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Geachte voorzitter,
Hierbij ontvangt u mijn reactie op de e-mail van de Vereniging van
Psychodiagnostisch werkenden (VVP). In de e-mail beschrijft de VVP hoe de
positie van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in het gedrang komt doordat
deze geen tijd kan schrijven op de GGZ-DBC, terwijl de inzet van de PDW’er
eerder door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ is omschreven als onmisbaar.
De VVP benadrukt dat het van groot belang is dat de functie van PDW in de
nieuwe bekostigingssystematiek wel vergoed wordt.
Kernboodschap
Kernboodschap van deze brief is dat de PDW’er vanaf 2018 tijd kan schrijven op
de GGZ-DBC. Dit leidt nog niet tot een hogere opbrengst, maar levert wel
informatie op over de inzet en kosten van de PDW’er. De NZa kan deze informatie
gebruiken voor de nieuwe bekostiging voor de ggz die per 2020 moet ingaan. Tot
die tijd kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders aanvullende afspraken over
de vergoeding van de PDW’er maken.
Achtergrond
Op dit moment kan de PDW’er geen tijd schrijven op de GGZ-DBC, omdat de
PDW’er niet is opgenomen in de categorie ‘tijdschrijvende beroepen’ van de GGZberoepentabel. De inzet van de PDW’er is momenteel meegenomen in de opslag
voor ondersteunende beroepen op het uurtarief van tijdschrijvende beroepen. De
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft aan dat dit betekent dat bij een
gemiddelde inzet van een ondersteunend beroep (zoals de PDW-er) sprake is van
een kostendekkende vergoeding. Bij een afwijkende inzet, hangt het financiële
effect af van de specifieke situatie. Als sprake is van taakdelegatie waardoor
minder tijdschrijvende beroepen hoeven te worden ingezet, verlaagt dit de kosten
voor de zorgaanbieder. Echter, soms kan dit tegelijkertijd tot gevolg hebben dat
een minder hoog tarief kan worden gedeclareerd.
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Onderscheid wordt opgeheven per 2018
Met ingang van 2018 heft de NZa het onderscheid op tussen tijdschrijvende en
ondersteunende beroepen in de beroepentabel. Dat betekent dat de PDW’er tijd
kan gaan schrijven. Echter, deze geschreven tijd leidt dan nog niet tot een hogere
opbrengst. De NZa heeft eerst meer informatie over inzet en kosten nodig,
voordat zij een passend tarief kan vaststellen dat rekening houdt met de nieuwe
tijdschrijvende beroepen.
De NZa kan de nieuw verkregen informatie gebruiken voor de nieuwe bekostiging
voor de ggz, waaraan de NZa nu met partijen werkt. Doel is dat deze per 2020
ingaat en dat alle zorg die geleverd wordt door beroepen die bij de ggz betrokken
zijn (waaronder de PDW-er) daarin een goede plaats krijgt.
Dit wil niet zeggen dat de inzet van de PDW’er in de tussenliggende periode niet
extra vergoed kan worden. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen dit in de
contractering meenemen, bijvoorbeeld door hogere tarieven af te spreken. De
registratie van de tijdsinzet van PDW-ers die per 2018 mogelijk is, kan daarbij, als
zorgverzekeraars en zorgaanbieders dat willen, behulpzaam zijn. Ik roep partijen
op om van deze mogelijkheid gebruik te maken als dit bijdraagt aan de kwaliteit
van zorg en het terugdringen van lange wachttijden in de ggz.
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Paul Blokhuis

Pagina 2 van 2

