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Geachte heer Van der Dungen, 
 
In uw brief van 5 oktober jl. wijst u de ondertekenaars van het bestuurlijk akkoord ggz op de 
afspraken die zijn gemaakt over een nieuwe bekostiging in de ggz en daarbij de noodzaak om de 
pilots van het zogenaamde zorgclustermodel tot een goed einde te brengen.  
 
U uit uw zorgen dat de resultaten van deze pilots achterblijven bij de vooraf gestelde 
doelstellingen en daarmee uitvoering van de bestuurlijke afspraken vertraging oplopen. U roept 
partijen in deze brief op maatregelen te nemen om de aanlevering van pilotdata door de 
achterbannen te intensiveren. Daarnaast roept u partijen op om volledige medewerking te 
verlenen aan de NZa bij het ontwikkelen van een tussenstap in de bekostiging per 2020 om 
doelmatige zorg te bevorderen en om de inzet van specifieke beroepen in de ggz declarabel te 
maken. U vraagt alle partijen voor 25 oktober aan te geven hoe zij aan deze oproepen gehoor 
geven. In deze brief geven wij u hier graag antwoord op. 
 
Inspanningen voor aanleveren van pilotdata 
Wij blijven achter de afspraak staan om de pilots tot een goed einde te brengen, hoewel het 
zorgclustermodel binnen de verenigingen tot de nodige discussie leidt. Als beroepsvereniging 
hebben wij met name onze vrijgevestigde leden opgeroepen de pilotdata aan te leveren. 
Daarnaast hebben we ook enkele leden werkzaam in instellingen overgehaald aan de pilots deel 
te nemen. De vrijgevestigden lopen vrijwel op schema met de aanleverdata, in tegenstelling tot 
de instellingen. We hebben bij start van de pilots actief deelname gestimuleerd via onze 
oproepen aan de leden. In 2017 hebben we samen met de NZa een webinar georganiseerd om 
onze leden te informeren en te stimuleren deel te nemen aan de pilots. Het NIP en P3NL hebben 
de basis gelegd voor een vergoedingsregeling voor de pilotdeelnemers die door de NZa wordt 
gehanteerd en aan de ICT ondersteuning voor pilotdeelnemers. Ook hebben wij onze volledige 
medewerking en betrokkenheid toegezegd aan de NZa om de in november geplande 
voorlichtingsavond voor pilotdeelnemers tot een succes te maken. We hebben hiermee alles 
binnen ons vermogen gedaan om de pilots tot een succes te maken. 
  
Tussenstap in de bekostiging 
U vraagt medewerking aan het advies van NZa over de prestatiebekostiging als tussenstap in de 
doorontwikkeling van het zorgclustermodel. Wij hebben daarvoor uitvoerig antwoord gegeven op 
de consultatievragen van de NZa over dit onderwerp.  We staan zeker niet afwijzend tegen deze 



tussenstap maar zien nog wel veel verbeterpunten in het voorstel van de NZa. Zo bevat het nog 
veel perverse prikkels waardoor zorg niet optimaal geleverd kan worden. Ook door veel 
prestaties op één hoop te gooien, bijvoorbeeld de zorg door alle niet-BIG beroepen, ontbreekt 
het aan kostenhomogeniteit waardoor een goede kostprijsberekening zeer lastig is. 
Gecombineerd met de ingewikkelde implementatie in de ICT systemen, hebben we twijfels of 
deze bekostiging al in 2020 ingevoerd kan worden. Met onze verbetersuggesties in de 
consultatie willen we bijdragen aan een tijdige uitvoering van deze tussenstap.  
 
Declarabel maken van de inzet van meer beroepen in de ggz 
Wij dragen actief bij om meer beroepen in de ggz tijd te laten schrijven die afleiden naar de DBC. 
In de achterbannen van verenigingen bij P3NL zijn veel beroepen vertegenwoordigd die nu niet 
afleiden in de DBC terwijl zij wel zinnige zorg in de ggz leveren. Te denken valt daarbij aan 
toegepast psychologen, psychodiagnostisch werkenden, seksuologen en systeemtherapeuten. 
We hebben wel ernstige kanttekeningen bij het voornemen van de NZa om dit experiment 
volledig open te stellen voor alle denkbare beroepen omdat daarmee de regeling onuitvoerbaar 
wordt. Vanuit P3NL willen we bijdragen aan de oplossing hieruit door een nadrukkelijke 
koppeling aan de beroepentabel c.q. de veldnorm waar in het kader van het hoofdlijnenakkoord 
over wordt gesproken.  
 
Tot slot 
Het NIP en P3NL staan onverminderd achter de afspraken in het bestuurlijk akkoord van deze 
zomer. We blijven onze verantwoordelijkheid hiervoor nemen bij de uitvoering daarvan. We zien 
helaas dat bij de uitvoering soms richtingen gekozen worden die de oplossing niet dichterbij 
brengen en wijzen partijen hier ook op. VWS kan als systeemverantwoordelijk ministerie naar 
ons idee daarbij een duidelijkere regierol vervullen om partijen op de gewenste koers te houden. 
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