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Utrecht, 22 september 2017 
 
Betreft: reactie twee P3NL-verenigingen op consultatie aanvullende geneeskundige zorg 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Bedankt voor de uitnodiging voor de consultatieronde aanvullende geneeskundige zorg voor 
specifieke doelgroepen in de eerste lijn.  
 
Twee van de bij P3NL1 aangesloten verenigingen, het NIP en de NVO, zijn actief betrokken bij het 
project en zullen separaat hun reactie sturen.  Twee andere aangesloten verenigingen, de NVVS en 
de NVGzP, hebben ook een reactie gegeven. Deze twee reacties vindt u op de volgende pagina’s.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
M.H.C. (Marnix) de Romph MA 
Directeur 
  

                                                           
1
P3NL vertegenwoordigt ruim 20.000 zorgaanbieders, psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, die dagelijks aan de 

slag zijn op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning. De federatie P3NL is in april 2015 opgericht door negen 
verenigingen. Dit zijn beroepsverenigingen en/of wetenschappelijke verenigingen. De negen leden van P3NL zijn: 

NIP: Nederlands Instituut van Psychologen 
NVGzP: Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen 
NVO: Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen 
NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie 
NVVS: Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie 
VEN: Vereniging EMDR Nederland 
VGCt: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie 
VKJP: Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie 
VPeP: Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie 

http://www.psynip.nl/
http://www.nvgzp.nl/
http://www.nvo.nl/
http://www.nvrg.nl/
http://www.nvvs.info/
http://www.emdr.nl/
http://www.vgct.nl/
http://www.vkjp.nl/


 
 

 
 
 

 
 
Nederlandse Zorgautoriteit 
t.a.v. Stéfani Warning 
Postbus 3017 
3502 GA Utrecht 
 
Wormerveer, 20-09-2017 
 
Betreft: consultatie aanvullende geneeskundige zorg 
 
 
Geachte leden van de projectgroep, 
 
 
Hierbij ontvangt u de reactie van de Nederlandse Wetenschappelijke Verenging voor Seksuologie (NVVS) op de 
‘Uitnodiging consultatie aanvullende geneeskundige zorg’. 
 
Wij waarderen het zeer dat verschillende verenigingen waaronder de NVVS (via P3NL) gevraagd worden 
feedback te geven op het document. Helaas is het door de relatief korte reactietermijn voor ons slechts 
mogelijk geweest een beknopte reactie te formuleren.  
 
Hier vindt u puntsgewijs onze belangrijkste feedback: 
 

- in het gehele document ontbreken de woorden intimiteit, seksualiteit, intieme relatie, seksuele 
relatie. Het rapport lijkt geen aandacht te waarborgen op deze levensgebieden, terwijl herhaaldelijk 
uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze levensgebieden voor alle beschreven doelgroepen uit 
het rapport belangrijk zijn en als ‘unmet need’ worden benoemd.   

- De groep aangeboren (en early onset) aandoeningen wordt niet specifiek benoemd. Deze groep wordt 
in zekere zin aseksueel opgevoed en het ontwikkelen als seksueel en relationeel wezen is niet 
vanzelfsprekend ondanks dat het een kerntaak in het transitieproces is.   

- Dit zelfde geldt voor de groep verstandelijke beperkten.  
- Met betrekking tot de doelgroep verstandelijk beperkten wordt steeds duidelijker welke problemen 

spelen. Rutgers houdt hier een overzicht van bij. Met betrekking tot seksueel misbruik geeft het 
rapport ‘Beperkt weerbaar’ een overzicht. Het inzetten van seksuologische hulp en daarmee ook 
bekostiging van deze zorg is gerechtvaardigd.  

- De inzet van een seksuoloog werkt in verschillende doelgroepen preventief voor seksueel misbruik en 
de bevordering van kwaliteit van leven. 

- De seksuoloog als behandelaar wordt in het rapport niet genoemd. Regelmatig is de seksuoloog echter 
medebehandelaar in een traject van diagnostiek, counseling, vaardigheidstraining en 
psychotherapeutische behandeling.  

- Multidisciplinariteit van behandeling is van groot belang. De seksuoloog zou hier ook onderdeel van 
moeten vormen.  

- Seksuologische zorg dient niet slechts in 1 zorglijn weggezet te worden, maar over de hele linie 
geïncorporeerd te zijn.  

- Het rapport noemt niet specifiek de bekostiging van acute zorg.   

De NZa zou de invulling van het VN-Verdrag ‘Rechten van personen met een handicap’, dat in 2016 door 
Nederland is geratificeerd een enorme ‘boost’ geven wanneer zij aandacht voor relatievorming en seksualiteit 
structureel en proactief waarborgt. Toegankelijkheid is hierin immers een belangrijk kernbegrip. De NZa 



bevindt zich in de unieke positie om het werkveld op dit gebied positief te beïnvloeden door zowel normerende 
als faciliterende maatstaven aan te geven. De NVVS is bereid hier op inhoud aan bij te dragen. Juist waar dit 
rapport zich richt op de gevolgen van (niet op genezing) dan zou men aandacht en middelen moeten 
waarborgen ter verbetering van kwaliteit van leven, waar relatievorming en seksualiteit onlosmakelijk mee 
verbonden zijn. 

Binnen de NVVS is kennis en ervaring aanwezig om hulpvragen van mensen (van alle leeftijden) die moeten 
leven met de gevolgen van hun aandoening, goed hulp te verlenen in lijn met zowel de positieve 
gezondheidsgedachte van Huber (meer regie bij de patiënt) als van de wereldwijd vigerende definitie van 
seksuele gezondheid zoals wordt uitgedragen door de WHO (2015). Op basis van deze twee leidende 
zienswijzen wordt medisch specialistische richtlijnen voorzien van passages die bovengenoemde aandacht 
moeten waarborgen. Een excellent voorbeeld hiervan is de recent gereviseerde Richtlijn Dwarslaesie (een 
groep die 100% na het revalidatietraject in de doelgroep valt), waarin aandacht voor seksualiteit wordt 
gewaarborgd in zowel de acute-, de revalidatie- als de chronische fase.  

De NVVS beijvert zich om deze visie ook in andere richtlijnen op te nemen. De NZa zou deze ontwikkeling ook 
kunnen en moeten ondersteunen door notie te nemen van het feit dat mensen ook als ze in de chronische fase 
van hun aandoening zijn beland seksuele wezens blijven, dat de impact van hun aandoening de relatievorming 
en seksualiteit zwaar onder druk kunnen zetten en zelfs kunnen laten decompenseren op het gebied van de 
somatiek, activiteiten en participatie (ICF) en dat voorwaarden scheppende incentives nodig zijn om de 
aandacht en hulp op dit gebied te waarborgen. 

Met vriendelijke groeten, 

Mw. drs. H. Pastoor 
psychotherapeut-BIG, seksuoloog NVVS 
Voorzitter NVVS 
 
Status Plus, Secretariaat NVVS 
T.a.v. Merel Hartog,  
Postbus 94, 1520 AB Wormerveer 
Tel. 075-6476374. E-mail: info@nvvs.info 
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Geachte heer, mevrouw, 
 
De NVGzP is voorstander van het doortrekken van de multidisciplinaire aanpak van bekostiging van 
aanvullende geneeskundige zorg. Dit sluit optimaal aan bij de werkwijze die gangbaar en noodzakelijk 
is voor dit type zorg en beperkt voor zover mogelijk de administratieve belasting van zowel 
zorgaanbieders als cliënten.  

 
Wel willen we opmerken dat in het document de term ‘psycholoog’ te algemeen gebruikt wordt. Om 
verwarring te voorkomen en uitvoeringskwaliteit te waarborgen, pleiten wij ervoor om structureel de 
termen ‘gz-psycholoog’ en ‘ouderenpsycholoog’ te gebruiken. 
 
Met vriendelijke groet, 
drs. L.J. Boekhorst 
beleidsmedewerker 
 
 
Nederlandse Vereniging voor 
Gezondheidszorgpsychologie 
en haar specialismen 
Postbus 8003 | 3503 RA  Utrecht | 030 6868 777 
 


