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Nota van Inlichtingen n.a.v. consultatie  

Verduidelijking zorgproductenboek (annex 2) en Administratieprotocol (annex 4) 

 

1. Praktijk Hagendoorn  

2.  Hanzeheerd  

3. Karakter  

4. Intermezzi  

5. Sensire  

6. ’s Heeren Loo  

7. GGnet  

8. Gezamenlijke reactie Dimence, Karakter en GGNet  

9.  Jeeigenkracht  

10. Zorgcollectief Midden-IJssel/Oost-Veluwe  
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Nr. Zorgaanbieder Vraag Reactie  Leidt dit tot een 

wijziging? 

(ja/nee) 

Wijziging (indien van 

toepassing) 

1 Praktijk Hagedoorn 

(Praktijk voor 

Psychiatrie en 

Psychotherapie 

b.v.) 

Met de door u voorgestelde wijzigingen lijkt het 

zorgproducten op inhoud gewijzigd wordt, terwijl het 

al de status definitief had?  

 

Onze opmerkingen  gaan over pagina: 38.  

Het stellen van de eis dat bij het product Basale 

Stoornissen de behandeling grotendeels door een 

GZ-psycholoog wordt uitgevoerd is niet reëel, niet 

conform de dagelijkse praktijk en niet haalbaar. De 

term “of gelijkwaardig”; schept onduidelijkheid; welke 

groepen worden hiermee bedoeld?   

• Vallen WO professionals zoals SKJ 

geregistreerde psychologen en 

orthopedagogen hier ook onder?  

• Is een Verpleegkundig Specialist 

gelijkwaardig? 

• Is een vaktherapeut, die zich niet kan 

registreren in het BIG register of in het SKJ 

register ook gelijkwaardig? 

 

U voegt specifieke eisen aan de professional toe; 

volgens ons wordt het hierdoor niet duidelijker. De 

oorspronkelijke eisen in het overzicht volstonden 

goed en kunnen met alleen het toevoegen van 

eisen aan de Regiebehandelaar per product 

aangevuld worden. 

Naar aanleiding van het eerdere  discussie punt of 

alle behandelaren BIG geregistreerd is er door de 

regio een correctie aangebracht door de BIG eis 

alleen voor de Regiebehandelaar te laten gelden. 

Uw vraag betreft de inzet van de GZ-psycholoog. 

Het betreft hier een verduidelijking in de 

formulering van het product, geen wijziging van de 

eisn die worden gesteld.  

De GZ-psycholoog is hier aangehaald als zijnde 

het basisberoep in de GGZ. Een Verpleegkundig 

Specialist is gelijkwaardig, net als bijvoorbeeld 

een psychotherapeut. Allen zijn BIG/SKJ 

geregistreerd en WO opgeleid. 

Iemand die geen registratie heeft is BIG of SKJ 

register is niet gelijkwaardig zoals bedoeld in de 

productomschrijving. 

Nee  
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In de jeugd GGZ (dus ook in product basale 

stoornissen) wordt multidisciplinair gewerkt onder de 

eindverantwoordelijkheid van een BIG geregistreerd 

Regiebehandelaar die verantwoordelijk is voor 

diagnostiek, behandelplan en evaluatie. 

Multidisciplinair werken in de jeugd GGZ betekent dat 

“mede behandelaren”, die niet BIG geregistreerd zijn 

ook onderzoek en behandeling uitvoeren. 

Bij Stabiele stoornissen stelt u als eis beperkte 

betrokkenheid van een psychiater of klinisch 

psycholoog; kunnen hier de medebehandelaren (WO 

professionals (SKJ geregistreerd) en vaktherapeuten 

wel worden ingezet? 

Volgens ons gaf de tot nu toe gestelde eis dat de 

Regie behandelaar BIG geregistreerd dient te zijn en 

de diagnostiek / behandeling en evaluatie de meeste 

duidelijkheid en het beste weer wat gangbaar is in de 

jeugd GGZ.  

Ons advies is om de specifieke eisen als volgt te 

stellen: 

 

Eisen aan professional; specifieke eis per 

product:  

Basale stoornissen: Regie behandelaar is GZ- 

psycholoog / verpleegkundig Specialist of 

gelijkwaardig. 

Stabiele stoornissen: Regie behandelaar is GZ-

psycholoog / Verpleegkundig Specialist / klinisch 

psycholoog of psychiater. 

Ernstig psychiatrische aandoeningen: 

Regiebehandelaar is klinisch psycholoog of 

psychiater. 

Crisis: Regie behandelaar is klinisch psycholoog 

of psychiater. 
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Dit komt overeen met eisen zoals deze in het 

kwaliteitsstatuut GGZ gesteld worden. 

2 Hanzeheerd Aangegeven wordt dat er met 3 resultaatindicatoren 

gewerkt gaat worden (Uitval, Clienttevredenheid en 

Doelrealisatie) en dat er gebruik gemaakt moet 

worden van gevalideerde instrumenten. (NB: het is 

ons duidelijk dat 2019 nog als pilot fase geldt voor de 

WMO en dat er nog werkafspraken gemaakt gaan 

worden). 

We hebben begrip voor het invoeren van 

resultaatindicatoren en de meting daarvan (dit staat 

ook in de inkoopstukken aangegeven). Voor onze 

cliënten houdt dit in dat ze naast de verplichte 

cliententevredenheidsonderzoeken vanuit de 

Zorgverzekeraar, te maken krijgen met meerdere 

onderzoeken. Dit zou een overkill aan onderzoeken 

kunnen betekenen. 

Daarnaast lezen we dat we als aanbieder 

verantwoordelijk zijn voor de afname van de 

gevalideerde vragenlijsten. Deze sluiten niet aan bij 

de clienttevredenheidsonderzoeken die we nu 

uitvoeren voor onze WLZ-cliënten en ZVW cliënten. 

Dat betekent een extra inspanning qua tijd en geld.  

Wij hebben daarbij 3 vragen:  

1. Voor wie zijn de kosten van deze uitvraag 

van indicatoren? En als deze voor de 

aanbieder zijn, zijn deze dan verdisconteerd 

in het tarief? 

2. Het uitvragen van de indicatoren met een 

frequentie van 2 keer per jaar vinden wij zeer 

hoog. Binnen de ZVW en WLZ zijn we 

gewend aan 1 keer per jaar hetgeen al een 

Uw vraag betreft de werkafspraken 

resultaatsturing 2019.  

 

Het werken met resultaatindicatoren en periodieke 

evaluaties is wat ons betreft een onderdeel van de 

professionaliteit van aanbieders en daarmee ook 

iets dat binnen de bestaande tarieven past. We 

spannen ons gezamenlijk met aanbieders in om 

de extra administratieve last die onze uitvraag met 

zich meebrengt tot een minimum te beperken. 

Wmo aanbieders hebben bovendien de tijd om 

zich hier op voor te bereiden.  

 

Wij zijn ons nog aan het beraden op de specifieke 

toepassing van de indicatoren binnen het Wmo 

beleidsveld. De vraag over de frequentie van 

uitvragen voor verschillende zorgvormen nemen 

we daarin mee.  

 

Wij voeren met aanbieders overleg over de wijze 

waarop we met de resultaatindicatoren zo goed 

mogelijk kunnen aansluiten bij bestaande 

methodieken.  

 

Voor één van de resultaatindicatoren is inderdaad 

het gebruik van een gevalideerde vragenlijst 

vereist. Dit is van belang om naast de mening van 

een cliënt (die in de overige indicatoren aan bod 

komt) ook een meer objectieve maatstaf te 

hebben over het resultaat van de hulp.  

Nee  
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flinke aanslag is op onze administratieve 

werkzaamheden.  

3. Is het mogelijk dat we in plaats van gebruik 

te maken van gevalideerde lijsten aansluiten 

bij de cliententevredenheidsonderzoeken die 

wij nu al moeten uitvoeren. Dat houdt in dat 

we voor ZVW-cliënten minimaal de NPS 

score bevragen en voor WLZ –clienten 

maken we gebruik van de 

Gastvrijheidsbarometer. 

  

Onze alternatieve voorstel is dan ook dat we wat de 

resultaatmetingen betreft aan mogen sluiten bij ons 

bestaande metingen en dat het maximaal 1 keer per 

jaar hoeft plaats te vinden. Wat de kosten betreft zien 

we graag antwoord op  vraag 1 en, indien we deze 

kosten zelf moeten dragen, zien we graag een 

compensatiemaatregel hiervoor. 
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3 Karakter Productenboek 

- Hoofdstuk 5.1.2 pagina 36, Cliënt (specifiek per 

product) 

Opmerking: Bij zowel behandeling basale stoornissen 

als behandeling stabilisatie wordt de kans op 

(veiligheids)risico hetzelfde beschreven. Echter is er 

bij behandeling stabilisatie een licht hogere kans op 

(veiligheids)risico’s. Bij stabilisatie kan de kans op 

risico’s wisselen van het ene op andere moment, dit 

heeft te maken met de fasen die een jongere 

doormaakt. De kans op risico’s is hoger rondom een 

overgang, bijvoorbeeld wanneer de patiënt van de 

basisschool naar de middelbare school gaat. Echter 

hoeft het algemene beeld niet te veranderen. 

Alternatief voorstel: 

Zin aanpassen, toevoegen nuance: de kans op 

(veiligheids)risico’s is over het algemeen 

klein/beperkt, maar kan incidenteel verhoogd zijn bij 

overgangsfasen in het leven van een jeugdige. 

- Hoofdstuk 5.1.2 pagina 37, Opdracht (algemeen) 

Opmerking: Naast evidence-based programma’s en 

richtlijnen werken wij veel met practice based 

programma’s. In de KJP wordt veel met practice 

based programma’s gewerkt, waarbij behandeling 

wordt afgestemd op de behoefte van het individu, dat 

niet per definitie 1 op 1 aansluit bij reguliere 

zorgprogramma’s. 

Alternatief voorstel: 

Zin als volgt aanpassen: De behandelaar werkt op 

grond van de gestelde diagnose met evidence-based 

en/of practice based programma’s, methodisch en 

volgens richtlijnen die binnen de beroepsgroep 

gelden. 

1. U vraagt naar het toevoegen van een 

nuancerende zin over de kans op (veiligheids) 

risico’s. Wij nemen uw voorstel over. 

 

2. U vraagt naar de werkwijze m.b.t. evicence 

based methodieken. Wij houden vast aan het 

uitgangspunt van werken met evidence based 

methodieken. Voor het werken met 

methodieken die (nog) niet door het NJI als 

effectief zijn aangemerkt passen we de 

werkwijze aan. U stemt niet per geval af met 

de lokale toegang, maar maakt over de 

betreffende methodiek éénmalig een afspraak 

voor de gehele regio het regionaal 

accountmanagement. 

 

 

3. U vraagt om een nadere duiding van actieve 

betrokkenheid en beperkte betrokkenheid op 

de achtergrond. Wij voegen deze duiding toe. 

Actieve betrokkenheid betekent 

inhoudelijk/uitvoerend bij de behandeling 

betrokken en de cliënt ook meerdere keren 

zien. Beperkte betrokkenheid betekent 

betrokkenheid voor consultatie op de 

achtergrond. Dit kan ook zonder direct 

cliëntcontact. 

4.  

5. U vraagt om een implementatieperiode voor de 

werkafspraken over resultaatsturing. Wij nemen 

dit voorstel niet over. Het betreft indicatoren die 

landelijk al een lang voorbereidingstraject gekend 

hebben en (grotendeels) al tot de 

beleidsinformatie behoren die u als jeugdhulp 

Ja 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nee 

1. De kans op 

(veiligheids)risico’s is 

over het algemeen 

klein/beperkt, maar kan 

incidenteel verhoogd zijn 

bij overgangsfasen in het 

leven van een jeugdige. 

2. Aanpassing formulering; 

Alleen in overleg met en 

na akkoord van het 

regionale 

accountmanagement kan 

jeugdhulp worden ingezet 

die (nog) niet door het NJi 

als bewezen effectief is 

aangemerkt. 

3. Actieve betrokkenheid 

betekent 

inhoudelijk/uitvoerend bij 

de behandeling betrokken 

en de client ook meerdere 

keren zien. Beperkte 

betrokkenheid betekent 

betrokkenheid voor 

consultatie op de 

achtergrond. Dit kan ook 

zonder direct 

cliëntcontact. 
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- Hoofdstuk 5.1.2 pagina 38, Eisen aan inhoud. 

Laatste bullet. 

Opmerking: Zoals eerder aangegeven werken wij in 

de kinder- en jeugdpsychiatrie vooral met practice 

based programma’s. zoals genoemd in bijna alle 

gevallen afgestemd op het individu. Als wij als hoog 

specialistische aanbieder al deze individuele 

behandelprogramma’s moeten voorleggen aan 

gemeentelijke toegangsverlener zal dat veel kostbare 

en onnodige tijd in beslag nemen. Dit lijkt ons niet de 

bedoeling. 

Alternatief voorstel: 

Graag naast evidence based ook practice based 

toevoegen, zodat een hoog specialistische aanbieder 

met deze passage uit de voeten kan. 

- Hoofdstuk 5.1.2 pagina 38, Eisen aan 

professional (specifiek per product) 

Opmerking: De termen ‘beperkte en actieve 

betrokkenheid’ kunnen breed geïnterpreteerd 

worden.  Wat verstaan jullie onder beperkt en actief? 

Daarnaast kan de betrokkenheid per fase in de 

behandeling verschillen. De psychiater is bij Karakter 

bij elke patiënt ten alle tijde op de achtergrond 

betrokken en wordt ingezet afhankelijk van de 

voortgang / medische noodzaak. 

Alternatief voorstel: 

We begrijpen de bedoeling van het artikel, wij 

adviseren echter om de termen ‘beperkt’ en ‘actief’ 

nader te duiden. 

- Hoofdstuk 5.1.3 , pagina 39, Productdefinities 

verblijf Jeugd 

Opmerking: Klopt het dat dit hoofdstuk 5.1.3. niet van 

toepassing is op de verblijfsproducten voor de JGGZ, 

aanbieder dient aan te leveren aan het CBS. Dit is 

ook onderdeel van de Jeugdwet. Meer informatie 

vindt u hier: 

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Monitoring/Out

come-indicatoren Aanbieders van jeugdhulp 

worden reeds geacht deze informatie beschikbaar 

te hebben.  

 

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Monitoring/Outcome-indicatoren
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Monitoring/Outcome-indicatoren
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omdat deze gebruik maken van de  deelprestaties 

verblijf A-H? 

Werkafspraken resultaatsturing 

Graag reageren wij via deze weg op het gelopen 

proces omtrent de werkafspraken resultaatsturing. Op 

9 januari hebben aanbieders de werkafspraken 

toegestuurd gekregen. Echter wordt er van 

aanbieders verwacht dat zij vanaf 1 januari 2019 

voldoen aan deze werkafspraken en in juli de eerste 

resultaten opleveren. Wij stellen voor om een 

implementatie periode in te stellen om samen te 

kijken naar de mogelijkheden. Hierdoor hebben 

aanbieders genoeg tijd om processen in te regelen. 

4 Intermezzi Hierbij reageer ik op de mail van 8 januari jl, waarin 

wordt aangekondigd dat binnen het product 

behandeling basis 30% inzet van een WO-er verplicht 

wordt. Ik spreek hierbij vanuit mijzelf, mij realiserend 

dat dit bericht qua inhoud namens vele collega's 

verstuurd kan worden. 

Vragen over de inzet van 30% WO-er op 

behandelplan en afronding: 

Over het financiële deel: 

1. Betekent dit dat, bijvoorbeeld bij een toekenning 

van een budget van 5 uur a € 87,60= € 438,00 = € 

131,40, wordt besteed aan de 

gedragswetenschapper, dus 1,5 uur binnen een 

beschikking van 5 uur?   

2. Wat gebeurt er als de gedragswetenschapper meer 

tijd nodig heeft?  

3. Wat gebeurt er als de gedragswetenschapper een 

hoger tarief hanteert? Immers 

gedragswetenschappers werken vaak onder een 

andere, duurdere code? 

Het betreft hier een verduidelijking in de 

omschrijving, geen aanpassing van de 

kwaliteitseisen. De 30% inzet van de WO-er is een 

gemiddelde en een richtlijn, geen minimum eis per 

cliënt. De inzet van de WO-er kan en mag dus 

variëren. De tariefsopbouw biedt ruimte voor die 

variatie. De minimum eis voor dit product is 70% 

HBO geschoold personeel.  

De wijze waarop u de gedragswetenschapper 

inzet is aan u als aanbieder, zolang dit binnen de 

producteisen valt.  

Nee  
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4. Wat gebeurt er als er minder dan 30% nodig is van 

de gedragswetenschapper? Blijft dit geld/ deze tijd 

dan beschikbaar voor de cliënt? 

Verder: 

4. Ik ben sinds 1992 aan de Hogeschool van 

Utrecht zodanig afgestudeerd dat ik behandelplannen 

op kan en mag stellen en eindverslagen maak. De 

docenten waren wetenschappelijk opgeleid en ik 

kreeg supervisie van hen op meerdere vlakken en 

dus ook op het opstellen, uitvoeren en evalueren van 

behandelplannen. Vervolgens ben ik verder gaan 

studeren en nu deels Academisch en zeker HBO+++ 

opgeleid. Wat maakt dat u twijfelt aan mijn 

capaciteiten? 

5. Deze maatregel zal een verhoging van de 

administratieve druk geven, zowel aan mijn kant als 

aan de kant van de gedragswetenschapper. Er zal 

dan minder tijd besteed kunnen worden aan de 

behandeling van cliënten, nieuw aangemelde cliënten 

zullen langer moeten wachten, de kans dat de 

problematiek verzwaard is daarbij aanwezig. 

6. Kan de gedragswetenschapper een intake en/of 

eindverslag beoordelen zonder de betrokkenen 

gesproken te hebben? Moet de 

gedragswetenschapper dan niet ook aanwezig zijn bij 

de intake en het eindgesprek en is er dan niet juist 

nog meer budget voor de client nodig? 

7. En is er rekening gehouden met de belasting voor 

de client om met zoveel disciplines een gesprek aan 

te gaan? 

8. Is het een idee om eventueel meer 

steekproefsgewijs te acteren, door bijvoorbeeld bij 

één op de tien clienten een check te doen bij de 

gedragswetenschapper? En vanzelfsprekend bij 
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vragen rondom de cases. Naast WO-ers in mijn eigen 

netwerk raadpleeg ik ook de huisarts, de 

gedragswetenschapper en/of jeugdhulpverleners van 

het CJG wanneer ik graag even een objectief advies 

wil. Zou dat niet al voldoende zijn? 

9. Heeft u zich gerealiseerd dat het tijdsbestek 

verlengd wordt: nu moet een behandelplan eerst door 

ouders goedgekeurd worden (daar blijft het 

regelmatig al enige tijd liggen). In uw nieuwe 

werkwijze zal vervolgens de gedragswetenschapper 

zijn/haar licht erover moeten laten schijnen. Mogelijk 

komen hier correcties uit voort naar inzicht van de 

gedragswetenschapper, waarna het vervolgens 

opnieuw naar ouders en opnieuw naar de 

gedragswetenschapper moet.  

NB: Correcties betekenen niet per definitie 

verbeteringen, als ik zo vrij mag zijn om dit op te 

merken. Binnen mijn werkzame leven werd en word ik 

zeer regelmatig - naast mijn consultatie aan hen- zelf 

geconsulteerd door WO-ers om mijn licht juist op hún 

werk te laten schijnen en met hen mee te denken.  

10. Realiseert u zich dat wij ook zeer regelmatig 

intervisie plegen, waarbij ook juist de moeilijke cases 

ingebracht worden en wij hier als collega's allemaal 

van leren? 

11. Kortom: Ik vrees voor nog meer administratieve 

last aan meerdere kanten, een jeugdige die langer 

moet wachten voordat gestart kan worden, hogere 

kosten voor de maatschappij, waarbij ik 

werkinhoudelijk geen grote verbeteringen verwacht. Ik 

begrijp heel goed dat u de kwaliteit hoog wilt houden, 

dat zijn wij allemaal ook verplicht, zeker gezien de 

kwetsbare groep waarmee wij werken. Mij frustreert 

en verontrust met name dat er nu wéér meer tijd en 
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geld naar de administratieve kant gaat, waardoor er 

minder overblijft voor de clienten. Waarschijnlijk gaat 

u ervan uit dat er dan efficienter gewerkt gaat worden, 

ik vraag mij dit werkelijk af. 

5 Sensire Graag reageren wij op uw bericht dat Wmo 

aanbieders vanaf 2020 gevraagd worden om te 

starten met het werken met resultaatindicatoren.  

Als thuiszorgaanbieder leveren wij het grootste 

gedeelte van de zorg op basis van de 

zorgverzekeringswet. Daarnaast leveren wij onder 

andere ook een klein deel WMO zorg. Onze 

systemen zijn ingericht op de standaard processen. 

Uitzonderingen op de standaardprocessen, brengen 

vaak handmatig werk met zich mee. Uw verzoek om 

vanaf 2020 te gaan werken met resultaatindicatoren, 

vraagt van ons dan ook extra registratielast. Dit terwijl 

we binnen de wijkverpleging (thuiszorg) juist intensief 

bezig zijn om de registratielast voor onze 

zorgprofessionals te verminderen.  

Dus wij verzoeken u dringend om geen extra 

administratieve lastendruk op te leggen, zeker gezien 

de doelgroep (klanten ontvangen vaak langdurig 

ondersteuning vanuit de WMO) waarvoor wij werken 

en het feit dat we maar zeer beperkt ondersteuning 

leveren als aanvulling op de wijkverpleging vanuit de 

ZVW .  

 

Ten aanzien van de reden van zorgbeëindiging, gaan 

wij er vanuit dat de gemeente zelf ook bijhoudt 

waarom een klant uit zorg gaat. Het lijkt ons om die 

reden daarom sowieso dubbelop dat wij die gegevens 

gaan vastleggen. Daarnaast worden in de instructies 

voor de jeugdhulp vijf opties benoemd om als reden 

beëindiging op te geven. Mocht u toch van ons 

Uw vragen hebben betrekking op de 

werkafspraken die we vanaf 2020 met aanbieders 

willen maken. De werkafspraken m.b.t. 

resultaatsturing 2020 voor Wmo aanbieders 

worden in de loop van 2019 gepubliceerd en ter 

consultatie gelegd. Vanzelfsprekend kijken we bij 

het maken van werkafspraken naar de 

mogelijkheid om aan te sluiten bij de bestaande 

praktijk.   

 

 

nee  
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gegevens willen ontvangen, dan lijkt het ons goed dat 

er voorbeelden worden gegeven van wat onder welke 

optie wordt verstaan en/of dat de opties toepasbaar 

worden gemaakt voor de WMO. In de wijkverpleging 

gaat het bijvoorbeeld vaak om overlijden van de klant 

of om overgang naar de WLZ.  

 

Wij begrijpen heel goed dat u inzicht in Doelrealisatie 

wilt, maar misschien is het mogelijk om bepaalde 

(doel)groepen inwoners met specifieke 

ondersteuningsvraag daarvan uit te zonderen. Mocht 

u toch inzicht willen hebben, dan willen we natuurlijk 

inzage geven, maar dan vragen wij u om zoveel 

mogelijk aan te sluiten bij de bestaande 

processen/instrumenten. Wij hebben daarbij de 

volgende vragen/opmerkingen:  

- Zonder hulp verder kunnen: Wanneer moet 

dit thema worden uitgevraagd? Het is niet 

altijd van toepassing, bijvoorbeeld als 

iemand overgaat naar de WLZ of bij 

overleden. Moeten we in dit soort gevallen 

de vraag onbeantwoord laten of komt er een 

extra antwoordcategorie N.v.t.? 

- Afname problematiek/toename veiligheid, 

zelfredzaamheid, participatie: Gaat dit thema 

ook voor de WMO gelden? In het document 

‘Harmonisatie outcome in jeugdhulp (…) – 

nadere uitwerking’ staat op pagina 18 een 

link naar verdere uitleg over de verschillende 

instrumenten en hoe de waardes kunnen 

worden omgezet naar een T-score. Deze link 

doet het niet. Welke instrumenten zouden 

we binnen de WMO zorg hiervoor kunnen 

gebruiken?  
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Wij hanteren het Omaha-System als 

ondersteunend classificatiesysteem voor het 

indiceren en organiseren van zorg. We 

zouden de gegevens uit Omaha ook graag 

willen gebruiken voor de aanlevering van de 

gegevens t.a.v. Doelrealisatie. We leggen 

graag kort uit wat het Omaha system inhoudt 

en hoe het kan worden gebruikt bij het 

thema Doelrealisatie. Het Omaha System 

helpt om breed te kijken naar datgene wat 

speelt en wat nodig is in een situatie. 

Allereerst wordt in het gesprek met de klant 

bepaalt wat er nodig is om het gewenste 

doel te realiseren. Daarvoor wordt gekeken 

wat zinvol en nodig is om dit doel te 

realiseren en hoe de klant in eerste instantie 

daar zelf een bijdrage aan levert. Daarnaast 

wordt in het Omaha-system scores 

toegekend van de huidige en de gewenste 

situatie. Je doet dit door aan te geven hoe 

de ‘kennis’ het ‘gedrag’ en de status’ rond 

een specifiek (aandachts-)gebied is van de 

klant. Middels deze scores op 

evaluatiemomenten, is dit over de tijd te 

monitoren (en is er dus eventuele 

vooruitgang/verslechtering zichtbaar op 

kennis, gedrag, signalen). 

6 ’s Heeren Loo We zien dat het productenboek op verschillende 

onderdelen duidelijker is geworden.  

Op twee onderwerpen zien wij graag een nuancering:  

• In het productenboek MIJ-OV is de 

beschrijving van 3 milieu voorziening 

aangepast naar: Onderwijs en vrije 

tijdsbesteding maken deel uit van de 

Uw vraag gaat over het verruimen van de 

voorwaarden van het product 3 milieuvoorziening. 

Hier gaan wij niet in mee.  

 

De 3 milieu voorziening heeft als kenmerkende 

eigenschap dat onderwijs, vrije tijd en wonen en 

geïntegreerd worden aangeboden. Nabijheid van 

nee  
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behandelsetting van de groep. Het onderwijs 

vindt op of nabij het terrein plaats. Vanuit ’s 

Heeren Loo proberen we jongeren zo dichtbij 

mogelijk naar school te laten gaan. Echter, in 

enkele gevallen bij zeer specifieke 

onderwijsbehoeften lijkt een school op 

verdere afstand dan de nabij gelegen 

gemeente een beter alternatief. Wij zien de 

tekst dan ook graag aan gepast naar:  Het 

onderwijs vindt op of zo nabij mogelijk bij het 

terrein plaats. 

• Bij de omschrijving 3 milieu staat verder dat 

er 24 uur per dag zorg wordt geboden. 

Kunnen we er van uit gaat dat wanneer 

jongeren naar school gaan op dat moment 

de begeleidingsvraag vanuit aanbieders 

komt te vervallen en dat niet tijdens 

onderwijs hier ook begeleiding geboden 

moet worden? 

 

het onderwijs is een voorwaarde om dit 

geïntegreerde pakket voor de beoogde kwetsbare 

doelgroep te kunnen bieden, evenals begeleiding 

vanuit een aanbieder. Onderwijs is deel van het 

behandelprogramma en kan dus niet, zoals 

gesuggereerd, los gezien worden van het product 

3 milieuvoorziening. In dat geval gaat het om het 

product ‘behandelgroep’.  

7 GGnet Vanuit Dimence, Karakter en GGNet is gezamenlijk 

een reactie gestuurd aan Pascal Offenberg met het 

verzoek een toelichtend gesprek te voeren over de 

definities en term “actieve betrokkenheid” in relatie tot 

complexe problematiek. 

 

Aanvullend vanuit GGNet op de inhoudelijke tekst de 

volgende opmerkingen t.a.v. productdefinities 

behandeling Jeugd-SGGZ. 

 

• Wat opvalt is dat bij “cliënt (specifiek per 

product)” de bewoordingen complexe 

problematiek en/of comorbiditeit gebaseerd 

op de DSM 5 etc. consequent is verwijderd. 

U refereert aan de vermelding van de DSM 5. 

Zoals u terecht constateert kunt u 

‘gediagnosticeerd volgens de DSM 5’ lezen als 

DSM 5 classificatie met diagnose. 

 

U draagt met de term ‘medische 

verantwoordelijkheid’ een nieuw punt aan, dat we 

derhalve in het kader van deze marktconsultatie 

niet zullen beoordelen. Wel nemen we uw 

opmerking mee als input voor de verdere 

doorontwikkeling van het productenboek.  

Hetzelfde geldt voor uw opmerking ten aanzien 

van de inzet van de klinisch psycholoog bij 

suïcidaliteit.  

JA Wijzigen ‘stabiel blijven’ in 

‘stabiel worden’ in het product 

behandeling SGGZ 

stabilisatie. 
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Voor al de drie categorieën geldt dat er 

gewerkt dient te worden vanuit de DSM 5 

classificatie. Echter dit wordt aangevuld met 

een beschrijvende diagnose waarbij je de 

aard, ernst en de samenhang van de 

problematiek beschrijft. Dit is altijd de basis 

in de SGGZ om te kunnen vaststellen welke 

behandeling ingezet moet worden. 

• Voor al de drie categorieën is niet geduid de 

medische behandelverantwoordelijkheid. 

Binnen de SGGZ is de psychiater hierin 

verantwoordelijk en ons inziens altijd 

betrokken. Binnen GGNet is dit vastgelegd in 

ons kwaliteitsstatuut. Medische 

verantwoordelijkheid geldt ook voor de 

categorie Basale Stoornissen.  

• Wanneer het gaat om risico’s op het gebied 

van suïcidaliteit kan dat ook door een 

klinisch psycholoog gedaan worden. 

• In uw beschrijving van de categorie Basaal 

lijkt het nu om enkelvoudige 

problematiek/classificatie te gaan welke 

protocollair te behandelen is (bijvoorbeeld 

een  dwangstoornis). Echter die indeling an 

sich is niet voldoende, omdat er vaak 

systemische en/of comorbide problemen 

spelen. Dan is alleen de betrokkenheid van 

een GZ-psycholoog niet afdoende. Wij 

werken in dit soort situaties multidisciplinair.  

• Binnen categorie Behandeling Stabilisatie 

wordt vermeld dat het gaat om 

specialistische begeleiding om stabiel te 

blijven. Volgens ons moet dat zijn stabiel te 

worden zodat klachtgericht behandeling 

 

U interpreteert de problematiek in de beschrijving 

van het product ‘Behandeling basaal’ als 

enkelvoudig en stelt dat alleen de betrokkenheid 

van een GZ psycholoog niet voldoende is. 

Allereerst willen wij dit beeld nuanceren. Geen van 

de drie SGGZ producten richt zich op 

enkelvoudige problematiek, SGGZ richt zich per 

definitie op complexe, veelal meervoudige 

problematiek. In het product ‘Basaal’, is 

vervolgens ruimte om multidisciplinair te werken. 

Het is dus niet alleen de GZ psycholoog die wordt 

ingezet.  

 

U stelt in het product ‘Behandeling Stabilisatie’ 

een tekstwijziging voor, namelijk het vervangen 

van ‘stabiel blijven’ door ‘stabiel worden’. Deze 

nemen wij over. 
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mogelijk wordt. En vaak is dat niet 

enkelvoudig protocollair, maar gebruik je een 

bepaald protocol voor een enkelvoudige 

stoornis naast andere therapieën 

(bijvoorbeeld protocol EMDR naast 

individuele psychotherapie gericht op 

persoonlijkheidsstoornissen). 

• Wegnemen van psychiatrische klachten is 

per definitie het doel, binnen alle drie 

categorieën. 

 

Ik zou graag de suggestie en het aanbod willen doen 

om samen met een psychiater en een klinisch 

psycholoog te kijken naar de definities. Vanuit GGNet 

wil ik graag tijd voor een dergelijke actie beschikbaar 

stellen. Juist door in dialoog te zijn met deze disciplines 

helpt het om teksten zo te formuleren dat ze recht doen 

aan de behandelpraktijken van de SGGZ.   

Indien u hier gebruik van wilt maken hoor ik dat graag. 

8 Dimence, Karakter 

en GGNet 

Wij hebben met elkaar nog gekeken naar de 

wijzigingen in het zorgproductenboek. Dank voor het 

delen en de mogelijkheid tot reageren.  

Op de wijzigingen van de productomschrijvingen en 

productdefinities willen we als drie specialistische 

aanbieder samen reageren.  

Graag zouden we nog met jullie gezamenlijk in 

gesprek over beschreven definities en de term 

“actieve betrokkenheid” in relatie tot de mate van 

complexiteit. 

 

Geen vraag. Nee  

9 Jeeigenkracht Betreft; Wijziging Product Behandeling Basis, eisen 

aan opleidingsniveau professional 

Bij het invoeren van de verdeling 70% HBO en 30% 

betrokkenheid door een WOer ( zoals genoemd in het 

Het betreft hier een verduidelijking in de 

omschrijving, geen aanpassing van de 

kwaliteitseisen.  

 

Nee  
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Zorgproducten boek met wijziging, d.d. 8-01-2019), 

vind ik dat de regeling meer specifiek moet zijn. HBO 

geschoolde Zorgaanbieders die met hun opleiding en 

ervaring, deskundig zijn om een behandeling te mogen 

uitvoeren, zijn capabel om dit zonder betrokkenheid 

van een WO er uit te voeren. Het is goed dat er toezicht 

en controle wordt gehouden door de gemeenten, zodat 

er voldaan wordt aan het opleidingsniveau van de 

Zorgaanbieder. Er zou onderscheid gemaakt mogen 

worden of een Zorgaanbieder HBO geschoold is voor 

het uitvoeren van een behandeling of slechts voor 

begeleiding van de jeugdige. Zie verder uitgewerkt 

onderaan de pagina bij ‘mijn advies’. 

  

Onderbouwing; Als voorbeeld hieronder mijn situatie 

als Zorgaanbieder met een raamovereenkomst. 

- Als Kinder- en Jeugdtherapeut ben ik Post 

HBO geschoold en ben ik bekwaam om 

zelfstandig een behandeltraject uit te voeren 

inclusief intake, behandelplan, evaluatie, 

eindverslag. Daarnaast heb ik meerdere 

jaren gewerkt als Leidinggevende bij de 

afdeling Ambulante Dienstverlening van een 

grote Zorginstelling in Apeldoorn. Ik was 

verantwoordelijk voor een team HBO 

geschoolde Ambulante Begeleiders en 

richtte me m.n. op het inhoudelijk werk van 

de begeleidsters. Dit betekende dat ik de 

controle deed en feedback gaf op alle 

rapportages, behandelplannen, 

eindverslagen, alvorens ze bij de client 

terecht kwamen. Ook gaf ik invulling aan de 

intervisies en de inhoudelijke gesprekken 

met de begeleidsters. 

De 30% inzet van de WO-er is een gemiddelde en 

een richtlijn, geen minimum eis per cliënt. De inzet 

van de WO-er kan en mag dus variëren. De 

tariefsopbouw biedt ruimte voor die variatie. De 

minimum eis voor dit product is 70% HBO 

geschoold personeel.  

De wijze waarop u de gedragswetenschapper 

inzet is aan u als aanbieder, zolang dit binnen de 

producteisen valt.  
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- Met het aangaan van een 

raamovereenkomst met de gemeenten wil ik 

voldoen aan de eisen die er gesteld worden. 

Ik wil nl kwaliteit leveren en deze mag 

transparant en meetbaar zijn voor anderen. 

Om die reden heb ik mijn zaken op orde 

zoals een SKJ registratie, een 

kwaliteitskeurmerk, verzekeringen, 

lidmaatschap van de Branchevereniging. Ik 

volg intervisie, houd mijn deskundigheid 

bevordering up to date, binnen onze 

Branchevereniging zit ik in de commissie 

‘kwaliteitsverbetering’, ik benader het CJG 

voor advies en ik heb binnen onze 

Branchevereniging nauw contact met 

collega’s waarmee ik casuïstiek 

besprekingen houd. Deze zaken regel ik in 

mijn eigen tijd, en op eigen kosten. 

- Veel van mijn cliënten kiezen bewust voor 

mij als ZZP er, nadat zij negatieve 

ervaringen hebben opgedaan bij grote 

organisaties vanwege de lange wachtlijsten,  

de administratieve rompslomp, er is vaak 

geen structurele frequentie van de 

behandeling/begeleiding o.a. door wisselend 

personeel, visies van verschillende 

disciplines die niet overeenkomen waardoor 

er niet een eenduidige 

begeleiding/behandeling plaatsvindt of er 

was geen goede match met de behandelaar. 

- De kracht van een ZZPer t.o.v. een 

organisatie met meerdere disciplines die 

betrokken zijn bij een client; korte lijntjes, 
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direct handelen, minder administratie en 

minder kosten. 

- Met de wijziging product Behandeling Basis, 

eisen aan opleidingsniveau professional, 

worden zowel de Zorgaanbieder als de client 

onnodig belast met extra administratie, 

afstemming tussen de behandelaar en de 

WOer, extra onkosten en extra tijd. Terwijl er 

door de gemeente beloofd is dat er een 

vermindering van administratie zou komen. 

Op deze manier gaan we voorbij aan de 

doelgroep cliënten die bewust kiest voor (en 

gebaat is bij)  de kleine ondernemer, de 

Zorgaanbieder als ZZPer, en de voordelen 

zoals hierboven genoemd om met 1 

behandelaar te maken te hebben.  

Vraag; 

Wat maakt dat er vanuit de gemeente een regel 

ingevoerd wordt die voorbij gaat aan de bekwaamheid 

en de deskundigheid die ik in huis heb. En wat maakt 

dat de vele kwaliteitseisen vanuit de 

raamovereenkomst nog niet voldoende zijn om aan te 

tonen dat ik professional ben in mijn vak ? 

 

Mijn advies; voor het product ’Behandeling Basis’ en 

de eisen opleidingsniveau; 

1. Er wordt door de gemeente beoordeeld op; 

het opleidings- en ervaringsniveau van de 

Zorgaanbieder. HBO geschoold en 

deskundig in het uitvoeren van een 

behandeltraject en minimaal 3 jaar 

werkervaring binnen een functie waarin de 

Zorgaanbieder opgeleid is.  
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2. Er wordt voldaan aan de voorwaarden voor 

een raamovereenkomst, door de 

Zorgaanbieder.  

3. Er wordt onderzocht wat de ervaringen zijn 

vanuit het CJG en vanuit de client in de 

samenwerking met de Zorgaanbieder. 

Voldoet deze dan is er geen extra check 

nodig door een WOer. Zijn er twijfels of is er 

verbetering nodig, dan kan de gemeente 

besluiten dat er voor bepaalde of 

onbepaalde tijd een WOer ingezet wordt bij 

de code ‘Behandeling Basis’. 

4. Bij een nieuwe Zorgaanbieder die een 

raamovereenkomst aan wil gaan wordt er 

binnen de eerste 2 jaar een check gedaan, 

door de gemeente wb kwaliteit en 

inhoudelijke vakbekwaamheid en 

handelwijze. Afhankelijk van de bevindingen 

kan er gehandeld worden zoals beschreven 

bij punt 3. 

10 Zorgcollectief 

Midden-IJssel/ 

Oost Veluwe 

Naar aanleiding van uw consultatieronde met 

betrekking tot wijziging en 

verduidelijkingen zorgproductenboek en 

administratieprotocol, willen we als 

branchevereniging Zorgcollectief Midden-IJssel/ Oost 

Veluwe het volgende 

opmerken: 

 

• Een aantal van de door u voorgestelde wijzigingen 

leiden voor onze leden tot 

een verzwaring van de administratieve last. Deze 

lastenverzwaring staat 

haaks op de beweging die in Nederland gaande is om 

de administratieve druk 

1. U roept op tot een alternatieve werkwijze voor 

resultaatsturing. Wij nemen dit voorstel niet 

over. Het betreft indicatoren die landelijk al 

een lang voorbereidingstraject gekend 

hebben en (grotendeels) al tot de 

beleidsinformatie behoren die u als jeugdhulp 

aanbieder dient aan te leveren aan het CBS. 

Aanbieders van jeugdhulp worden reeds 

geacht deze informatie beschikbaar te 

hebben. 

 

2. Geen vraag. 

Nee  
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te verminderen. Met name de voorstellen die gedaan 

worden in het 

administratie protocol werkafspraken rondom 

resultaat indicatoren. 

Het is een sympathiek gebaar om aan te sluiten bij de 

uitvraag van het CBS. 

Het gevolg is wel dat er door veel zorgaanbieders 

geïnvesteerd moet worden 

in aanpassingen van het ondersteunende ICT-

systeem. Wij zouden er voor 

willen pleiten om vanuit de bestaande data die 

aangeleverd wordt in het kader 

van stopzetten dienstverlening, zoals bij u bekend, de 

beschikbare data aan 

uw kant te verzamelen en de zorgaanbieders vragen 

om de data die u 

aanlevert te valideren door de zorgaanbieder. 

 

• Een aantal van de door u voorgestelde wijzigingen 

in het zorgproductenboek 

leiden tot een verzwaarde procedure/proces inzake 

consulatie van een 

gedragsdeskundige. Hierdoor kan enerzijds een 

vertraging ontstaan bij de 

start directe dienstverlening richting de cliënt. 

Anderzijds ontstaat er een extra 

werkprocedure voor de primaire zorgprofessionals en 

de behandelaars. 

 

Afsluitend 

Als bestuur en betrokken leden van onze vereniging 

zijn wij op de hoogte van de 

afspraken inzake uw verantwoordelijkheid om 

wijzigingen te mogen doorvoeren in 
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het zorgproductenboek en administratieprotocol. 

Echter het bevreemd het ons dat 2 

weken na de daadwerkelijke ingang van de nieuwe 

overeenkomsten u al met 

wijzigingsvoorstellen komt. 

Wij voelen ons als collectief medeverantwoordelijk 

voor een toekomstbestendige 

inrichting van de zorg en ondersteuning binnen de 

regio. Graag worden wij dan ook 

in bestuurlijk overleg en de consulatie rondes actief 

betrokken bij de beleidsvorming 

evaluatie en bijsturing. 

We zullen hiervoor aandacht vragen vanuit onze 

verantwoordelijkheid bij de 

accounthouders WMO en Jeugd en de betrokken 

wethouders. 

Mocht u met ons in dialoog willen gaan, dan zijn wij 

daar zeer toe bereid. 

 


