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Kostenonderzoek

Medische vervolgopleidingen
in de ggz
Beste deelnemers aan het technisch overleg,
Volgens de planning zou eind november een nieuw
technisch overleg plaatsvinden. Er zijn echter te
weinig onderwerpen te bespreken om u allen uit te
nodigen om naar Utrecht te komen. In plaats
daarvan ontvangt u deze nieuwsbrief. Hierin
besteden we aandacht aan
•
tijdschrijven door opleidelingen;
•
opleidingsuren door opleiders;
•
de plek van PAAZ- en PUK-afdelingen in het
onderzoek;
•
de planning.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog
vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons
opnemen.

Tijdschrijven door opleidelingen
In het technisch overleg van 11 september is
uitgebreid gesproken over de extra tijd die
opleidelingen besteden aan het behandelen van
cliënten. Opleidelingen mogen tijd schrijven. De
tijd die een opleideling aan een cliënt besteedt
wordt dus in principe via de tarieven vergoed, ook
als dit in het kader van de opleiding gebeurt. Naar
aanleiding van deze discussie hebben we binnen
de NZa besproken hoe we een betere scheiding in
behandeling en opleiding kunnen maken. Dit is
een complexe vraag die niet alleen het
kostenonderzoek mvo raakt, maar ook de
doorontwikkeling van de productstructuur.
Bovendien moet er goed worden nagedacht over
de handhaafbaarheid van een dergelijke
aanpassing. We zijn daarom tot de conclusie
gekomen dat we dit niet binnen het
kostenonderzoek kunnen oplossen.

Opleidingsuren door opleiders
In het vorige technisch overleg is afgesproken dat
de we de opleidingsuren van de opleiders
normatief gaan bepalen. Het gaat hierbij om de
uren die opleiders niet aan patiëntenzorg kunnen
besteden omdat ze zich met opleiden
bezighouden. Op 8 november hebben we een
eerste workshop georganiseerd. Hierbij hebben we
samen met vertegenwoordigers van de opleidingen
een lijst opgesteld van activiteiten die opleiders
uitvoeren ten behoeve van het opleiden. Denk
hierbij aan supervisie en onderzoeksbegeleiding,
maar ook aan kwaliteitsborging en werving en
selectie van opleidelingen. De vertegenwoordigers
zijn nu aan de slag om voor al deze activiteiten
een inschatting te maken van de tijdbesteding. Op
17 januari komen we weer bij elkaar om de
resultaten te vergelijken. Deze zullen we daarna in
het technisch overleg van februari aan u
presenteren.

De plek van PAAZ- en PUK-afdelingen in het
onderzoek
Ons kostenonderzoek richt zich alleen op ggzinstellingen. Een aantal opleidingen vindt ook
plaats in ziekenhuizen, met name in de PAAZ- en
PUK-afdelingen. Voor ziekenhuizen zijn andere
vergoedingsbedragen vastgesteld. We willen
daarom weten of we de resultaten uit het
onderzoek bij de ggz-instellingen ook kunnen
gebruiken om een advies over de
vergoedingsbedragen bij ziekenhuizen te geven.
Hierover hebben we een aantal overleggen met de
NFU, NVZ en FMS (namens de NVvP en NVKG)
gevoerd.
P-opleidingen
Deze opleidingen verschillen inhoudelijk niet of
nauwelijks tussen ggz-instellingen en
ziekenhuizen. Er is daarom goed uit te leggen dat
er één vergoedingsbedrag is. We gaan daarom in
het advies opnemen dat het resultaat uit het
onderzoek naar ggz-instellingen ook van
toepassing kan zijn voor ziekenhuizen.

Planning
De planning is niet veranderd. We hopen begin
februari de resultaten van het tarievenonderzoek
ggz beschikbaar te hebben, zodat we begin maart
de conceptresultaten met u kunnen delen. Begin
april zullen we dan nogmaals bij elkaar komen,
zodat we uw op- en aanmerkingen bij de
concepten hebben kunnen verwerken. Het rapport
en advies aan VWS kunnen we dan eind april
opleveren.
Datum
Begin februari
Begin maart
Begin april
Eind april

Doel
Alle data beschikbaar
TO met conceptresultaten
TO met eindresultaten
Opleveren rapport

Psychiaters
De opleiding tot psychiaters is in ziekenhuizen
sterk verweven met de andere opleidingen tot
medisch specialist. Het huidige bedrag dat
daarvoor staat is een gemiddelde over alle
opleidingen. Het ligt daarom niet voor de hand om
één specialisme apart te onderzoeken. We gaan
daarom het vergoedingsbedrag voor psychiaters in
ziekenhuizen nog niet herijken. Het resultaat van
het huidige onderzoek zal alleen van toepassing
zijn voor de opleidingen bij ggz-instellingen.
Klinisch Geriaters
De opleiding tot klinisch geriater in ziekenhuizen
vindt niet plaats in de PAAZ- en PUK-afdelingen.
De opleiding in de ggz-instellingen betreft een
stageperiode die apart wordt bekostigd. Het is dus
niet nodig om de ziekenhuizen mee te nemen in
het huidige onderzoek.
Verpleegkundig specialist ggz
Deze opleiding wordt niet in ziekenhuizen gedaan.
De conclusie is dat we de ziekenhuizen niet gaan
betrekken in het onderzoek, maar dat we voor de
p-opleidingen het resultaat wel overnemen.
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