Wij zijn een generalistische praktijk. Dat betekent dat u na verwijzing van de huisarts voor al uw
klachten en hulpvragen bij ons terecht kan. Met uitzondering van acute psychiatrie of crisis en
behandeling aan huis. Onze behandelingen in de bggz en sggz zijn kortdurend.
Behandelingen voor burnout, realtietherapie en rouwverwerking zijn wel mogelijk maar worden
niet vergoed door uw zorgverzekeraar in de basis verzekering. Mogelijkerwijs kunnen ze wel
vergoed worden vanuit de aanvullende verzekeringen. Raadpleeg hiervoor uw polis.
Persisterende complexe rouw (309.89) wordt wel vergoed binnen de basis verzekering.

Prestaties generalistische basis-ggz
4.1 Integrale prestaties
Voor de generalistische basis-ggz zijn de volgende vier integrale prestaties van
toepassing:
• generalistische basis-ggz Kort (BK)
•

generalistische basis-ggz (BM)

•

generalistische basis-ggz Intensief (BI)

•

generalistische basis-ggz Chronisch (BC)

Elk van deze prestaties omvat het geheel van behandelcomponenten voor een categorie
patiënten passend bij het patiëntprofiel.
Patiëntprofielen
Elk van de in het vorige lid bedoelde prestaties is gebaseerd op een afzonderlijk
patiëntprofiel.
A Generalistische basis-ggz Kort (BK)
Het patiëntprofiel dat hoort bij deze prestatie is:
• Er is sprake van een DSM stoornis;
•

De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft problematiek van lichte ernst;

•

Er is sprake van een laag risico;

•

Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit;

•

Er zijn aanhoudende/persisterende klachten. Eerdere interventies hebben
onvoldoende effect bewerkstelligd.

B Generalistische basis-ggz Middel (BM)
Het patiëntprofiel dat hoort bij deze prestatie is:
• Er is sprake van een DSM stoornis;
•

De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft problematiek van matige ernst;

•

Er is sprake van een laag tot matig risico;

•

Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit;

•

De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de DSM richtlijn
voor het betreffende ziektebeeld.

C Generalistische basis-ggz Intensief (BI)
Het patiëntprofiel dat hoort bij deze prestatie is:
• Er is sprake van een DSM stoornis;
•

De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft ernstige problematiek;

•

Er is sprake van een laag tot matig risico;

•

Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit;

•

De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor
het betreffende ziektebeeld.

D Generalistische basis-ggz chronisch (BC)
Het patiëntprofiel dat hoort bij deze prestatie is:
• Er is sprake van een DSM stoornis;
•

De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft risicogevoelige stabiele of
instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie;

•

Er is sprake van een laag tot matig risico.

Prestatie Onvolledig behandeltraject
De behandelaar dient deze prestatie in rekening te brengen in drie situaties:
• De verwijzer verwijst de patiënt naar een behandelaar in de generalistische
basis-ggz, maar de behandelaar stelt geen DSM-stoornis vast.
•

Er wordt vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en
indirecte patiëntgebonden tijd) geconcludeerd dat de patiënt behandeld
dient te worden in de gespecialiseerde ggz.

•

Vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte
patiëntgebonden tijd) wordt de behandeling door de patiënt en/of

behandelaar afgebroken (bijvoorbeeld omdat de patiënt een andere
behandelaar prefereert).

Vrijgevestigden
De volgende beroepen kunnen als vrijgevestigde voorkomen als regiebehandelaar:
• Psychiater
•

Klinisch psycholoog

•

Klinisch neuropsycholoog

•

Psychotherapeut

