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Datum 11 augustus 2016 
Betreft Systematische doorlichting GGZ 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij informeren wij u over ons voornemen om een project Systematische 
doorlichting voor het onderwerp GGZ te starten. 
 
Zorginstituut Nederland heeft als opdracht de toegang tot ‘goede en zinnige zorg, 
niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk’ te bevorderen. Elke 
verzekerde moet er immers op kunnen rekenen dat hij of zij goede en betaalbare 
zorg ontvangt. Eén van de manieren waarop we dat doen, is de systematische 
doorlichting van zorg die uit het verzekerde basispakket wordt vergoed. In de 
doorlichting kijken we niet alleen naar de werkzaamheid van diagnostiek of 
behandeling als zodanig, maar ook of deze op een patiëntgerichte, effectieve en 
doelmatige manier worden ingezet. In cycli van vijf jaar licht het Zorginstituut 
gericht het pakket van collectief verzekerde zorg door. Samen met patiënten, 
professionals, aanbieders en zorgverzekeraars analyseren we de zorg en zoeken 
we naar mogelijkheden om deze te verbeteren door gepast gebruik van zorg te 
bevorderen en onnodige kosten te vermijden met behoud of verbetering van 
kwaliteit. Een voorbeeld van zo’n doorlichting betreft hart- en vaatziekten1. 
 
In 2016 wil het Zorginstituut het traject starten voor de GGZ. Evenals bij 
de andere domeinen stellen we daarbij een aanpak voor, die bestaat uit 
een viertal fasen, waarbij u als partijen steeds betrokken zult zijn. 
 
In de eerste fase, de screeningsfase, waarvoor wij ongeveer een jaar rekenen, 
gaan we met u op zoek naar aangrijpingspunten voor verder onderzoek. 
Hiervoor gebruiken we verschillende bronnen, zoals signalen van partijen in 
de zorg, signalen uit verschillende databronnen en signalen uit (inter)nationale 
onderzoeken. De geïnventariseerde onderwerpen zullen we met u bespreken met 
als belangrijkste vraag: “Welke onderwerpen willen we gezamenlijk verdiepend 
onderzoeken in de verwachting dat er vermoedelijk mogelijkheden liggen voor 
meer gepast gebruik”. 
 

 
1
   Zie voor nadere informatie 

www.zorginstituutnederland.nl/pakket/lopende+dossiers/programma+zinnige+zorg#WerkwijzeProgrammaZinnigeZorg 
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In de tweede fase, de verdiepende fase, gaan we in op de gekozen onderwerpen. 
Verdiepend onderzoek kan bestaan uit de beoordeling van een richtlijn, nader 
praktijkonderzoek of een systematische review. De uitkomsten kunnen leiden 
tot een voorstel met voorwaarden voor het realiseren van meer gepast gebruik. 
In de derde fase, de implementatiefase, is het aan alle betrokken partijen om 
conform hun rol in het zorgstelsel deze voorwaarden tot uitvoering te brengen. 
Het Zorginstituut kan hierbij ondersteunen door het faciliteren en bevorderen 
van de onderlinge samenwerking en door het zichtbaar maken van resultaten 
in de vierde, de zogenaamde monitorfase. 
 
De inbreng van uw organisatie is van groot belang. Daarom nodigen we u van 
harte uit uw ideeën, discussie en reflectie in te brengen. Daartoe zullen wij 
formele consultatiemomenten in het proces inbouwen; een eerste formele 
moment betreft een startbijeenkomst, die wij eind 2016 willen organiseren en 
waarvoor wij alle betrokken organisaties zo spoedig mogelijk een uitnodiging 
zullen sturen. Graag stemmen wij ook tussentijds met uw organisatie af over 
dit traject. We vragen u daarom aan ons door te geven wie wij daarvoor als 
gemandateerd contactpersoon kunnen benaderen. Er zullen ook schriftelijke 
consultaties van concept rapporten zijn; deze zullen we aan u als bestuur 
adresseren. 
 
Wij zijn ons er zeer van bewust dat deelname aan het traject systematische 
doorlichting de nodige inspanning van betrokken organisaties vraagt. Partijen in 
de GGZ nemen op dit moment al op velerlei wijze initiatieven, zoals de agenda 
voor Gepast gebruik en transparantie GGZ, om patiëntgerichte, effectieve en 
doelmatige zorg te bevorderen. Wij gaan daarom in de screeningsfase ook graag 
met u na op welke wijze wij zo goed mogelijk op deze initiatieven kunnen 
aansluiten. 
 
Voor vragen over het project Systematische doorlichting kunt u contact opnemen 
met mevr. P.I. Polman, teammanager GGZ en GZ (ppolman@zinl.nl). 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Lid Raad van Bestuur 
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Bijlage bij brief 2016101512 
 
 
Lijst van geadresseerden 
LPGGZ 
Patiëntenfederatie Nederland 
LHV 
NHG 
FMS 
NVvP 
LVVP 
P3NL 
NIP 
NVO 
NVP 
LV POH 
GGZ Nederland 
NFU 
NVZ 
V&VN 
VGN 
Ineen 
Platform Meer GGZ 
ZN 
VNG 
 
c.c. 
VWS 
V&J 
NZa 
Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ
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