Beste directeuren en andere vertegenwoordigers van P3NL-verenigingen,

P3NL is benaderd om een bijdrage te leveren aan het project 'Kiezen in de GGZ'. Eind 2016 is het project
'Kiezen in de GGZ' opgestart, met als doel binnen twee jaar een keuzewebsite te ontwikkelen voor de
GGZ. Kiezen in de GGZ is een project onder verantwoordelijkheid van MIND Landelijk Platform
Psychische Gezondheid (voorheen Landelijk Platform GGz) en wordt voorbereid, ontwikkeld en uitgevoerd
met het hele veld.
Het project heeft als opdracht een website te realiseren waarop openbaar beschikbare en betrouwbare
keuze- en kwaliteitsinformatie gebundeld wordt aangeboden op een toegankelijke en begrijpelijke wijze.
Daarbij is één van de doelstellingen om de wachttijden van de instellingen en praktijken in Nederland nuttig
en bruikbaar toe te passen. De keuzewebsite wordt ingericht ten dienste van een persoonlijk keuzeproces
en om ‘samen beslissen’ mogelijk te maken.
Wij staan als P3NL achter de doelstellingen van het project en zijn gevraagd om een deelnemer te leveren
voor het inhoudelijk team ‘Wachttijden’.
In het team ‘Wachttijden’ wordt samen met andere belangrijke veldpartijen in de GGZ bepaald hoe deze voor
patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars goed, betrouwbaar, nuttig en bruikbaar toegepast kan worden op
de site.
Wat houdt het in?
Deelname aan drie
bijeenkomsten van 1,5
tot 2,5 uur
Locatie
Zes partijen worden
uitgenodigd

Voorbereiding en
uitwerking

- 4 mei 2017, van 14.00 uur tot 16.30 uur
- 18 mei 2017, van 14.30 uur tot 16.30 uur
- 30 mei 2017, van 15.00 uur tot 16.30 uur
- Zorgverzekeraars Nederland, Sparrenheuvel 16, Zeist
- Een POH-GGZ via de LV POH-GGZ
- Een vertegenwoordiger van een instelling via GGZ Nederland
- Een vertegenwoordiger van een praktijk via LVVP
- Een vertegenwoordiger van professionals via P3NL
- Een zorgbemiddelaar via ZN
- Een patiënt- of familievertegenwoordiger via MIND
- Een deskundige van de NZa
U ontvangt de stukken een week voor aanvang van de eerste
bijeenkomst. Hierin vind je alle benodigde informatie, zoals:
- De vraagstelling
- De doelstelling
- Werkwijze
- Overzicht van de deelnemers
- Indien van toepassing: een declaratieformulier voor het ontvangen
van een vergoeding bij deelname.

Vergoedingen
Voor de deelname is een vergoeding beschikbaar, voor degene die voor de gevraagde inspanningen geen
andere vergoeding (honorarium/salaris/bezoldiging) ontvangen. Dit houdt in dat bijvoorbeeld een
medewerker van een branchevereniging die gevraagd wordt in de tijd van zijn werkgever deel te nemen, niet
vergoed zal worden. Hij neemt deel vanuit de inspanning die voortvloeit uit zijn dienstverband en/of
betrokkenheid bij de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie. Wel is een vergoeding beschikbaar voor

deelnemers die worden geworven uit de eigen achterban. Het gaat hier om een bijdrage van ca. € 100,- per
uur (uitgaande van een tijdsinvestering van ca. 12 uur; indicatief; inclusief onkosten en belastingen).
Door onze bijdrage wordt het mogelijk om dé keuzewebsite voor patiënten, verwijzers en behandelaren in de
GGZ te realiseren.
Graag ontvang ik voor 17 april je reactie, zodat ik voor 19 april een naam kan doorgeven aan
Zorgverzekeraars Nederland.
Hartelijke groet,

Marnix de Romph

