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Wijzigingen Acute Psychiatrie-keten 

In 2015 heeft een onderzoeksbureau in opdracht van VWS onderzoek gedaan naar de knelpunten in de 
acute GGZ. Een van de belangrijkste knelpunten bleek het gebrek aan een landelijke multidisciplinaire 
kwaliteitstandaard voor de keten van de acute GGZ met bijbehorende kwaliteitsindicatoren en -normen. 
Om de kwaliteit en toegankelijkheid van de acute GGZ te waarborgen en te verbeteren, hebben partijen 
sindsdien gewerkt aan het ontwikkelen van de generieke module (GM) Acute psychiatrie (een 
kwaliteitsstandaard). Het resultaat hiervan is een breed gedragen module, die de inhoud van zorg 
beschrijft welke de patiënt ontvangt in de keten van de acute psychiatrie en de organisatie van 
zorg die daarbij past. In het voorjaar van 2017 is deze GM Acute psychiatrie vastgesteld, maar deze is 
nog niet ingeschreven in het kwaliteitsregister bij het Zorginstituut. De implementatie van deze generieke 
module zal de huidige knelpunten wegnemen en borgt en verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van 
de acute psychiatrische zorg. 

Een onderdeel van de GM Acute Psychiatrie is de GGZ triagewijzer. Op basis van de GGZ-triagewijzer 
kan de voorwacht van de GGZ-crisisdienst inschatten welke hulpverlening een persoon nodig heeft, op 
welk moment (urgentie) en van welke hulpverlener(s). Waar voorheen 80% van de beoordelingen van de 
crisisdienst binnen 2 uur de norm was, wordt dit op basis van de urgentie één of 4 uur. Dit heeft gevolgen 
voor ketenpartners.  

Een ander knelpunt was de bekostiging van een crisisdienst door middel van diagnose behandel 
combinaties (DBC’s), met een variabele beschikbaarheidsvergoeding als onderdeel van de DBC die door 
veldpartijen als niet passend wordt ervaren. In dunbevolkte gebieden zoals Twente en Oost-Achterhoek is 
het moeilijker een crisisdienst overeind te houden omdat acute zorg 24 uur per dag, zeven dagen per 
week beschikbaar moet zijn.  

Eind maart is er een nieuwe bekostiging acute GGZ (18+) vastgesteld. De bekostiging van een crisisdienst 
verloopt de eerste 72 uur niet meer via DBC’s, maar via een regionaal budget. Op die manier moet 
versnippering van het aanbod worden voorkomen. Na die drie dagen moeten zorgverzekeraars en 
aanbieders individueel inkoopafspraken maken. 

In het kader van de implementatie GM Acute Psychiatrie (o.a. invoering GGZ-triagewijzer) en de invoering 
van de nieuwe bekostiging tot maximaal 72 uur, moet vanaf 2019 voor elke regio een regioplan opgesteld 
worden. De regionale crisisdiensten zijn hierbij in de lead en moeten met andere aanbieders en partijen dit 
regioplan opstellen en dit voor 1 september bij de representerende zorgverzekeraar hebben ingediend. 
Uiterlijk 12 november zullen crisisdienst en zorgverzekeraars definitieve afspraken ingediend moeten 
hebben. 
Echter bij het opstellen van het regioplan acute GGZ op grond van de GM Acute Psychiatrie en de 
budgettering daarvan, worden landelijk knelpunten ervaren, waardoor volgens GGZ-Nederland volledige 
implementatie van de generieke module per januari 2019 niet realistisch en haalbaar wordt geacht. 
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