er een goede samenwerking is tussen
het ziekenhuis en de huisarts zodat in de overdrachtsfase zo weinig mogelijk
informatie verloren gaat die voor de behandelaar van belang is om tijdig
eventuele psychische problemen te signaleren.

Maatschappelijke initiatieven
(U]LMQYHHOPDDWVFKDSSHOLMNHLQLWLDWLHYHQGLHHHQEHODQJULMNHUROVSHOHQ
LQGHSV\FKRVRFLDOHRQGHUVWHXQLQJYDQSDWLQWHQPHWHHQVRPDWLVFKH
aandoening.
Patiëntenorganisaties
3DWLQWHQRUJDQLVDWLHVEHKDUWLJHQGHEHODQJHQYDQSDWLQWHQHQKXQQDDVWHQ%LMSDWLHQWHQRUJDQLVDWLHVNXQQHQSDWLQWHQHQKXQQDDVWHQWHUHFKWYRRU
LQIRUPDWLHRYHU KHWRPJDDQPHW GH]LHNWH=LMEUHQJHQSDWLQWHQSDUWQHUV
en hun naaste omgeving met elkaar in contact voor het uitwisselen van
HUYDULQJHQRIKHWGHOHQYDQDQJVWHQHQRQ]HNHUKHGHQHQYHUGULHW=H]HWWHQ
zich daarnaast in voor bewustwording en vergroting van eigen regie en
]HOIPDQDJHPHQWELMSDWLQWHQHQQDDVWHQ3DWLQWHQZRUGHQKLHULQRQGHUsteund door bijvoorbeeld lotgenotencontact, websites, keuze- en beslisinVWUXPHQWHQ2RNLVHUYHHODDQGDFKWYRRURQGHUVWHXQHQYDQSDWLQWHQELMKHW
äVDPHQEHVOLVVHQå+LHUGRRU]LMQSDWLQWHQEHWHULQVWDDWDDQWHJHYHQDDQ
hun zorgverleners wat zij belangrijk vinden en waar zij behoefte aan hebben.
=RNXQQHQ]LMRRNHHUGHUSV\FKRVRFLDOHRQGHUVWHXQLQJ]RHNHQZDQQHHUGH
ziekte/behandeling meer impact heeft op het leven dan vooraf gedacht.
Inloophuizen
.DQNHULVQLHWDOOHHQOLFKDPHOLMNPDDURRNHPRWLRQHHOPHQWDDOHQVRFLDDO
een zware ziekte. Mensen die met kanker geconfronteerd worden hebben
behoefte aan een luisterend oor of begeleiding bij de verwerking van wat
hun is overkomen. Inloophuizen bieden mensen met kanker en hun naasten
een vorm van maatschappelijk psychosociale ondersteuning. De bezoekers
van inloophuizen worden in een huiselijke omgeving welkom geheten door
gastvrouwen en gastheren die, vaak uit eigen ervaring, weten wat de impact
van kanker is. Mensen met kanker en hun naasten kunnen zonder afspraak
binnenlopen voor een kopje koffie en om hun verhaal te doen, deel te nemen
aan een ontspannende of creatieve activiteit of in contact te komen met
lotgenoten.
Bron: IPSO
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BEKOSTIGING

TOELICHTING

**=GHKXLVDUWVHQ]RUJHQHHQNOHLQGHHOYDQGHPHGLVFKVSHFLDOLVWLVFKH
]RUJVWHOWGH1=DPD[LPXPWDULHYHQYDVW'H]HWDULHYHQZRUGHQGRRUJDDQV
bepaald op basis van kostprijzen van zorgaanbieders. Voor deze tariefsbeSDOLQJGRRUGH1=DLVKHWYDQEHODQJGDWGHMXLVWHNRVWHQDDQGHMXLVWH
'%&]RUJSURGXFWHQZRUGHQWRHJHUHNHQG

'HPHGLVFKVSHFLDOLVWLVFKH]RUJZRUGWJHILQDQFLHUGRSEDVLVYDQ'%&]RUJSURducten en overige zorgproducten. Dit financieringssysteem wordt ook wel de
'27V\VWHPDWLHNJHQRHPG.HQPHUNHQGYRRUGLWILQDQFLHULQJVV\VWHHPLVKHW
LQWHJUDOHNDUDNWHUYDQGH]RUJSUHVWDWLHV(HQ'%&]RUJSURGXFWRPYDWKHW
totale traject van diagnosestelling tot en met de behandeling (inclusief nazorg).
De diagnose en alle activiteiten die het gevolg zijn van een bepaalde zorgvraag
OHLGHQWRW««QQRWDPHW««QSULMVGLHLQUHNHQLQJPDJZRUGHQJHEUDFKW

9RRUGH**=JHOGWHHQDQGHUHILQDQFLHULQJVV\VWHPDWLHN9RRUGHJHQHUDOLVWLVFKHEDVLV**=KHHIWGH1=DYLHU]RUJ]ZDDUWHSUHVWDWLHVYDVWJHVWHOG
WHZHWHQ.RUW0LGGHO,QWHQVLHIHQ&KURQLVFK'HILQDQFLHULQJYDQGH
JHVSHFLDOLVHHUGHJHQHHVNXQGLJH**=JHEHXUWRSEDVLVYDQ'%&åV**='H
]ZDDUWHYDQGH'%&åV**=ZRUGWEHSDDOGGRRUGHKRHYHHOKHLGWLMGGLHGH
EHWURNNHQEHKDQGHODUHQDDQGHSDWLQWEHVWHGHQ+LHUYRRUPRHWHQGH
betrokken behandelaren de directe en indirecte tijd die ze besteden aan de
EHKDQGHOLQJYDQGHSDWLQWUHJLVWUHUHQ

Psychosociale zorg in DOT
In de OT-systematiek vallen alle activiteiten voor psychosociale zorg onder de
'%&]RUJSURGXFWHQYDQGHVRPDWLVFKHKRRIGEHKDQGHODDU(U]LMQGRRUGH
1HGHUODQGVH=RUJDXWRULWHLW 1=D YHHUWLHQ]RUJDFWLYLWHLWHQYRRUPHGLVFKH
psychologie vastgesteld (zorgactiviteiten 194155 t/m 194166, 194171 en 194172).
,QGLHQGH]HDFWLYLWHLWHQXLWJHYRHUGZRUGHQELMHHQSDWLQWZRUGHQGH]HDFWLYLWHLWHQJHUHJLVWUHHUGELQQHQKHW'%&]RUJSURGXFWYDQGHVRPDWLVFKHKRRIGEHKDQGHODDU%LMHQNHOHVSHFLILHNHVSHFLDOLVPHQGLDJQRVHVOHYHUWGLWGDQHHQ]ZDDUGHU'%&]RUJSURGXFWRS9RRUGHPHHVWH'%&]RUJSURGXFWHQJHOGWHFKWHUGDW
GH]HDFWLYLWHLWHQQLHWYHU]ZDUHQGZHUNHQRSKHW'%&]RUJSURGXFW9RRUSV\FKRVRFLDOH]RUJ QLHW]LMQGH**= JHOHYHUGGRRUGHSV\FKLDWHU]LMQHQNHOHHLJHQ
'%&]RUJSURGXFWHQäFRQVXOWDWLHYHSV\FKLDWULHåRSJHQRPHQLQGH'%&V\VWHPDWLHN'H]H'%&]RUJSURGXFWHQZRUGHQJHEUXLNWYRRUPHGLVFKSV\FKLDWULVFKH
consultatie/medebehandeling (bijvoorbeeld bij een delier).
3HULVVSUDNHYDQ««QLQWHJUDDOWDULHISHU'%&]RUJSURGXFW(UZRUGWJHHQ
onderscheid meer gemaakt in ziekenhuiskosten en honoraria voor de medisch
VSHFLDOLVW(HQJURRWGHHOYDQGHWDULHYHQYRRUPHGLVFKVSHFLDOLVWLVFKH]RUJ]LMQ
vrijgegeven. Dat betekent dat het tarief tot stand komt door onderhandeling
WXVVHQGH]RUJDDQELHGHUHQ]RUJYHU]HNHUDDU+HW]LHNHQKXLVGLHQWHU]HOI]RUJ
voor te dragen dat alle kosten behorend bij het betreffende zorgproduct ook
worden toegerekend aan dit zorgproduct zodat een goede kostprijs de basis is
voor de tariefonderhandeling.
Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)
'H1=DVWHOWRSEDVLVYDQGH:0*SUHVWDWLHEHVFKULMYLQJHQYRRU]RUJYDVW
voor zowel verzekerde als onverzekerde zorg. Dit geldt onder andere voor
GHPHGLVFKVSHFLDOLVWLVFKH]RUJGH**=HQGHKXLVDUWVHQ]RUJ9RRUGH

Generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ
9DQDILVKHWRQGHUVFKHLGWXVVHQHHUVWHOLMQVHQWZHHGHOLMQV**=NRPHQ
WHYHUYDOOHQ'HJHQHHVNXQGLJH**=LVRPJHYRUPGQDDUHHQVWHOVHOPHWHHQ
äJHQHUDOLVWLVFKH%DVLV**=åHQHHQäJHVSHFLDOLVHHUGH**=å'H]HQLHXZH
RPVFKULMYLQJHQZRUGHQQLHWH[SOLFLHWLQGH=YZEHQRHPG'H=YZNHQWZDW
GHJHQHHVNXQGLJH**=EHWUHIWDOOHHQä]RUJ]RDOVPHGLVFKVSHFLDOLVWHQHQ
NOLQLVFKSV\FKRORJHQGLHSOHJHQWHELHGHQå%LMGHJHQHUDOLVWLVFKH%DVLV**=
HQJHVSHFLDOLVHHUGH**=JDDWKHWGXVRPGH]HOIGHZHWWHOLMNRPVFKUHYHQäWH
YHU]HNHUHQSUHVWDWLHå:HOJHOGWHUHHQDQGHUHEHNRVWLJLQJVV\VWHPDWLHN$OV
ELQQHQGHKXLVDUWVHQIXQFWLHHHQSDWLQWQLHWODQJHUNDQZRUGHQJHKROSHQ
GDQZRUGWGHSDWLQWGRRUYHUZH]HQQDDUGHJHQHUDOLVWLVFKH%DVLV**=RIGH
JHVSHFLDOLVHHUGH**='HEDVLV**=LVYHUGHUXLWJHZHUNWHQQHHUJHOHJGLQ
UHJHOVYDQGH1=DWHZHWHQGH5HJHOLQJ*HQHUDOLVWLVFKHEDVLV**=HQGH
%HOHLGVUHJHO*HQHUDOLVWLVFKHEDVLV**=8LWJDQJVSXQWYRRUGH]RUJYRUPWGH
]RUJYUDDJYDQGHSDWLQW+HWSDWLQWSURILHOLVJHEDVHHUGRSYLMIREMHFWLHYH
criteria: DSM-stoornis (of vermoeden van), ernst van de problematiek, risico,
FRPSOH[LWHLWHQEHORRSNODFKWHQ,QGHEDVLV**=ZRUGHQPHQVHQEHKDQGHOG
met lichte tot ernstige problematiek, met een laag-matig risico en enkelvouGLJEHHOGPHWODJHFRPSOH[LWHLW%LMHHQKRRJULVLFRHQRIKRJHFRPSOH[LWHLW
van een DSM-stoornis kan een verzekerde worden verwezen naar de gespeFLDOLVHHUGH**=%LMGHJHVSHFLDOLVHHUGH**=JDDWKHWRPGLDJQRVWLHNHQ
specialistische behandeling van (zeer) complexe psychische problematiek.
De behandeling vindt plaats in een multidisciplinaire context.
+XLVDUWVHQRQWYDQJHQHHQLQVFKULMIWDULHISHUSDWLHQWGLHDDQKXQSUDNWLMNLV
verbonden. Daarnaast ontvangen zijn een vergoeding per consult of verrichting.
9RRUGH32+**=RQWYDQJWGHKXLVDUWVHHQRSVODJRSKHWLQVFKULMIWDULHI
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BEVINDINGEN
EN ACTIES
In de hiervoor beschreven hoofdstukken is duidelijk gemaakt dat psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen onderdeel uitmaakt
van het somatische behandeltraject. Verder is beschreven welke elementen
onderdeel uitmaken van de psychosociale zorg, onder welk kader deze zorg
valt, welke behandelaren hierbij betrokken zijn, hoe deze zorg is georganiseerd en welke bekostiging van toepassing is. Deze beschrijvingen geven
aan hoe de psychosociale zorg er in het huidige zorgstelsel en binnen de
huidige wettelijke kaders en bekostigingssystemen uit behoort te zien.
Over deze beschrijvingen is een brede consensus bij de betrokken partijen.
Door de werkgroepbijeenkomsten en de interviews met alle betrokkenen
LVHFKWHURRNJHEOHNHQGDWGHSUDNWLMNZHHUEDUVWLJHULV+LHURQGHUZRUGW
een aantal van de ervaren knelpunten beschreven. Dit geeft een beeld van
KHWJHHQEHWURNNHQSDUWLMHQLQGHSUDNWLMN]LHQ+HWJHHIWRRNDDQZDDURP
KHWEHODQJULMNLVRPYHUYROJVWDSSHQWH]HWWHQ=RGLHQWEHWHUEHVFKUHYHQWH
worden wat goede psychosociale zorg is en is er ruimte en aandacht nodig
om de zorgprofessional beter in staat te stellen deze zorg op een goede
manier te leveren. Ook dient de organisatie van psychosociale zorg bij
ingrijpende somatische aandoeningen verbeterd te worden door de interne
en onderlinge samenwerking te verbeteren. Op het gebied van de bekostiging worden eveneens knelpunten ervaren en er ligt een opdracht om de
vindbaarheid van goede psychosociale zorg te vergroten. Deze en andere
EHYLQGLQJHQ]LMQKLHURQGHUXLWHHQJH]HWLQSXQWHQ%LMHONYDQGHEHYLQGLQgen zijn ook acties geformuleerd waar partijen in de komende tijd mee aan
de slag kunnen.
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BEVINDINGEN EN ACTIES

1/5

WAT IS GOEDE PSYCHOSOCIALE ZORG EN HOE KAN DE ZORGPROFESSIONAL DEZE ZORG LEVEREN?
BEVINDING

ACTIES

(ULVYHHORQEHNHQGKHLGRYHUGHWDNHQHQYHUDQWZRRUGHOLMNKHGHQYDQ
zorgverleners en zorginstellingen ten aanzien van het aanbieden en
OHYHUHQYDQSV\FKRVRFLDOH]RUJDDQSDWLQWHQPHWVRPDWLVFKHDDQ
GRHQLQJHQ=RLVQLHWEHNHQGKRHYHUGHYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGYDQKHW
ziekenhuis gaat en tot welk moment een huisarts nog kan terugverwijzen naar het ziekenhuis. Ook is niet altijd duidelijk wanneer de
zorg valt onder de medisch specialistische zorg en wanneer deze zorg
YDOWRQGHUGHJHQHHVNXQGLJH**=

De bewustwording rond psychosociale zorg dient vergroot te worden:
zorgverleners en zorginstellingen dienen zich beiden bewust te zijn van
hun taken en verantwoordelijkheden rond psychosociale zorg voor
VRPDWLVFKHSDWLQWHQ
Ook voor zorgverzekeraars, en dus hun verzekerden, moet duidelijk zijn
wat kan en mag en wie daarvoor verantwoordelijk is.
Dit rapport zal bijdragen aan deze bewustwording en vergroot de
GXLGHOLMNKHLGULFKWLQJDOOHEHWURNNHQHQ3DUWLMHQNXQQHQKLHU]HOIDDQ
bijdragen door bij elkaar aandacht te vragen voor dit onderwerp.

Vroegtijdige en systematische signalering, van de behoefte aan
psychosociale zorg, dat wil zeggen vanaf het begin van het somatische
]RUJWUDMHFWLVYDQJURRWEHODQJRPSDWLQWHQPHWHHQSV\FKRVRFLDOH
zorgvraag goed en tijdig in beeld te krijgen en de juiste behandeling te
JHYHQ(U]LMQZHOULFKWOLMQHQEHVFKLNEDDUPDDUGH]HZRUGHQQRJ
onvoldoende nagekomen. Door op tijd problemen te behandelen wordt
]ZDDUGHUH]RUJYRRUNRPHQ%LMKHWRQWZLNNHOHQYDQULFKWOLMQHQRQWbreekt soms de integrale afstemming: zowel eerste, tweede als evenWXHOHGHUGHOLMQPRHWHQGDDUELMEHWURNNHQZRUGHQ5LFKWOLMQHQPRHWHQ
goed op elkaar aansluiten.
(ULVZHLQLJXQLIRUPLWHLWLQGHPDQLHUZDDURSSV\FKRVRFLDOH]RUJZRUGW
geleverd en de kwaliteit van de zorg wisselt. Ook de intensiteit waarin
deze zorg wordt geleverd, de manier waarop psychosociale zorg is
ingebed in de somatische zorgpaden en de specialisaties die beschikbaar zijn verschilt.

1

2

3

INDEX

Vroegtijdige signalering van psychosociale problemen dient een
kwalitatief hoogwaardig en gestructureerd onderdeel te zijn van het
VRPDWLVFKH]RUJWUDMHFW%HVWDDQGHULFKWOLMQHQGLHQHQQDJHOHHIGWH
ZRUGHQ%HVWDDQGHHQLQRQWZLNNHOLQJ]LMQGHULFKWOLMQHQPRHWHQRS
elkaar aansluiten.
=RZRUGWPRPHQWHHOJHZHUNWDDQJHQHULHNHFRPRUELGLWHLWVPRGXOHV
door de eerste lijn en de ziekenhuispsychiatrie. Dit dient goed aan te
sluiten bij de bestaande richtlijnen voor signalering van psychosociale
problemen.

(UGLHQWPHHUXQLIRUPLWHLWWHNRPHQLQGHSV\FKRVRFLDOH]RUJYRRU
VRPDWLVFKHSDWLQWHQ(ONHSDWLQWKHHIWUHFKWRSJRHGH]RUJGLHSDVW
ELMGHEHKRHIWHYDQGHSDWLQWHQGLHUHNHQLQJKRXGWPHWGHVRPDWLVFKH
aandoening. Over- en onderbehandeling moet worden tegengegaan.
=RUJRSPDDWPRHWFHQWUDDOVWDDQHQYRRULHGHUHHQEHVFKLNEDDU]LMQGLH
het nodig heeft en waarbij sprake is van een verzekerde aanspraak.
Om kwalitatief goede zorg te leveren die beantwoordt aan de behoefte
YDQGHSDWLQWLVLQ]LFKWLQGHGRRUSDWLQWHQHUYDUHQNZDOLWHLWYDQ]RUJ
en hun verwachtingen ten aanzien van de zorg die nodig is, van belang.
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BEVINDINGEN EN ACTIES

2/5

WAT IS GOEDE PSYCHOSOCIALE ZORG EN HOE KAN DE ZORGPROFESSIONAL DEZE ZORG LEVEREN?
BEVINDING

ACTIES

De zorgverleners die een belangrijke taak hebben in het verlenen van
psychosociale ondersteuning tijdens een somatische behandeling
(zoals artsen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten)
hebben hier niet altijd genoeg tijd voor en zijn hier niet altijd goed voor
opgeleid. Ten aanzien van de psychologische zorg geldt dat te weinig
zorgverleners zich specialiseren op psychologische zorg bij specifieke
somatische zorggebieden. Ook voor de huisartsenpraktijk geldt dat
GH32+**=QLHWDOWLMGYROGRHQGHJHVFKRROGLVRPSV\FKRVRFLDOH
problemen te signaleren of psychosociale ondersteuning te bieden.

=RUJYHUOHQHUVGLHSV\FKRVRFLDOHRQGHUVWHXQLQJOHYHUHQHQSV\FKRVRFLDle problemen moeten signaleren dienen hiervoor voldoende uitgerust te
]LMQ]RZHOZDWEHWUHIWVFKROLQJDOVSUDNWLMNHUYDULQJ(UGLHQWHHQJRHGH
balans te zijn tussen de somatische en de psychosociale elementen van
de behandeling. Dit is ook een aandachtspunt bij de behandeling van
SV\FKRVRFLDOHSUREOHPHQGRRUGHKXLVDUWVHQ32+**=2PKRRJZDDUGLJH]RUJWHNXQQHQOHYHUHQYRRUGHVSHFLILHNHJURHSHQSDWLQWHQPHW
somatische aandoeningen is specialisatie belangrijk. In de bestaande
opleiding zou meer aandacht moeten zijn voor de medische psychologie.
9HUGHU]RXGHQHUODQGHOLMNH]LHNWHVSHFLILHNHVFKROLQJVSURJUDPPDåV
ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden om de psychologische
zorg bij specifieke somatische zorggebieden te verbeteren.

(URQWEUHHNWHHQODQGHOLMNHLQWHJUDOHULFKWOLMQRIPRGXOHGLHEHVFKULMIW
ZDWJRHGHSV\FKRVRFLDOH]RUJELMSDWLQWHQPHWVRPDWLVFKHDDQGRHQLQJ
LV3V\FKRVRFLDOH]RUJLVYDDNRQGHUGHHOYDQDOOHUOHLVRPDWLVFKHULFKW
lijnen/protocollen, maar hierdoor zijn beschrijvingen versnipperd.

=RODQJWLMGHQVKHWVRPDWLVFKHEHKDQGHOWUDMHFWSV\FKRVRFLDOH
problemen worden gesignaleerd, gediagnosticeerd en behandeld die
een gevolg zijn van de somatische aandoening, is er sprake van
medisch specialistische zorg. Wanneer echter het somatische zorgWUDMHFWLVEHLQGLJGOLJWGHSULPDLUHYHUDQWZRRUGHOLMNKHLG ZHHU ELMGH
KXLVDUWV=RQRGLJNDQGH]HYHUZLM]HQQDDUGHJHQHHVNXQGLJH**=
=RODQJGHEHKDQGHOLQJYDQHHQVRPDWLVFKHDDQGRHQLQJHQELMEHKRUHQGH
nacontroles nog gaande zijn, is het medisch specialistische zorgtraject
LQLHGHUJHYDOQRJQLHWEHLQGLJG

4

5

6
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(UGLHQWHHQODQGHOLMNHJHQHULHNHPRGXOHYRRUSV\FKRVRFLDOH]RUJRSJH]HW
WHZRUGHQGLHHHQEUHGHEDVLVELHGWYRRUGHGHILQLULQJYDQNZDOLWDWLHI
hoogwaardige psychosociale zorg bij somatische aandoeningen. Deze kan
bijdragen aan het bepalen van de benodigde capaciteit voor deze zorg.
2RNYRRUGH,QVSHFWLHYRRUGH*H]RQGKHLGV]RUJHQYRRU]RUJYHU]HNHUDDUV
is een dergelijke module behulpzaam.
(UGLHQWVWUDNNHUJHGHILQLHHUGWHZRUGHQZDQQHHUKHWVRPDWLVFKH
behandeltraject eindigt en psychosociale zorg daar geen onderdeel meer
YDQLV'LWäHLQGHVRPDWLVFKHEHKDQGHOLQJåLVEHODQJULMNYRRUGH
afbakening van medisch specialistische zorg ten opzicht van de geneesNXQGLJH**=
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BEVINDINGEN EN ACTIES

3/5

WIE ORGANISEERT EN BETAALT GOEDE PSYCHOSOCIALE ZORG?
BEVINDING

ACTIES

(ULVHHQJURWHGLYHUVLWHLWELM]LHNHQKXL]HQHQDQGHUHLQVWHOOLQJHQWHQ
aanzien van de organisatie en interne financiering van psychosociale
]RUJELMVRPDWLVFKHDDQGRHQLQJHQ(ULVRRNZHLQLJLQ]LFKWLQGH
middelen die worden besteed aan psychosociale zorg. Onduidelijk is of
ziekenhuizen wel voldoende rekening houden met de kosten van
psychosociale zorg in hun onderhandelingen met zorgverzekeraars.
1LHWDOWLMG]LMQGHNRVWHQYRRUSV\FKRVRFLDOH]RUJDSDUWWHDOORFHUHQLQ
het ziekenhuis, waardoor deze ook voor zorgverzekeraars niet altijd
inzichtelijk zijn.

De diversiteit in het zorgaanbod dient nader onderzocht te worden en
indien er sprake is van onder- of overbehandeling dient het zorgaanbod
KLHURSDDQJHSDVWWHZRUGHQ=LHNHQKXL]HQGLHQHQ]RUJWHGUDJHQYRRU
voldoende en kwalitatief hoogwaardige psychosociale zorg. Om als
ziekenhuizen goede keuzes te maken (over hoe deze zorg het beste te
organiseren) is inzicht in de kosten van psychosociale zorg belangrijk.
+HW]RXJRHG]LMQDOVHUPHHUULFKWLQJJHYHQGHFLMIHUVNRPHQRYHUGH
benodigde capaciteit voor psychosociale zorg bij somatische aandoeningen. Ook de zorgverzekeraar speelt hier een rol omdat deze vanuit
zijn zorgplicht mede verantwoordelijk is voor een kwalitatief goed en
voldoende aanbod van de psychosociale zorg voor zijn verzekerden.

'HVDPHQZHUNLQJRSKHWJHELHGYDQGHSV\FKRVRFLDOH]RUJELMSDWLQWHQ
met een somatische aandoening kan beter, zowel intramuraal als
H[WUDPXUDDO=RUJLQVWHOOLQJHQRQGHUOLQJZHWHQHONDDUQLHWDOWLMGWH
vinden als het gaat over psychosociale problemen en in de overdracht
van bijvoorbeeld de medisch specialist naar de huisarts gaat regelmatig
informatie verloren. Intramuraal is van belang dat de primaire
somatische specialismen het belang van goede psychosociale zorg
onderschrijven en op een goede manier samenwerken met
JHVSHFLDOLVHHUGH FROOHJDåVRSKHWJHEHLGYDQGHSV\FKRVRFLDOH
psychologische zorg.

7

8

INDEX

=RUJLQVWHOOLQJHQRQGHUOLQJGLHQHQ]RUJWHGUDJHQYRRUHHQJRHGH
informatieoverdracht en zouden meer kunnen samenwerken tijdens
bijvoorbeeld de psychosociale nazorg bij een somatisch behandeltraject.
Verder kan gewerkt worden aan een matched care model, waarbij
gestructureerde en geformaliseerde samenwerkingsverbanden worden
aangegaan in de keten.
Ook binnen de instellingen kan de samenwerking verbeteren tussen de
primaire somatische specialismen en de behandelaren die de
psychosociale zorg leveren.
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(UZRUGHQZHLQLJILQDQFLHULQJVDIVSUDNHQJHPDDNWWXVVHQELMYRRUEHHOG
ziekenhuizen en andere instellingen die psychosociale zorg leveren.
5HJHOPDWLJZRUGHQSDWLQWHQPHWSV\FKRVRFLDOHSUREOHPHQDOVJHYROJ
YDQVRPDWLVFKHDDQGRHQLQJHQEHKDQGHOGYLDGHJHQHHVNXQGLJH**=
in plaats van de medisch specialistische zorg. Dat is niet de bedoeling.
(UYDUHQRQGXLGHOLMNKHGHQLQGHILQDQFLHULQJZRUGHQVRPVDOVRRU]DDN
hiervoor genoemd.
Mede daardoor wordt weinig gebruik gemaakt van de bestaande
ruimte in de regulering als het gaat om de financiering van onderlinge
GLHQVWYHUOHQLQJ9DQXLWGH1=DLVHUHHQJHQHULHNHSUHVWDWLHEHVFKLNbaar en er is geen tariefregulering op van toepassing.

(UGLHQHQJRHGHLQVWUXFWLHVJHPDDNWWHZRUGHQKRHSV\FKRVRFLDOH]RUJ
bij somatische aandoeningen, geleverd door andere instellingen, via
RQGHUOLQJHGLHQVWYHUOHQLQJYHUUHNHQGNDQZRUGHQ=LHNHQKXL]HQGLHQHQ
de kosten van deze zorg te verrekenen in hun tarieven die ze
uitonderhandelen met zorgverzekeraars.

(UEHVWDDWRRNRQGXLGHOLMNKHLGRYHUGHPRJHOLMNKHGHQYDQILQDQFLHULQJ
van psychosociale zorg tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.
(UZRUGWLQGHSUDNWLMNZHLQLJJHEUXLNJHPDDNWYDQGHEHVWDDQGH
mogelijkheden om de zorg op een adequate manier te financieren
(zoals tariefdifferentiatie). Ook in de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders worden weinig tot geen specifieke afspraken
gemaakt over psychosociale zorg. Mogelijk speelt de informatieDFKWHUVWDQGELM]RUJYHU]HNHUDDUVHHQURO(HQJURRWGHHOYDQGH]RUJ
DFWLYLWHLWHQZRUGWRSGH'%&QRWDYHUPHOGHFKWHUJHOGWGLWQLHWYRRUGH
zorgactiviteiten medische psychologie.
De inbedding en transparantie van de psychosociale zorg in de DOT-sysWHPDWLHNLVRQYROGRHQGH(UZRUGHQGLYHUVHDFWLYLWHLWHQYDVWJHOHJGYRRU
de medisch psychologie, echter zijn deze niet zichtbaar op de nota voor
GH]RUJYHU]HNHUDDURIGHSDWLQW ]LHDFWLHSXQW 9HUGHU]LMQHURQGXLdelijkheden over de verhoudingen tussen de verschillende psychische
behandeltrajecten (consultatieve psychiatrie en medische psychologie).
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(UGLHQWGXLGHOLMNHFRPPXQLFDWLHSODDWVWHYLQGHQRYHUGHPRJHOLMNKHGHQ
van financiering van psychosociale zorg. Indien gewenst kan een verzoek
ELMGH1=DZRUGHQLQJHGLHQGRPRRNGH]RUJDFWLYLWHLWHQYRRUPHGLVFKH
psychologie op te nemen op de zorgnota. Dit kan bijdragen aan meer
specifieke contractafspraken zodat de psychosociale zorg een beter
zichtbaar onderdeel wordt van het somatische behandeltraject.

(U]RXEHNHNHQNXQQHQZRUGHQKRHGHSV\FKRVRFLDOH]RUJEHWHULQJHEHG
of meer transparant kan worden gemaakt in de DOT-structuur. Daarin
kan dan ook bekeken worden hoe de verschillende psychische behandelingen zich tot elkaar verhouden in de DOT-systematiek (bijvoorbeeld
consultatieve psychiatrie versus klinische psychologie) en of deze zorg in
YHUYROJ'%&åVEHWHUJHSRVLWLRQHHUGNDQZRUGHQ
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Innovatieve vormen van financiering van de psychosociale zorg over de
keten komen nog weinig tot niet voor, terwijl daar wel mogelijkheden
voor zijn (onder bepaalde voorwaarden), bijvoorbeeld wanneer sprake
is van nieuwe of vernieuwde zorglevering met een betere prijs/kwaliWHLWVYHUKRXGLQJHIILFLQWH]RUJRUJDQLVDWLHVXEVWLWXWLHYDQWZHHGHOLMQV
gezondheidszorg naar eerstelijns gezondheidszorg of verbetering van
NZDOLWHLWYDQ]RUJYRRUGHSDWLQW

Mogelijk kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, op basis van de
EHOHLGVUHJHO,QQRYDWLHYDQGH1=DLQJH]DPHQOLMNKHLGHQLQHHQVQHOOH
en eenvoudige procedure een innovatieve (keten)prestatie bedenken die
de psychosociale zorg dekt voor een specifieke (lokale) situatie.
Maatschappelijke psychosociale initiatieven zouden met lokale gemeenten overleg kunnen voeren over mogelijke ondersteuning vanuit de WMO.

Maatschappelijke initiatieven kunnen een belangrijke rol spelen in
GHSV\FKRVRFLDOHRQGHUVWHXQLQJYDQSDWLQWHQPHWHHQVRPDWLVFKH
aandoening. Doorgaans zijn deze initiatieven financieel afhankelijk
YDQJLIWHQRIILQDQFLHULQJGRRUIRQGVHQZDWNDQOHLGHQWRWILQDQFLOH
onzekerheid.
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Maatschappelijke psychosociale initiatieven zouden met lokale gemeenten overleg kunnen voeren over mogelijke ondersteuning vanuit de Wmo.

WAAR VIND IK GOEDE PSYCHOSOCIALE ZORG?
3DWLQWHQZHWHQYDDNQLHWGHZHJWHYLQGHQQDDUJRHGHSV\FKRVRFLDOH
zorg. Ook zorgverleners zelf weten vaak niet wat de verwijsmogelijkheden zijn. Verder ontbreekt een landelijk inzicht in voor somatische
DDQGRHQLQJHQJHVSHFLDOLVHHUGH]RUJYHUOHQHUV$OOHHQGH1932KHHIW
een deskundigenbestand met gespecialiseerd zorgverleners in de
oncologie.

(ULVJHHQJRHGODQGHOLMNLQ]LFKWLQGHYHUVFKLOOHQGHPDDWVFKDSSHOLMNH
psychosociale initiatieven, terwijl deze wel een belangrijke rol kunnen
VSHOHQELMGHVRFLDOHRQGHUVWHXQLQJYDQSDWLQWHQHQKXQQDDVWHQ
=RUJYHUOHQHUVZLM]HQRPGLHUHGHQYDDNRRNQLHWGRRU'LW]RXNXQQHQ
leiden tot onnodig zwaar zorggebruik.
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=RUJLQVWHOOLQJHQ]RUJYHUOHQHUVHQ]RUJYHU]HNHUDDUVGLHQHQHHQYROOHGLJ
EHHOGWHKHEEHQYDQGHPRJHOLMNKHGHQGLHHU]LMQRPGHSDWLQWGHEHVWH
zorg te geven die nodig is. De vindbaarheid van goede psychosociale zorg
moet worden vergroot en er moet meer inzicht komen in de verwijsmogelijkheden naar gespecialiseerde psychosociale zorg (zowel binnen instellingen als daarbuiten). Mogelijk kan het deskundigenbestand ontwikkeld
worden voor andere somatische aandoeningen (net als bij de oncologie).
(U]RXODQGHOLMNLQ]LFKWPRHWNRPHQLQGHYHUVFKLOOHQGHPDDWVFKDSSHOLMNH
psychosociale initiatieven en welke kwaliteitskenmerken op dat initiatief
YDQWRHSDVVLQJ]LMQ3DWLQWHQHQKXQQDDVWHQPRHWGHZHJJHZH]HQ
worden naar maatschappelijke initiatieven die het herstelproces (ook
sociaal en emotioneel) en de maatschappelijke integratie kunnen ondersteunen.
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