
  

  

 

Gewijzigde afspraken 
product Behandeling GGZ Start zorg 

 

 

Geachte GGZ-zorgaanbieder, 
 
Hierbij ontvangt u de gewijzigde werkafspraken voor het product Behandeling GGZ Start zorg 
(54052).  

Gewijzigde afspraken product GGZ Start zorg 
 
Op donderdag 12 november 2020 hebben wij de wijzigingsvoorstellen van de Werkgroep GGZ 
Start zorg (samengesteld uit gemeenten en een afvaardiging van aanbieders) aan u 
voorgelegd. De reacties die wij hebben ontvangen zijn meegenomen in de overwegingen in 
de tweede bijeenkomst op 1 december 2020. Daarna heeft de werkgroep de wijzigingen 
definitief heeft gemaakt.  
 
Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen voor de inzet van product GGZ 
Start zorg. Vanaf 1 januari 2021 is het uitgangpunt dat het product GGZ Start zorg anders 
wordt ingezet bij Generalistische GGZ dan bij Specialistische GGZ. 
 
Generalistische GGZ 

• Het product GGZ Start zorg (Code 54052) wordt bij Generalistische GGZ uitsluitend 
ingezet voor diagnostiek (geen procesdiagnostiek) voor maximaal 20 uur; 

• Zodra diagnostiek is uitgevoerd, stopt de aanbieder met het product GGZ Start zorg. 
Het is dus niet toegestaan dat het resterend aantal uren van het product GGZ Start 
zorg wordt ingezet voor Behandeling GGZ Generalistisch; 

• Als behandeling GGZ generalistisch van toepassing is zonder diagnostiek, wordt 
direct product Behandeling GGZ Generalistisch (code 54001) ingezet; 

• In het geval dat tijdens de behandeling generalistisch diagnostiek alsnog noodzakelijk 
wordt geacht, mag hiervoor product GGZ Start Zorg worden ingezet. 

 
Specialistische GGZ 
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Behandeling GGZ Specialistisch (54002) start altijd met GGZ Start Zorg. Hierop vindt geen 
wijziging plaats. Wel is een nadere toelichting opgenomen: 

• Doel van het product GGZ Start zorg bij specialistische GGZ is om in deze 20 uur een 
individuele inschatting te maken van de benodigde behandelperiode en/of eventuele 
uitvoering van diagnostiek; 

• Als nog inzet GGZ behandeling nodig is na afronding van de individuele inschatting 
en/of diagnostiek, kunnen de eventuele overgebleven uren binnen Product GGZ start 
zorg hiervoor worden ingezet. 

De wijzigingsvoorstellen zijn verwerkt in afspraak 4 van de Werkafspraken. Klik op 
onderstaande knop om de gewijzigde Werkafspraak 4 te downloaden. 

Gewijzigde Werkafspraak 4 

 

Klik hier voor een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen en een overzicht van de 
reacties en antwoorden. Alle wijzigingen in artikel 4 ten opzichte van Werkafspraken versie 
januari 2020 zijn opgenomen in rood. Verwijderde tekst staat in de kantlijn. 
 
Geen uitbreiding naar 25 uur 
 
In de eerste bijeenkomst van de werkgroep is het voorstel gedaan om het aantal uren 
product GGZ Start zorg uit te breiden van 20 naar 25 uur, omdat bij diagnostiek in het 
product GGZ Start Zorg, 20 uur niet altijd toereikend is. Zowel gemeenten als de werkgroep 
hebben hiernaar gekeken en geconcludeerd dat de huidige 20 uur van toepassing blijft. 
Reden hiervoor is dat in de meeste gevallen de diagnostiek binnen de 20 uur valt. Daarbij 
moeten aanbieders bij het product GGZ Start zorg (als voorliggend product op Specialistische 
GGZ) eerst de volledige 20 uur te verbruiken voordat zij een nieuwe toewijzing aanvragen. 
Hierdoor worden ook behandeluren tegen een hoger tarief vergoed dan wanneer gebruik zou 
worden gemaakt van het product Specialistische GGZ. Dit is dus in het voordeel van de 
zorgaanbieder, net zoals het gebruik van meer uren diagnostiek (welke in de regel meer 
kosten heeft dan een behandeling) in het nadeel is van de zorgaanbieder. Deze uitruil zal zich 
tegen elkaar uitmiddelen. Hierdoor hoeft er geen sprake te zijn van een ophoging van het 
aantal uren GGZ Start zorg. 
 
Monitoring 
 
Komende maanden worden de gemaakte afspraken gemonitord om te kijken of deze 
afspraken werken zoals beoogd. Als daartoe aanleiding is, roepen wij de werkgroep 
bijeen om zich hierover te buigen.  
 
Werkafspraken per 1 januari 2021 
 
U ontvangt de definitieve versie van ‘Bijlage 4 Werkafspraken Regio Rivierenland versie 

https://mcusercontent.com/61170d697aab7100dd5a178bd/files/7bf06491-2307-44a6-bb53-75e22f3f5f4f/Werkafspraak_GGZ_Start_zorg_per_1_januari_2021.pdf
https://mcusercontent.com/61170d697aab7100dd5a178bd/files/ce04f583-5300-48b4-b685-7ce2a05e7fb5/Werkafspraak_GGZ_Start_zorg_per_1_januari_2021_wijzigingen_bijhouden.pdf
https://mcusercontent.com/61170d697aab7100dd5a178bd/files/6e135362-511b-4095-a266-8a24e8eccd3a/Overzicht_ontvangen_reacties_wijzigingsvoorstel_en_antwoorden_werkgroep.xlsx


 

januari 2021' in een aparte mailing. De ingangsdatum van de gewijzigde werkafspraken is 1 
januari 2021. 

 

 

 

Vragen? 
 
Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen 
via inkoop2019ev@regiorivierenland.nl of kijk op www.rivierenlandkanmeer.nl. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Team Wmo/ Jeugd Regio Rivierenland 

  

 

U ontvangt deze mailing omdat u als zorgaanbieder verbonden bent aan het team Wmo-Jeugd van Regio 
Rivierenland. 
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