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Update 19 april 2021 
 
De veldpartijen in het programma Zorgprestatiemodel hebben met interesse kennisgenomen van het 
nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ en van de adviezen die daarin zijn opgenomen voor het 
programma Zorgprestatiemodel.  
Naar aanleiding van de aanbevelingen hebben de veldpartijen een stuurgroep ingericht. De 
bestaande landelijke werkgroep kwaliteitsstatuut is aan deze stuurgroep verbonden. Daarnaast komt 
er een expertgroep voor de verdere duiding van ‘categorieën van complexiteit van situaties’ en van 

welke beroepen welke rol als regiebehandelaar kunnen innemen. De stuurgroep heeft aangegeven 
een tripartiet voorstel in te willen dienen om de invoering van dit nieuwe kwaliteitsstatuut uit te 
stellen tot 1 juli 2022.  
 
Er zijn twee redenen waarom we in 2022 binnen het zorgprestatiemodel de onderstaande 
(huidige, limitatieve) lijst met regiebehandelaren zullen hanteren, conform het in 2021 
geldende model kwaliteitsstatuut: 

- Op de onderdelen die in het Landelijke Kwaliteitsstatuut GGZ worden geregeld, is 
het zorgprestatiemodel volgend. De implementatie van het Landelijke 
Kwaliteitsstatuut moet nog worden uitgewerkt. Het programma 
Zorgprestatiemodel wil daar niet op vooruit lopen door al per 2022 zelf een 
invulling te geven aan het Landelijk Kwaliteitsstatuut.  

- Binnen de bekostiging werken we met een jaarcyclus. Een ingrijpende wijziging, 
zoals de invoering van een nieuw kwaliteitsstatuut, kan niet halverwege het jaar 
geïmplementeerd worden in de bekostiging. 

Om deze zelfde redenen maken we in 2022 in de bekostiging ook nog geen onderscheid 
tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaar.  
 

Generalistische basis-ggz Gespecialiseerde ggz 
Sectie II en sectie III 
- GZ-psycholoog 
- Psychotherapeut 
- Klinisch psycholoog 
- Klinische neuropsycholoog 
 
Aanvullend voor sectie III 
- Verpleegkundig specialist ggz 
- Specialist ouderengeneeskunde 

(dementie) 
- Klinisch geriater (dementie) 
- Verslavingsarts (verslaving en/of 

gokproblematiek) 

Sectie II en sectie III 
- Psychotherapeut 
- Klinisch psycholoog 
- Klinische neuropsycholoog 
- Psychiater 
 
Aanvullend voor sectie III1 
- GZ-psycholoog 
- Verpleegkundig specialist ggz 
- Specialist ouderengeneeskunde 

(dementie) 
- Klinisch geriater (dementie) 
- Verslavingsarts (verslaving en/of 

gokproblematiek) 

Tabel: Overzicht regiebehandelaren 2022 in het zorgprestatiemodel 
 
Zodra de stuurgroep kwaliteitsstatuut een ander besluit neemt, nemen we dat over in het 
zorgprestatiemodel met ingang van het eerst mogelijke kalenderjaar. 

 
1 Bij ggz-instellingen worden behandelingen binnen de gespecialiseerde ggz gegeven vanuit multidisciplinaire teams. Er is 
altijd een psychiater of klinisch psycholoog lid van een multidisciplinair team. De uiteindelijke keuze voor een 
regiebehandelaar wordt gemaakt in overleg met de patiënt of diens vertegenwoordiger en vastgelegd in het behandelplan en 
de behandelovereenkomst. 


