
 

 

 

Geachte GGZ-zorgaanbieder, 
 
Hierbij ontvangt u de uitkomsten van de evaluatie van het product Behandeling GGZ Start 
zorg (54052) en het daaruit voortgekomen wijzigingsvoorstel.  
Zoals u in de mailing van 15 oktober heeft kunnen lezen, bestond de evaluatie uit twee 
onderdelen: een vragenlijst en bespreking daarvan in de werkgroep GGZ Start zorg. 
 
1. Vragenlijst 
 
Wij hebben u gevraagd een korte vragenlijst in te vullen om uw ervaringen te delen over het 
product Behandeling GGZ Start zorg. Van twaalf aanbieders hebben wij een ingevulde 
vragenlijst ontvangen. 
Klik op onderstaande knop om een samenvatting van de ontvangen reacties te downloaden. 

 

 

2. Resultaat bijeenkomst werkgroep 
 
Op 3 november heeft de Werkgroep GGZ Start zorg, die uit zes GZZ-aanbieders en gemeenten 
bestaat, de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten besproken en praktijkervaringen gedeeld. 
Dit heeft geresulteerd in de onderstaande wijzigingsvoorstellen van de werkafspraak waarin 
Product GGZ Start zorg is beschreven: 
 
Verduidelijking 
Doel van het product GGZ Start zorg is om in deze 20 uur een individuele inschatting te maken van 
de benodigde behandelperiode en/of eventuele uitvoering van diagnostiek. 
Wanneer 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. 

http://www.rivierenlandkanmeer.nl/


Geen product Start zorg bij behandeling generalistisch zonder Diagnostiek-traject 
Wanneer Behandeling GGZ Generalistisch ingezet wordt zonder diagnostiek-traject, 
wordt geen product GGZ Start zorg (54052) meer ingezet. In dat geval wordt standaard maximaal 
20 uur afgegeven op het product Behandeling GGZ Generalistisch (54001).  
Wanneer er een diagnostiek-traject binnen Behandeling GGZ Generalistisch wordt ingezet, wordt 
het product GGZ Start zorg (54052) wel ingezet. 
 
Behandeling GGZ Specialistisch (54002) start altijd met GGZ Start Zorg. Hierop wordt niet 
gewijzigd. 
 
Verder onderzoek 
Verzoek is gedaan om product Start zorg uit te breiden naar 25 uur zodat diagnostiek er in de 
meeste gevallen binnen valt. Met 20 uur lukt dat nu niet altijd. Gemeenten hebben aangegeven 
daar naar te willen kijken. Zij willen daarvoor eerst meer informatie verzamelen en onderling 
afstemmen. Daarom is afgesproken dit niet mee te nemen in de voorstellen, maar als actiepunt op 
te pakken. 
 
De wijzigingsvoorstellen zijn verwerkt in afspraak 4 van de Werkafspraken. 
Klik op onderstaande knop om het wijzigingsvoorstel te downloaden. 

Voorgestelde wijzigingen  
 

 

Reageren uiterlijk 26 november 
Alle wijzigingen in artikel 4 ten opzichte van Werkafspraken versie januari 2020 
zijn opgenomen in rood. Verwijderde tekst staat in de kantlijn. Wilt u reageren op deze 
wijzigingen? Reageer dan uiterlijk donderdag 26 november door een mail te sturen 
naar inkoop2019ev@regiorivierenland.nl. 
 
Vervolg 
In de tweede bijeenkomst van de werkgroep op 1 december overweegt de werkgroep de 
ontvangen reacties. Daarna neemt zij een definitieve beslissing over de wijziging van het 
product Behandeling GGZ Start zorg. 
 
Vragen? 
Heeft u tussentijds 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 
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