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Psycholoog binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) 
Executive summary van de NIP-werkgroep 

 

Missie van dit document 
Missie 
Leidend is: de psychologische beroepsbeoefening draagt bij aan en/of verhoogt de ‘kwaliteit van 
leven’ van de cliënt (Rijksoverheid en Meerjarenplan NIP 2019-2022). 
 
Achtergrond  

 Reorganisatie van de langdurige zorg per 2015 (o.a. overgang AWBZ naar Wlz, Wmo, Zvw, 
Jeugdwet); 

 Veranderende kijk op ‘gezondheid’ en ‘gezondheid-functioneren’; 

 Talloze kwaliteitsdocumenten van branche- en beroepsorganisaties  

 Invoering van nieuwe wetten op gebied van vrijheidsbeperking o.a. wet Zorg en dwang. 
 
Aanleiding 

 Verkennende studie van het NIP, getiteld Cliëntgerichte langdurige zorg (NIP, 2016); 

 NIP-enquête in 2017 onder leden met als resultaat de behoefte aan een visiedocument. 
 

Doel van dit document 
 
Doel van dit document: ontwikkelen van een toekomstvisie  

 Benoemen van knelpunten in het procesmatig verloop vanaf de toegang tot de Wlz tot de 
uitvoering van behandeling/begeleiding; 

 Reflecteren op het achterliggende raamwerk van het psychologisch handelen;  

 Bijdragen aan de verbetering van de positie van de psycholoog door analyse van rollen en 
competenties; 

 Creëren van een kwaliteitskader t.b.v. de psychologische beroepsbeoefening in de langdurige 
zorg. 

 
Essentiële knelpunten betreffen o.a. 

 Doelgroepomschrijving. Er zijn grote verschillen in interpretatie (probleem van de grondslag en 
hoe omgaan met inclusie en exclusie o.a. het probleem van de ZEMVB); 

 Rationale. De inhoud van het psychologisch handelen in de Wlz is niet opgehangen aan een 
duidelijk achterliggend raamwerk; 

 Positionering. De positie in het werkveld om het beroep goed uit te voeren is in vergelijking met 
andere zorgprofessionals onduidelijk. Rollen en competenties vaak niet uitgewerkt; 

 Kwaliteitskader. Psychologen in de Wlz beschikken niet over een kwaliteitskader dat denken en 
handelen stuurt; 

 Opleidingsplaatsen. Te weinig opleidingsplaatsen en geen goede match tussen 
kwalificatieniveau en werkuitvoering. 

 

Bouwstenen voor oplossingen 
 
De werkgroep vindt dat de knelpunten zo snel mogelijk moeten worden aangepakt en bepleit de 
volgende oplossingsrichtingen:  

 Werk aan paradigmashift. De visie op ‘gezondheid’ en ‘gezondheid-functioneren’ is leidend. 
Kies als raamwerk voor de inhoud de combinatie van begrippen uit de gevolgengeneeskunde 
(ICF) en het gedachtengoed van Huber over ‘positieve gezondheid’;  

 Verbeter de positie van psychologen in de langdurige zorg. Het CANMEDS-model kan 
behulpzaam zijn bij de ontrafeling van psychologische rollen en competenties en het zoeken 
van de juiste richting;  

 Zet in op de ontwikkeling van een kwaliteitskader voor psychologische beroepsbeoefening.  Met 
aandacht voor (1) kernwaarden, (2) kwaliteitskenmerken en (3) randvoorwaarden; 

 Los concrete knelpunten op. Een willekeurige selectie: de onduidelijke doelgroep formulering, 
het tekort aan gz-psychologen in de Wlz, het niet werken volgens de norm van de verantwoorde 
werktoedeling, het ontbreken van een visitatieplicht, geen concrete handvatten om de wet Zorg 
en dwang uit te voeren, het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek etc.  
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Voorwoord 

 

Voor u ligt het document Psycholoog binnen de Wet langdurige zorg: Toekomstvisie op inhoud, rol en 

kwaliteitskader. Aan dit document is in de afgelopen tijd hard gewerkt door opinieleiders van de NIP 

secties Ouderenpsychologie, ZMVB, GGZ en Revalidatie. Het doel van het document is om kennis te 

delen met collega psychologen in NIP en daarbuiten, beleidsmakers en stakeholders bij overheid en 

overheidsinstellingen, brancheverenigingen en beroepsverenigingen te informeren en de agenda voor 

te bereiden voor toekomstig beleid in het veld van de cliëntgerichte langdurige zorg. 
 

Het document werd geschreven door de werkgroep Wlz in opdracht van het Algemeen Bestuur van 

het NIP en is de voortzetting van een eerder NIP-document, getiteld Cliëntgerichte langdurige zorg 

(NIP, 2016). Vergeleken daarmee is het voorliggende meer visiegericht, meer gericht op 

beleidsintegratie van onderscheiden werkgebieden en meer beleidsvoorbereidend. Het sluit ook aan 

bij een recent enquêteonderzoek onder NIP- en NVO-leden.  
 

Dit visiedocument beoogt antwoord te geven op tal van veranderingen die vragen om bezinning op de 

rol van de psycholoog binnen de Wlz. Daarbij gaat het om veranderingen in de aard en samenstelling 

van de doelgroep; in visie op gezondheid-functioneren en gezondheid; in opvattingen over kwaliteit 

van psychologisch handelen en nadruk op kwaliteitsbewaking; in de wijze van uitvoering van de 

psychologische zorg; en in wetgeving op het gebied van de toepassing van vrijheid beperkende 

maatregelen. 
 

In dit document geeft de werkgroep een helder geformuleerde toekomstvisie voor de psychologische 

beroepsbeoefening binnen de Wlz, gebaseerd op drie bouwstenen: een paradigmashift, oftewel een 

andere manier van kijken naar gezondheid en gezondheid-functioneren met inbegrip van de 

bijbehorende inhouden; een duidelijker positionering van de psycholoog met het CANMEDS-model als 

kader; en de formulering van een kwaliteitskader. Daarbij komt zij met heldere aanbevelingen voor de 

psychologische beroepsuitoefening binnen de Wlz, en zet daarmee heel concreet een agenda voor de 

toekomst, niet alleen wat betreft de toegang tot de zorg, de bekostiging en administratie, maar ook de 

positie van de psycholoog binnen de Wlz en de kwaliteit van de beroepsuitoefening. 
 

Het NIP is als beroepsvereniging voortdurend actief in de formulering van richtlijnen en 

kwaliteitskaders voor de psychologische beroepsuitoefening. Het voorliggende document sluit aan bij 

het NIP-beleid en bij talloze documenten die al geproduceerd zijn voor de langdurige zorg (Marktscan 

Langdurige Zorg, NZa, 2015; Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, ZIN, 2017; Kwaliteitskader 

gehandicaptenzorg, 2017; Kwaliteitsplan NVvP, 2017; Alliantie Kwaliteit, AKWA, 2018). Het 

voorliggende kwaliteitskader geeft aan wat de cliënt van de psycholoog, respectievelijk het 

psychologisch denken en handelen op het punt van kernwaarden, kwaliteitseisen en randvoorwaarden 

mag verwachten. 
 

Met dit, mijns inziens buitengewoon degelijke document, wordt een kader geleverd met een 

bijgestelde visie op ‘gezondheid’ en ‘gezondheid-functioneren’, een duidelijker positionering ten 

opzichte van andere zorgprofessionals en een eigentijds kwaliteitsplan met SMART geformuleerde 

actiepunten ter oplossing van bestaande knelpunten. Het NIP hoopt dat dit document uitnodigt tot een 

actieve beleidshouding met een actieplan en concrete actiepunten om daarmee te komen tot zowel 

een duidelijker positionering van de psycholoog in de langdurige zorg als een ander kader voor de 

beroepsuitoefening in deze zorg. 
 

Hans Koot, vicevoorzitter Algemeen Bestuur NIP, januari 2019 
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Samenvatting met conclusies en aanbevelingen 
 

Leeswijzer 

De lezer die snel een overzicht wil hebben van de inhoud van dit visiedocument kan volstaan met de 

onderstaande samenvatting. De basistekst waar deze samenvatting op berust, begint bij § 1 Inleiding 

en eindigt bij § 4 Toekomstvisie, waar de visie op de psychologische beroepsbeoefening binnen het 

werkveld van de Wlz staat verwoord. Deze § 4 vormt het hart van de basistekst met daarin de 

verantwoording van de paradigmashift aangaande opvattingen over gezondheid en gezondheid-

functioneren en het inhoudelijk kader met aandachtsgebieden dienaangaande, de toepassing van het 

CANMEDS-analysemodel voor de ordening van de rollen van de psycholoog binnen de Wlz en dit in 

functie van zijn positionering en de bouwstenen van het kwaliteitskader met de kwaliteitseisen te 

stellen aan het beroepsmatig functioneren. 
 

Doel van dit document en status 

Dit document is de voortzetting van het rapport Cliëntgerichte langdurige zorg (Wijffels e.a., 2016). Het 

handelt over de rol van de psycholoog binnen de Wet langdurige zorg en is vergeleken met dat 

rapport meer toekomstgericht en scherper onderbouwd. Het sluit tevens aan bij een 

enquêteonderzoek onder NIP-leden (Van der Heijden, De Moor & Wijffels, 2017). Deze noemden 

diverse knelpunten bij de psychologische beroepsuitoefening binnen het werkveld van de Wlz en 

vroegen het NIP nadrukkelijk om een toekomstvisie. 

Het doel van dit visiedocument is meerledig:  

 Beschrijving van de cliënt binnen de Wlz met de grondslag voor indicering, cliëntkenmerken en 

zorgvragen en de rol van de psycholoog daarbij met tevens de knelpunten aangaande inzet 

(match kwalificatieniveau met zorgvraag), beschikbare scholing en aantal opleidingsplaatsen;  

 Beschrijving van de toegang tot de zorg, de indicering zelf en het proces erna mede met 

inbegrip van de knelpunten, ook op het gebied van bekostiging en administratie;  

 Formulering van een toekomstvisie op de psychologische zorg in de Wlz op het punt van 

inhoud, rol en kwaliteitskader. 

Dit document heeft geen eeuwigheidswaarde en zal zeker op uitvoeringsniveau steeds weer 

aangepast moeten worden. Immers, binnen de zorgsoort van de Wlz vinden nog volop hervormingen 

plaats. Dit geldt met name de regelgeving, het kwaliteitsbeleid en de bewaking ervan en de 

bekostigingsstructuur van de behandeling. Voorbeelden zijn de overheveling van de extramurale 

behandeling naar de Zvw, het op termijn wegvallen van het onderscheid tussen algemeen medische 

behandeling en Wlz-specifieke behandeling en de erkenning van psychische stoornissen als WLZ-

grondslag. 
 

Werkwijze  

In 2015 werd de werkgroep Hervorming Langdurige Zorg door het NIP-bestuur bestuur ingesteld met 

een doorlooptijd tot eind 2018. Er was een ruime projectopdracht. Enerzijds het versterken van de 

invloed van het NIP als belangenbehartiger van haar leden werkzaam in binnen de Wlz, anderzijds de 

leden informeren over nieuwe ontwikkelingen. Een belangrijke prioriteit was het opstellen van een 

visiedocument (p. 4 projectopdracht, punt 1b), dit naast zaken als beleidsbeïnvloeding en informeren 

van de achterban. Het opstellen van het visiedocument werd voorafgegaan door het eerdergenoemde 

rapport uit 2016 en de enquête onder leden in 2017. Daarna werd een literatuursearch gedaan en 

talloze beleidsdocumenten geraadpleegd o.a. van de overheid (VWS, ZIN en NZa e.a.) en branche- 

en belangenorganisaties.  

De werkgroep werkte tussen de zomer 2017-2018 aan dit rapport. Er zaten vertegenwoordigers in van 

de secties ouderenpsychologie, gehandicaptenzorg, langdurige GGZ en revalidatie. Er waren een 

vijftal reguliere vergaderingen, de rest ging digitaal. Er was een penvoerder.  
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Conclusies 

Dit visiedocument naar de beroepsbeoefening van psychologen binnen het werkveld van de Wlz levert 

de volgende conclusies op:  

Algemene conclusie 

De komst van de Wlz in 2015 met in het kielzog de veranderingen in aard en samenstelling van de 

doelgroep (complexere zorgvragen), de veranderende visie op gezondheid en gezondheid-

functioneren (‘positieve gezondheid’ naast ‘gevolgengeneeskunde’) en de nieuwe opvattingen over de 

kwaliteit van de psychologische beroepsuitoefening en de inbedding daarvan (§1.1)) nopen ook 

psychologen tot bezinning. Het gaat om psychologen werkzaam in het werkveld van o.a. de 

verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg, ouderenzorg, de ‘gehandicapten sector’ en de zorg voor 

mensen met ernstige psychische klachten, zowel intra- als extramuraal. De tijd is er rijp voor.  

De werkgroep Wlz van het NIP concludeert dat psychologen knelpunten ondervinden bij de toegang 

tot de langdurige zorg en de verdere regelgeving, maar wat essentiëler is: (1) ze werken niet in het 

kader van een breder gedragen visie op gezondheid en gezondheid-functioneren (§ 4.1); (2) ze zijn 

onduidelijk gepositioneerd vergeleken met andere zorgprofessionals (§ 4.2); en (3) ze hebben geen 

kwaliteitskader ontwikkeld (§ 4.3). Er leeft een sterk verlangen om in deze situatie verandering te 

brengen door passend beleid te ontwikkelen, respectievelijk te implementeren. Specifieke 

tekortkomingen zijn: 

 Er is geen welomschreven visie op de psychologische beroepsbeoefening in de Wlz; 

 Er is sprake van een onduidelijke positionering om het beroep goed uit te oefenen; 

 Er zijn te weinig opleidingsplaatsen binnen dit specifieke werkveld; 

 Er is vaak geen goede match tussen kwalificatieniveau en werkuitvoering; 

 De horizontale en verticale samenwerking laat te wensen over (interdisciplinair werken, werken 

in de keten of in een maatschappelijk kader); 

 Er is gerede twijfel aan professionele kwaliteit in denken en handelen, primair ingegeven door 

afwezigheid van een kwaliteitskader; 

 Er is in de universitaire wetenschaps- en onderwijsprogramma’s psychologie weinig of geen 

aandacht voor het werkveld van de Wlz. Bijvoorbeeld Leerstoelen psychogerontologie zijn er 

amper. 

Deze relatieve achterstand op de werkvloer is wel te begrijpen. Het houdt verband met de 

stormachtige maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste tijd waardoor ook de lz een belangrijk 

beleidsfocus voor de overheid is geworden. Hier ligt natuurlijk een uitdagende kans voor de 

beroepsverenigingen. 
 

Deelconclusies 

Ad Cliënten (§ 2.1) 

Eind 2016 waren er 293.460 cliënten voor de Wlz geïndiceerd met de grondslag: somatische of 

psychogeriatrische aandoening (n=149.675), psychiatrische aandoening (n=9.215) en ‘handicap’ 

(n=134.550) (Tabel 1). Volgens de werkgroep is deze doelgroep primair aangewezen op 

‘gevolgengeneeskunde’ (ICF). Het is de geneeskunde die zich bezighoudt met de lange-termijn-

gevolgen van ziekte of aandoening. Deze gevolgen zijn onomkeerbaar, meestal geen object van 

curatieve zorg en raken het hele functioneren van de cliënt. De problemen zijn altijd complex en in 

feite multidimensioneel van aard, een complexiteit die de laatste jaren sterk is toegenomen. Een 

dergelijke situatie vraagt steeds meer passende, integrale zorg, ondersteund door specifieke 

behandelingen en frequent teamoverleg, een soort aandacht die ook de dimensies van positieve zorg 

raken (Huber).  

Dat de complexiteit van de zorgvraag toeneemt heeft o.a. te maken met het ouder worden van de 

cliënten, de maatschappelijke bewustwording van wat ‘goede zorg’ is, de toenemende 

ambulantisering van de zorg met de betrokkenheid van steeds meer partijen en de aanwezigheid van 

te laag geschoold personeel en personeel dat ook nog snel wisselt (invalkrachten). Deze situatie trekt 

ook een steeds zwaardere wissel op de psycholoog en zijn inzet in de behandelcyclus van 

probleemsignalering tot actieve interventie, op zijn bijdrage aan de psycho-educatie, op zijn rol in het 
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team en bij de ondersteuning van het omringende systeem (thuisomgeving) en op zijn inzet bij de 

ontwikkeling van het strategisch instellingsbeleid gericht op meer kwaliteit van bestaan. 
 

Ad Psycholoog (§ 2.2) 

Er werken een paar duizend psychologen binnen de Wlz. Hoeveel precies is niet bekend. Evenmin is 

er veel bekend over hun positie in de organisatie (leidinggevend vs. niet-leidinggevend), plaats in het 

team (alleen consultatie of ook vast teamlid), kwalificatieniveau (o.a. verhouding gz- vs. niet gz-

psycholoog), taak- en functieomschrijving en de afbakening ervan t.o.v. andere zorgprofessionals 

waaronder de arts en inschaling. Psychologen geven doorgaans ‘gedragswetenschappelijke 

behandeling’, wat officieel onder de noemer ‘geneeskundige zorg’ valt. Echter, het werk van de 

psycholoog is doorgaans meeromvattend. Hij/zij is vaak naast behandelaar ook begeleider van het 

team, brengt relevante partijen bij elkaar om te komen tot werkafspraken, geeft ondersteuning aan de 

thuisomgeving van de cliënt en denkt mee in het beleid. Het soort zorgvragen die de psycholoog krijgt 

voorgelegd variëren sterk, evenals de setting waarin hij/zij werkt.  

Knelpunten: 

 Binnen de Wlz wordt op grote schaal afgeweken van wat heet de ‘norm van de verantwoorde 

werktoedeling’, dit terwijl de zorgvragen alleen maar complexer worden Er is vaak geen goede 

match tussen kwalificatieniveau van de psycholoog en soort te behandelen zorgvraag (IGZ, juni 

2015); 

 Er is een groot tekort aan gz-psychologen en aan opleidingsplaatsen voor psychologen binnen 

de Wlz (Wijffels, e.a., 2016); 

 Opleiding en deskundigheidbevordering schieten te kort (IGZ, juni 2015); 

 In de praktijk vervult de psycholoog meer dan slechts de rol van behandelaar, zoals ZIN (2016) 

aangeeft. Toegegeven, andere rollen zijn niet scherp afgebakend, met name de beleidsmatige 

rol en ook de bijbehorende competenties zijn onvoldoende ontleed (zie ook CANMEDS-model 

in § 4.2). 
 

Ad Toegang en indicering, bekostiging en administratieve lasten in de Wlz (§ 3) 

Alvorens de psycholoog met behandeling, begeleiding en/of ondersteuning kan starten, moet eerst de 

toegang tot de Wlz rond zijn. De beleidsregels die hierbij van toepassing zijn, hebben betrekking op de 

grondslagbepaling, de indicering aan de hand van het afwegingskader en de leveringsvorm. 

Bekostiging en administratief handelen horen tot de vervolgstappen in het proces. 

Knelpunten van psychologen ad Toegang en indicering: 

 De werkgroep herkent zich in de algemene conclusie van de Nationale ombudsman (2018) dat 

er bij de toegang tot de zorg veel mis gaat. De toegang tot de Wlz is daar geen uitzondering op. 

Psychologen werkzaam in de Wlz hebben hier dagelijks mee te maken en bevestigen dat ze 

(direct en indirect) veel problemen ondervinden bij verwijzing en indicering (resp. 49% en 27%), 

bekostiging (39%) en administratie (50%) (Van der Heijden e.a., 2017).. Psychologen 

onderbouwen de aanvragen langdurige zorg, maar missen de tools om invloed uit te oefenen. 

In de praktijk worden ze veelvuldig geconfronteerd met de categorieën cliënten voor wie 

volgens 94% van de CIZ-medewerkers de toegang tot de Wlz problematisch is (§ 3.1.2; 

Kornalijnslijper & De Klerk, 2018, p. 146-170); 

 Bij de indicering ondervinden ook psychologen veel bureaucratie en is er weinig maatwerk. Er 

zijn o.a. (1) afbakeningsproblemen; (2) problemen met het ‘passend maken van de zorg’ en het 

effect meten van die ‘passende zorg’ en (3) de financiering van het diagnostisch onderzoek (ZIN 

& NZa, 2016; MEE, 2016). Voorts worden volgens de werkgroep bepaalde cliënten met 

‘blijvende zorgbehoefte’ of uitgesloten van de Wlz, terwijl ze er wel inpassen of zijn ze het 

slachtoffer van een uitvoeringsbeleid dat niet uniform is. Dit betreft met name de categorie 

kinderen en jongeren met ‘ernstig meervoudige beperkingen’, de zgn. EMB-populatie, over wie 

nog steeds discussie is in verband met hun recht op Wlz-indicering. De NIP-werkgroep deelt de 

conclusie van de Werkgroep Wij zien je wel (2017/2018) dat ZEMVB’ers (een subcategorie van 

de EMB-populatie) vanwege de eigen kenmerken als een aparte Wlz-categorie met een eigen 
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‘maatwerk profiel’ moet worden gezien. Een bijeffect van een eventuele erkenning is dat ook 

professionals, waaronder psychologen, hun werk passender en effectiever kunnen uitvoeren. 

De andere omstreden categorie wat betreft de toegang tot de Wlz zijn de cliënten met een 

psychische stoornis. Zij krijgen op termijn toegang tot de Wlz. Het wetsvoorstel dienaangaande 

zal binnenkort ter consultatie worden aangeboden en het NIP kan hierover dan haar mening 

geven. Ten slotte vindt de werkgroep dat ook mensen met ernstige gevolgen van niet-

aangeboren hersenletsel en ernstige vormen van autisme nader aandacht vragen in relatie tot 

de toegang tot de Wlz. 

Knelpunten van psychologen ad Bekostiging 

 Psychologen maken frequent melding van bekostigingsproblemen (39% van de respondenten 

in de NIP-enquête; zie Van der Heijden e.a., 2017) en er is het negatieve effect van 

bekostiging-gerelateerde factoren. De tarieven zijn gekwalificeerd als onrealistisch (brief van 

Rijn, 2016; kostenonderzoek NZa, 2017) en er is de invloed van factoren als reductie van 

hogere zzp’s, ontoereikende productieafspraken en uitstel van Wlz, terwijl de complexiteit van 

de zorgvragen juist toeneemt (Vilans, 2016); 

 Bekostigingssystematiek in de (W)lz met daarin opgenomen innovatiemiddelen staat innovatie 

juist in de weg (IBO, 2017). Dit knelpunt kan mede invloed hebben (gehad) op het gebrek aan 

innovatiedrive bij psychologen in het werkveld van de Wlz. Een collega: “Veel psychologen in de 

Wlz zijn helemaal niet actief op het terrein van vernieuwing en hebben ook niet een zodanige 

functie dat ze zicht hebben op de mogelijkheden. Ze zijn zelf ook vaak terughoudend en niet 

ondernemend”. 

Knelpunten van psychologen ad Administratie 

 De administratieve druk is groot. Dat meldt 50% van de respondenten in de NIP-enquête (Van 

der Heijden e.a., 2016) en wordt bevestigd door de Wlz-monitor van Vilans (2015) en het 

rapport Onderzoek naar de administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ 

Nederland, 2017). Ook de praktijkvoorbeelden geven een niet mis te verstane indruk van hoe 

het systeem werkt. Dat neemt niet weg dat meer nuancering van het soort lastendruk ontbreekt 

en dat ook niet duidelijk is op welk aspect van de bedrijfsvoering het risico het meest drukt. De 

werkgroep Wlz kwam er eigenlijk niet goed achter wat er wel en niet op dit punt in de praktijk 

speelt, wellicht ook vanwege de privacy gevoeligheid van de informatie. Wel lijkt er een verschil 

te zijn tussen vrijgevestigden en psychologen verbonden aan een instelling of zonder 

dossierverantwoordelijkheid waar de administratieve lasten in een aparte afdeling zijn 

ondergebracht, wat dan weer ten koste gaat van de concrete zorg.  
 

Ad Toekomstvisie: kader voor de psychologische beroepsbeoefening binnen de Wlz (§ 4) 

De werkgroep baseert haar toekomstvisie voor de psychologische beroepsbeoefening binnen de Wlz 

op drie bouwstenen (zie § 4.1 t/m § 4.3): (1) een paradigmashift of een andere manier van kijken naar 

gezondheid en gezondheid-functioneren met inbegrip van de bijbehorende inhouden; (2) een 

duidelijker positionering van de psycholoog met het CANMEDS-model als kader; en (3) formulering 

van een kwaliteitskader: 

Wat is voor de toekomst noodzakelijk: 

 Paradigmashift aangaande opvatting over gezondheid en gezondheid-functioneren (§ 4.1). De 

werkgroep is van oordeel dat het vertrekpunt van de psychologische beroepsbeoefening in de 

Wlz een brede, integrale kijk op gezondheid en gezondheid-functioneren van de cliënt moet 

zijn. Het gaat om de verbinding van de ‘gevolgengeneeskunde’ (zie International Classification 

of Functioning van de WHO, 2001, 2007) aan de inzichten (dimensies) over ‘positieve 

gezondheid’ (Huber e.a., 2011; Huber, Van Vliet & Boers, 2016). Dit biedt ons een andere kijk 

op de cliënt en zijn situatie, een breder referentiekader voor psychologisch denken en handelen 

en een meer uniforme vaktaal met ‘nieuwe’ inhouden. Het gaat feitelijk om een paradigmashift 

naar meer personalistisch denken over de cliënt met minder focus op de tekorten, meer 

aandacht voor de positieve mogelijkheden en voor ontwikkeling en herstel met duurzame 

ondersteuning (Bruijn, J. de, Buntinx, W. & Twint, B, 2014). Een dergelijke shift sluit aan bij het 

denken van de overheid die stelt dat het bij de cliënt primair gaat om de ‘kwaliteit van bestaan’; 
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 Nadere bestudering van of kennismaking met het CANMEDS-model (§ 4.2). De werkgroep is 

van oordeel dat het CANMEDS-model een goede kapstok is voor de analyse en beschrijving 

van onderscheiden psychologische rollen en competenties binnen de Wlz. Een dergelijke 

analyse kan ook gemakkelijk op de specifieke werkvelden in de Wlz worden toegesneden: 

gehandicapten, ouderen thuis en/of in een ambulante situatie en mensen in een verpleeg- en/of 

verzorgingsinstelling. De voordelen van het model zijn volgens de werkgroep kortweg: (1) 

scherpere ordening van psychologische rollen en competenties, ook per werkveld; (2) 

duidelijker positionering van de psycholoog ten opzichte van andere zorgprofessionals; (3) 

betere herkenbaarheid ten opzichte van andere zorgprofessionals, omdat het basismodel van 

de analyse van rollen en competenties identiek is; (4) goede uitgangspositie voor opleiding en 

scholing; en (5) betere aansluiting bij de recente documenten over kwaliteit in de verpleegzorg, 

ouderenzorg en gehandicaptenzorg als het om implementatie gaat; 

 Formulering van een kwaliteitskader voor de psychologische beroepsuitoefening binnen de Wlz 

(§ 4.3). De werkgroep is van oordeel dat beschrijving van een kwaliteitskader noodzakelijk is. 

Dit is annex een uitvoeringsagenda. Het sluit aan bij het NIP-beleid en talloze documenten 

dienaangaande (Marktscan Langdurige Zorg van NZa, 2015, 2016; Kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg van ZIN, 2017; Kwaliteitskader gehandicaptenzorg van de stuurgroep VGN, 

2017; Kwaliteitsplan van de Commissie Kwaliteitszorg van NVvP, 2017; Alliantie Kwaliteit in de 

GGZ (AKWA), 2018). Het kwaliteitskader geeft aan wat de cliënt van de psycholoog, 

respectievelijk het psychologisch denken en handelen op het punt van kernwaarden, 

kwaliteitseisen en randvoorwaarden mag verwachten. 

- Wat betreft de kernwaarden (§ 4.1). Leidende waarden bij het handelen van de 

psycholoog zijn: (1) de kwaliteit van leven van de cliënt, (2) het passend zijn van de 

aangeboden (psychologische) hulp en (3) de goede afstemming op andere hulp. Het 

psychologisch handelen gaat uit van de cliënt als persoon en is gericht op de 

instandhouding en/of verbetering van de kwaliteit van leven. Voorts is het handelen 

‘passend’: het gaat om ‘zorg op maat’ als onderdeel van een breder gedragen plan, de 

resultante van interdisciplinair teamoverleg (horizontale verbinding). Ten slotte is er naast 

horizontale verbinding altijd verbinding of afstemming met andere zorgprofessionals, 

voorzieningen en hulpstructuren. Verticale verbinding betekent dat de hulp altijd is 

ingebed in een bredere maatschappelijke context (bijvoorbeeld van wijkgericht werken). 

Ten aanzien van beide modaliteiten worden in de praktijk door NIP-psychologen (Wijffels 

e.a., 2016; Van de Heijden e.a., 2017) en de IGZ (rapport nog te verschijnen) 

tekortkomingen geconstateerd; 

- Kwaliteitseisen (§ 4.2). De werkgroep formuleert de volgende eisen: (1) de psycholoog 

werkt vanuit een positieve, integrale visie op gezondheid; (2) zijn/haar werkzaamheden 

zijn een onderdeel van een breder gedragen zorg- en/of behandelplan; (3) er is sprake 

van resultaatgerichtheid bij de keuze van interventies; (4) er bestaat de wil te leren van 

eigen resultaten; en (5) er is extra alertheid op specifieke onderwerpen, zoals 

terugdringen van vrijheid beperkende maatregelen en vermindering van gebruik van 

psychofarmaca. Natuurlijk vragen deze eisen om een nadere methodisch uitwerking en 

plan van aanpak; 

- Randvoorwaarden (§ 4.3). Wat betreft de randvoorwaarden ter bewaking en/of verhoging 

van de behandelkwaliteit en –effectiviteit van de psycholoog binnen de Wlz concludeert 

de werkgroep dat de volgende zaken in het geheel niet of veel te weinig gebeuren of te 

weinig aandacht krijgen:  

 Werken volgens kwaliteitsstandaarden. Het gaat hierbij om het kennis nemen van 

en de toepassing van richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules als denk- 

en handelingskader bij de beroepsuitoefening. Indien niet voorhanden moeten 

volgens de werkgroep deze standaarden onverwijld worden ontwikkeld. Op dit 

moment is de ontwikkelstatus van deze kwaliteitsstandaarden per werkveld 

verschillend. De VG-sector heeft een Meerjarenprogramma Kwaliteitsstandaarden 
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wat zij onder het VWS-programma SKILZ (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige 

Zorg) wil onderbrengen, de GGz zit met de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden 

in de eindfase, behoudens de implementatie ervan en voor de ouderen- of 

verpleeghuiszorg is het vooruitzicht nog ongewis;  

 Meedoen aan kwaliteitsvisitatie. Ook hier is de status per werkveld verschillend, 

maar er is wel duidelijk behoefte aan en volgens de werkgroep is het in elk geval 

een onmisbaar kwaliteitsinstrument;  

 Verzamelen en doorgeven van kwaliteitsinformatie. Dit is zowel voor de cliënt 

belangrijk teneinde te kunnen kiezen voor de zorg die je nodig hebt als voor het 

beleid om te kunnen sturen op kwaliteit, zorginkoop en toezicht. In dit verband past 

o.a. ook de ROM ‘nieuwe stijl’, bedoeld om behandelaren, patiënten en 

zorgverzekeraars inzicht te verschaffen in de effecten van behandelingen (AKWA, 

2018);  

 Delen van besluitvorming. Onderzoek en behandeling moeten in nauw overleg 

plaatsvinden tussen de cliënt, diens systeem (als dat kan en wenselijk is), de 

betrokken psycholoog, de eindverantwoordelijke regiebehandelaar en het 

multidisciplinaire team;  

 Realisering gz-opleidingsplaatsen en verantwoorde werktoedeling. De werkgroep 

constateert een schromelijk tekort aan gz-opleidingsplaatsen binnen het werkveld 

van de Wlz en is het eens met de indruk van de Inspectie dat er een dubieuze 

relatie is met de toepassing van de norm van de verantwoorde werktoedeling. In 

veel gevallen wordt aan deze norm niet voldaan en bestaat er geen verantwoorde 

werktoedeling. De recente extra toekenning van opleidingsplaatsen aan de GGZ 

biedt geen soelaas voor het tekort aan opleidingsplekken in de onderscheiden 

werkvelden van de Wlz;  

 Doen van (meer) wetenschappelijk onderzoek. Binnen deze randvoorwaarde past 

volgens de werkgroep ook de vraag of het leerstoelenbeleid van de Nederlandse 

Universiteiten voldoende rekening houdt met de grote behoefte aan 

psychologische kennis en vaardigheden op het gebied van de langdurige zorg en 

of de WO-opleidingen van studenten daar voldoende op aansluiten. De werkgroep 

denkt van niet. 
 

Aanbevelingen voor de psychologische beroepsuitoefening binnen de WLZ: een agenda voor 

de toekomst 

Toegang tot de zorg, bekostiging en administratie 

 Investeer in het wegnemen van de knelpunten bij de toegang tot de langdurige zorg en geef 

maatwerk meer kans bij verwijzing en indicering, breng de tarifering meer in overeenstemming 

met de toenemende complexiteit van zorgvragen van de cliënt, en verminder bureaucratie en 

regeldruk, evenals de administratieve druk.  

 Psychologen ervaren in feite dezelfde problemen aan de toegangspoort van de langdurige zorg 

als verwoord door de Nationale ombudsman (2018) en de SCP (Kornalijnslijper & De Klerk, 

2018, p. 157-170), zij het vaak meer indirect en op afstand. Zij zouden zich wel pro-actiever 

mogen opstellen op het moment dat zich bij de toegang knelpunten aandienen;  

 Wat betreft de ervaren administratieve lastendruk adviseert de werkgroep om dit nader uit te 

zoeken, op voorwaarde dat de eigen achterban dit voldoende relevant acht; 

 Los het probleem van de toegang van (Z)EMB-kinderen en jongeren tot de langdurige zorg op 

door de grondslag van de Wlz-indicering ook voor deze doelgroep te erkennen. In feite is het 

een aparte categorie met een eigen ‘maatwerk profiel’. De werkgroep vindt dat er voor deze 

doelgroep snel een oplossing moet komen, hetgeen niet wegneemt dat men beducht moet zijn 

op eventuele implicaties van levenslange Wlz. Bekijk tevens de toegangsmogelijkheden tot de 

Wlz van mensen met ernstige restgevolgen van niet-aangeboren hersenletsel en van mensen 

met een ernstige vorm autisme. 
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Positionering 

 Verbeter de positie van de psycholoog in de langdurige zorg door meer aandacht te geven aan 

de analyse van de rollen en de ermee samenhangende competenties. Bestudeer de implicaties. 

Versterk o.a. de beleidsinitiërende en -voorbereidende rol. Breng door de analyse van rollen en 

competenties meer overeenstemming aan met de benaderingswijze van andere 

zorgprofessionals binnen de Wlz. Een hulpmiddel daartoe is de bestudering van de 

mogelijkheden van het CANMEDS-model; 

 Breng de positie van de psycholoog werkzaam binnen de Wlz nader in kaart. Dit betreft o.a. de 

plaats in de organisatie, de plaats in het team, het kwalificatieniveau, de taak- en 

functieomschrijving, de inschaling en de afbakening ten opzichte andere zorgprofessionals en 

met name de geneeskundige, te weten de specialist ouderengeneeskunde, de arts verstandelijk 

gehandicapten, de psychiater en de huisarts; 

 Zet scherper in beeld wat psycholoog zo al kan en doet in de onderscheiden werkvelden; 

 Maak een koppeling tussen de verschillende secties en doelgroepen die een relatie hebben met 

de Wlz en maak als beroepsvereniging hier beleid op. Kom tot een samenhangend profiel van 

rollen en competenties. 

Kwaliteit 

 Ontwikkel een nieuwe visie op ‘gezondheid’ en ‘gezondheid functioneren’ voor cliënten in een 

‘onomkeerbare ziektesituatie zonder herstelverwachting’ en pas inhoud en werkwijze, denken 

en handelen bij de psychologische beroepsbeoefening daaraan aan. Dus werk aan een 

paradigmashift; 

 Formuleer een kwaliteitskader voor de langdurige zorg, zoals andere beroepsgroepen en 

belangenorganisaties van patiënten/cliënten dit ook doen, zodat elk een weet waar de 

psycholoog in dit werkveld voor staat. Kom tot overeenstemming over de keuze van 

kernwaarden, kwaliteitskenmerken en randvoorwaarden; 

 Investeer in meer opleidingsplaatsen, scholing en deskundigheidsbevordering. Zet maximaal in 

op de uitbreiding van gz-opleidingsplaatsen, inclusief het EVC-traject en schenk meer aandacht 

aan de beleidsmatige rol van de psycholoog in de langdurige zorg (zie ook CANMEDS-model). 

Meer specifiek: implementeer nu het geactualiseerde beroepscompetentieprofiel van de VG-

sector; 

 Werk volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling. Ontwikkel daartoe een visie op wat 

een masterpsycholoog mag/kan, en wat er nodig is met betrekking tot supervisie en 

werkbegeleiding; 

 Werk als psycholoog altijd integraal wat betreft de uitvoering en interdisciplinair als 

voorbereiding. De psycholoog heeft een vaste plaats in het team. De instelling waarborgt deze 

voorwaarde. Is horizontale samenwerking een must, dit geldt eveneens voor de verticale 

samenwerking met instanties en maatschappelijke structuren. Hulp is altijd ingebed in een 

breder kader, met inachtneming van regels op het punt van privacy; 

 Draag zorg voor de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsinstrumenten, waaronder 

zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules. Dit heeft hoge prioriteitswaarde. Ga in de 

VG-sector onder de regie van het VWS-programma SKILZ (Stichting Kwaliteitsimpuls 

Langdurige Zorg) onverwijld van start met het Meerjarenprogramma Kwaliteitsstandaarden VG 

en ontwikkel een vergelijkbaar programma voor de ouderen- en verpleeghuiszorg. Stimuleer 

voorts de resultaatgerichte ontwikkeling van interventies in de lz zoals dit o.a. in de jeugdzorg 

plaatsvindt/heeft gevonden;  

 Regel het verzamelen en verstrekken van kwaliteitsinformatie in de langdurige zorg en 

ontwikkel een ROM-model dat aansluit op de werkwijze en doelgroep in deze tak van zorg, 

waarbij psychologen ook vaak mediatief werken. Werk mee aan ROM ‘nieuwe stijl’, omdat het in 

principe gaat om een nuttige systematiek om behandelaren, patiënten en zorgverzekeraars 

inzicht in het effect van behandelingen te bieden. Voorkom onnodige administratieve belasting; 

 Doorontwikkeling/invoeren van het visitatiemodel voor psychologen in de werkvelden van de 

Wlz; 
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 Opstellen van een agenda voor wetenschappelijk onderzoek gericht op de Wlz, hieraan een 

implementatietraject koppelen en nagaan hoe het wetenschappelijk onderwijs hierbij kan 

aansluiten. 
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1 Inleiding 
 

In 2015 is de langdurige zorg (lz) gereorganiseerd en werd de bekostiging vanuit de AWBZ 

overgeheveld naar diverse andere wetten, te weten de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet, de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz werd daarmee 

substantieel kleiner. Zij is er alleen nog voor cliënten bij wie sprake is van een “blijvende behoefte aan 

permanent toezicht of 24-uurszorg in de nabijheid” (Wlz, 2015). In dit visiedocument staat het werk 

van de psycholoog binnen de Wlz centraal. De nadruk ligt op de Wlz, dus niet op de ‘langdurige zorg’ 

als zodanig met haar bredere bereik. Desalniettemin zal er bij de grondslagbepaling wel aandacht zijn 

voor cliënten die, vanwege aard en ernst van hun problematiek, tegen de Wlz aanleunen en onder dit 

bredere bereik zouden kunnen vallen. 

In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de achtergrond van dit document (§ 1.1). De kernvraag is 

“Welke veranderingen nopen tot een nadere reflectie op de professionele beroepsuitoefening van 

psychologen in de lz, een beroepsuitoefening die erop is gericht dat de cliënt met zijn naasten en 

omringende systemen, optimaal worden ondersteund?” Met andere woorden: “Is er aanleiding voor 

een paradigma shift in denken en handelen?” Dan volgt achtereenvolgens een beschrijving van de 

opdracht (§ 1.2), het doel van dit document (§ 1.3.) en de groep voor wie het is bedoeld (§ 1.4). 

Tekstblok1 geeft een illustratieve casus met toelichting over veranderingen in de werkwijze van de 

psycholoog in de lz. 
 

Tekstblok 1 - Casus: Wlz-cliënt en de innovatieve benaderingswijze van de psycholoog  

(Marjan van de Laar) 

Brozer kan het haast niet: mevrouw hangt in de tillift die haar het bad in helpt. Met haar 64 jaar is ze 

een jonge verpleeghuisbewoonster. Door een ongeval heeft zij ernstig hersenletsel opgelopen, 

waardoor ze snel overprikkeld raakt. Douchen is een hel, door het voortdurend geluid van stromend 

water. Misschien is het bad een alternatief? Ik mag aanwezig zijn bij de bad sessie. Haar angsten 

bezwerend gaat ze van gillen steeds weer over op tellen (‘18-19-20’). Wat doe ik hier als 

psycholoog? Het is niet aan mij om haar te verzorgen en met shampoo te masseren. Ook is het niet 

aan mij om de juiste ontspanningsolie voor in het bad te kiezen. Maar toch zit ik er omdat het ertoe 

doet. Met mijn geoefende oog krijg ik inzicht in wat er van belang is in de interactie tussen mevrouw 

en het zorgteam: haar zó begeleiden dat ze zich niet begrensd voelt in datgene wat zij nodig heeft: 

ruimte om haar angsten te bezweren. Zolang ze wordt gecorrigeerd op het tellen en gillen, voelt ze 

zich niet begrepen in haar pijn. Mijn deskundigheid is het om te duiden wat die pijn is, waar die 

vandaan komt, en hoe die kan worden voorkomen of verzacht. 

Voordat mevrouw uitgerust is van de enerverende bad sessie, heb ik de contouren van het 

omgangsplan in het zorgdossier gezet. De komende weken ga ik met het zorgteam aan de slag om 

te zorgen dat aan mevrouw recht wordt gedaan, zonder dat medebewoners en zorgverleners bij 

haar gegil gillend weglopen.  

Toelichting  

Deze casus toont de verandering in benaderingswijze van de psycholoog van een cliënt in de lz. 

Meer personalistisch. De benadering is anders dan wij vanuit de klassieke psychologische 

behandeling gewend zijn. De houding en aanpak wijzen op een sterk evoluerend vakgebied. 

Behalve in de ouderenpsychologie zien wij dat ook in de gehandicaptensector en de GGZ van 

chronische psychische problemen. In feite hebben de stelselherziening in de zorg, tezamen met de 

maatschappelijke veranderingen, een veranderd speelveld van de psychologische 

beroepsuitoefening gebracht. Er is meer aandacht voor de eigen regie en zelfredzaamheid van de 

cliënt, voor zijn welbevinden en kwaliteit van leven en voor nieuwe inzichten op het gebied van 

gezondheid en de potentie om gezond te worden en te blijven in plaats van ziekte en herstel 

(Huber). Deze veranderingen vragen van de NIP-psycholoog dat hij nadenkt over zijn positie in de 

lz, over de verscheidenheid van rollen die hij kan vervullen met elk hun eigen competenties en met 

daaraan weer gekoppeld de kwaliteitseisen voor het handelen en de kwaliteitsbewaking, zodat de 

hulp beter aansluit bij de behoeften van de cliënt. 
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1.1 Waarom dit visiedocument? Welke veranderingen vragen om bezinning op de rol van de 

psycholoog binnen de Wlz  
 

Tekstblok 2 - Citaat 

Noodzaak van nieuwe visie op de Wlz (Anne Mei The (2017, pp. 210-211) 

Vreemd genoeg bestaat er geen visie vanuit het perspectief van de mensen die dagelijks leven met 

dementie. Dat is vreemd omdat er internationaal een paradigmashift gaande is die de mens onder 

de aandoening centraal stelt en vraagtekens plaatst bij een te eenzijdig medisch paradigma. […] Uit 

ons onderzoek komt naar voren dat het leven van mensen met dementie en hun naasten niet alleen 

door medische en dagelijkse zorg wordt bepaald. Zij worstelen ook met hun veranderende 

levenskwaliteit en hoe een nieuwe levensinvulling te vinden.  

 

De komst van de Wlz met in het kielzog de nieuwe beleidsregels en kwaliteitseisen en op de 

achtergrond de brede maatschappelijke discussie over de zorg, heeft voor veel psychologen, praktijk 

houdend of werkzaam in een zorginstelling, grote gevolgen. Volgens de werkgroep Wlz worden deze 

gevolgen steeds scherper zichtbaar. Ze zijn in feite zo ingrijpend dat ze bezinning op de 

grondgedachte van de psychologische hulp in de lz en op de werkwijze van de psycholoog en zijn 

positie in het werkveld, noodzakelijk maken. Maar de eerste vraag is natuurlijk: “Welke zijn die 

veranderingen?” 

De veranderingen zijn: 

 Veranderingen in de aard en samenstelling van de doelgroep. Terwijl, vergeleken met AWBZ-

periode, de doelgroep van de Wlz beduidend kleiner van omvang is, is de problematiek van de 

cliënten en de zorgbehoefte juist veel groter en complexer. Dit wordt bevestigd door de hogere 

zorgzwaartescores of de inhoud van de zorgprofielen (bron). Bij de grondslagbepaling van de 

doelgroep gaat het nu om drie soorten cliënten met blijvende zorgbehoefte: cliënten met een 

somatische aandoening of beperking, cliënten met een psychogeriatrisch beeld en cliënten met 

een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap’ (Art. 3.2.1 van de Wlz). Daarnaast 

betreft het ook mensen met ernstige psychische problemen (na drie jaar Zvw); 

 Veranderingen in visie op gezondheid-functioneren en gezondheid. Veranderingen in visie op 

gezondheid-functioneren resulteerde mede in de gedachte van de participatiesamenleving met 

een groter accent op eigen regie, zelfredzaamheid en meedoen (Troonrede 2016). Daarnaast 

ontstond het concept ‘positieve gezondheid’ met juist een koppeling aan patiënten met een 

ongunstige diagnose of een chronische problematiek. Gezondheid heet te zijn “het vermogen 

zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale 

uitdagingen van het leven” (Huber e.a., 2011; Huber e.a., 2016). Ten slotte de overheid zelf die 

een slag wil maken van “kwaliteit van dienstverlening naar optimale kwaliteit van bestaan van 

de individuele cliënt” (brief Van Rijn, 10 april 2017, pp. 1-3) en voorrang wil geven aan het 

welbevinden van de mens, boven zijn eigenlijke zorg (zie ook beleidsrapporten van VGN en 

V&V); 

 Veranderingen in opvatting over kwaliteit van psychologisch handelen en grotere nadruk op 

kwaliteitsbewaking. Er is in de lz een krachtige streven naar verbetering van de kwaliteit van 

handelen. Overheid, zorgsectoren en brancheorganisaties zijn het daarover eens (zie bronnen). 

Psychologen in de lz zullen in hun professionele beroepsuitoefening hier steeds nadrukkelijker 

mee te maken krijgen. Hun handelen zal van goede kwaliteit moeten zijn. Het moet voldoen aan 

bepaalde: (1) kernwaarden; (2) kwaliteitseisen; en (3) moet ingebed zijn in een optimale rand 

voorwaardelijke context (o.a. wat betreft opleiding, scholing, normen bij werktoedeling) (zie § 4). 

Een ander punt is de nadruk op kwaliteitsbewaking. Hierbij gaat het vooral om de toetsing van 

het psychologisch handelen aan bepaalde normen, zoals die van effectiviteit en efficiëntie en 

om de monitoring van behandelresultaten (ROM); 

 Veranderingen in de wijze van uitvoering van de psychologische zorg. Veranderingen hebben 

m.n. te maken met de aard, omvang en ingewikkeldheid van het werkveld en de complexe 

zorgbehoefte van de cliënt en zijn omringende systeem. De veranderingen voor de psycholoog 

betreffen o.a. de rolverwachting in de beroepsuitoefening, de verschuiving in de wijze waarop 
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de zorg kan worden geleverd en de veranderingen in werkwijze en herkenbaarheid van de 

functie.  

- Ad rolverwachting. Psychologen in de lz moeten nadenken over de rol(len) die zij in de 

zorg willen/moeten vervullen en de competenties die daartoe vereist zijn (zie § 4.2). Deze 

uitdaging heeft ook te maken met ‘de juiste professional op de juiste plaats’ of met de 

discussie over de ‘norm van de verantwoorde werktoedeling’: “Welk kwalificatieniveau 

van de psycholoog hoort bij de zorgvraag”; 

- Ad levering van de zorg. De psycholoog wordt ook geconfronteerd met andere 

leveringsvormen. Dit is het gevolg van de ingezette ambulantisering van de behandeling 

(ZIN, 2016). Er is meer variatie in het soort hulpaanbod. Werkvormen variëren van 

behandeling thuis tot ambulante en instellingsgerichte vormen;  

- Ad werkwijze. Er ligt meer nadruk op de ‘integrale aanpak van de cliënt en dit vanuit een 

personalistische visie’ en op ‘interdisciplinaire teamsamenwerking’ (ZIN, 2017). Dit in 

weerwil van een weerbarstige praktijk. Ook de herkenbaarheid van de functie verandert 

en biedt nieuwe kansen als het gaat om (1) de rol van regiebehandelaar en teamlid en (2) 

de rol van vrijgevestigde (Zzp’er) en/of van ambulante begeleider in de thuissituatie. Ook 

het speelveld van de psycholoog verandert. Immers, de huisarts, de specialist 

ouderengeneeskunde, de arts verstandelijk gehandicapten en de psychiater/klinisch 

psycholoog krijgen een belangrijke regulerende rol bij de toegang tot de lz en dus indirect 

bij de realisering van de psychologische hulp. 

 Veranderingen in wetgeving op het gebied van de toepassing van vrijheid beperkende 

maatregelen. In de context van Wlz gaat het vooral om de toepassing van de Wet Zorg en 

Dwang en de Wet Verplichte GGZ. De eerste wet is bedoeld om het gebruik van vrijheid 

beperkende maatregelen te reduceren en als die toch nodig zijn eisen te stellen, de tweede om 

het verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis te koppelen aan 

regels. Ook nu al hebben psychologen veelvuldig te maken met vrijheidsbeperking en die 

betrokkenheid zal alleen maar toenemen, nu preventief optreden, ontwikkeling van 

instellingsbeleid en zorgvuldig handelen, indien de toepassing van dwangmaatregelen toch 

nodig is, steeds belangrijker worden. 
 

1.2 Opdracht 

 

Dit document is gemaakt door de werkgroep Wlz in opdracht van het Algemeen Bestuur van het NIP 

met Jack Dekker als afgevaardigde. Het NIP-bureau schreef het projectvoorstel, getiteld Hervorming 

Langdurige Zorg 2015. De looptijd was 3 jaar. De projectdoelen waren: (1) belangenbehartiging van 

psychologen en de psychologie in de (w)lz; en (2) informeren en ondersteunen van psychologen 

werkzaam in de langdurige zorg (zie projectvoorstel d.d. 17-11-’14). De projectdoelen waren voor de 

werkgroep altijd leidend, zij het dat er naast de concrete activiteiten van belangenbehartiging, er 

gaandeweg ook een toekomstvisie op de psychologische beroepsbeoefening in de Wlz tot stand 

kwam. Dit document is de beschrijving daarvan. 
 

1.3 Doel van dit document en opzet  
 

Dit document is de voortzetting van een eerder NIP-document, getiteld Cliëntgerichte langdurige zorg 

(Wijffels e.a., 2016). Vergeleken daarmee is het onderhavige meer visiegericht, meer gericht op 

beleidsintegratie van onderscheiden werkgebieden en meer beleidsvoorbereidend. Het sluit ook aan 

bij een recent enquêteonderzoek onder NIP- en NVO-leden (Van der Heijden e.a., 2017). Hierin wordt 

om een visie over de Wlz gevraagd. 

Het doel van dit document is grof gezegd: kennisdeling, stakeholders informeren en de agenda 

voorbereiden voor toekomstig beleid. Geconcretiseerd komt dit neer op: meerledig: 

 Beschrijving van de doelgroep en de rol van de psycholoog (§ 2 en Bijlage 1). Zoals gezegd, 

gaat het bij de cliënten in de Wlz om mensen met een handicap, een somatische of 

psychogeriatrische aandoening en/of een ernstig psychisch probleem. In § 2.1 wordt een korte 
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karakterisering van deze cliënten gegeven met bovendien een aanduiding van hun belangrijkste 

zorgvragen. In § 2.2 volgt een beschrijving van het werkveld van de psycholoog: “Wat doet de 

psycholoog binnen het werkveld van de Wlz”, “In welke soort settings is hij werkzaam” en “Op 

welk niveau en in welke rol oefent hij zijn/haar beroep uit?”;  

 Beschrijving van het indicatieproces met knelpunten (§ 3). In § 3.1 wordt het indicatieproces 

toegelicht met inbegrip van het achterliggende afwegingskader. Daarnaast is er aandacht voor 

die specifieke categorieën van cliënten die buiten de grondslag van de Wlz vallen, maar 

vanwege de langdurige 24-uurs zorgbehoefte wel tegen de bedoeling van de wet aanleunen. 

Het gaat o.a. om de EMB-populatie en mensen met een psychische stoornis. Voorts worden in 

§ 3.2 en § 3.3 respectievelijk de problemen met de bekostiging aangestipt en de administratieve 

last; 

 Formulering van een toekomstvisie (§ 4.1). Het gaat hierbij om visieontwikkeling op gezondheid 

en gezondheid-functioneren van cliënten in de Wlz teneinde de problemen integraal, dat wil 

zeggen vanuit één conceptueel raamwerk en één taal, te kunnen begrijpen en voorts bij te 

dragen aan de betekenisverlening ervan voor de wijze waarop psychologen in deze sector hun 

beroep uitvoeren; 

 Reflectie op de rol van de psycholoog aan de hand van het CANMEDS-model (§ 4.2). Bij de 

bezinning op de rol van de psycholoog in de lz wordt uitgegaan van het CANMEDS-model 

(https://www.nspoh.nl/canmeds/). Het model ordent de rollen die professionals in de zorg 

kunnen vervullen en koppelt er competenties aan. Een dergelijke ordening is, behalve voor de 

‘medical expert’, ook relevant voor de psycholoog in de Wlz. Immers, een kwalitatief goede 

psycholoog met een adequate opleiding is geschikt voor multipele rollen: voor de centrale rol 

van deskundige in onderzoek en behandeling en de diverse nevenrollen; 

 Aangeven van de ambities op het punt van ‘goede kwaliteit van psychologisch handelen’ (§ 

4.3). Het gaat in deze paragraaf om drie onderwerpen: (1) benoemen van een kwaliteitskader 

met kernwaarden; (2) voldoen aan kwaliteitskenmerken voor onderzoek en behandeling; (3) 

formuleren van een rand voorwaardelijke context; 

 Agenda voorbereiden voor toekomstig beleid. 
 

1.4 Voor wie is dit document bedoeld  
 

Dit document is geschreven voor de volgende categorieën lezers: 

 Collega-psychologen (NIP/NVO-leden). Het document is allereerst bedoeld voor collega-

psychologen werkzaam in een van de werkvelden binnen de Wlz: de gehandicaptenzorg, de 

somatische en (psycho)geriatrische zorg, de ouderenzorg in verpleging- en verzorgingshuizen 

en de zorginstellingen voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Het geeft 

beschrijvende informatie over de grondslag voor toegang tot de Wlz en het indicatieproces, 

plaatst kanttekeningen bij de uitvoering waar de praktijk- en/of instellingspsycholoog mee te 

maken kan krijgen en zet een toekomstvisie neer met concrete ambities om tot 

kwaliteitsverbetering in de beroepsuitoefening te komen. Kortom, het wil een handreiking zijn 

om tot meer gemeenschappelijkheid in het beleidsdenken aangaande de onderscheiden 

werkvelden binnen de Wlz te komen;  

 Beleidsmakers en stakeholders. Daarnaast is het bedoeld voor beleidsmakers of de 

stakeholders van het NIP: overheid (VWS) en overheidsinstellingen (ZIN en NZa), 

brancheverenigingen (o.a. VGN en Actiz), en beroepsverenigingen, zoals NVO, NVvP en NIP. 

Evenals de overheid dat doet, legt het document het accent op ‘optimale kwaliteit van bestaan’ 

in plaats van ‘kwaliteit van dienstverlening’. Het document is bedoeld als toekomstvisie: een 

kader voor de psychologische beroepsuitoefening binnen de Wlz. Het informeert en geeft 

bouwstenen voor beleidsontwikkeling; 

 Bestuur NIP en bureau. Wat betreft het NIP is het document een uitnodiging tot een actieve 

beleidshouding met een actieplan en concrete punten ten einde te komen én tot een duidelijker 

positionering van de psycholoog in de lz én tot een ander kader voor de beroepsuitoefening, 

een kader met een bijgestelde visie op ‘gezondheid’ en ‘gezondheid-functioneren’, een 
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duidelijker positionering ten opzichte van andere zorgprofessionals en een eigentijds 

kwaliteitsplan met SMART geformuleerde actiepunten ter oplossing van vigerende knelpunten. 

Allereerst vraagt dat interne reflectie met leden met een bijzondere Wlz-expertise ten einde het 

document qua inhoud aan te scherpen en een groter draagvlak te creëren.  
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2 Cliënten in de Wlz en de betrokkenheid van de psycholoog  
 

Ter introductie geeft tekstblok 3 twee voorbeelden van zorg- en/of hulpvragen. 

Tekstblok 3 - Twee voorbeelden van zorg- en/of hulpvragen  

Casus: Wlz-cliënt met een verstandelijke beperking (R. Geus en S. Möller) 

R is een sterke jongen van 23, maar sociaal-emotioneel nog een kind met ASS en normale 

seksuele behoeften. Hij begrijpt niet wat hij verkeerd doet. Hij gaat graag naar de speeltuin, die vlak 

naast zijn woning op het instellingsterrein ligt. Hij wordt gepest door de grotere kinderen. Als deze 

hem vragen zijn broek omlaag te doen, doet hij dat. Er komen klachten van ouders. Hij wordt heel 

driftig als hij niet meer naar de speeltuin mag. Tijdens deze buien sneuvelen er ruiten en komt hij 

dreigend over. Bij iedere driftbui wordt op het alarm gedrukt en staat er een team klaar om hem 

naar zijn kamer te ‘brengen’. Dit werkt escalerend. Als psycholoog/pedagoog maken we samen met 

betrokkenen een plan van aanpak. “Je doet een functionele analyse van het gedrag, schat risico’s 

in en traint begeleiders om het gedrag in de juiste proporties te zien en op de juiste wijze te 

benaderen. Je overlegt met het team of je hebt door individuele gesprekken met de persoonlijk 

begeleider en uiteraard met de familie. Soms is aanvullende diagnostiek nodig, bijvoorbeeld 

zelfredzaamheid, interesses, communicatieniveau of temperament.  

Casus: Wlz-cliënt in de psychiatrie  

Rietje (43) was al helemaal klaar met de hulpverlening, toen ik haar via een melding in het FACT-

team thuis opzocht. De zorg van de familie was plotseling opgehouden. Ze was al lange tijd ernstig 

depressief en ook angstig en verslaafd aan middelen. Ze leefde teruggetrokken en deed amper nog 

de deur open, panisch als ze was voor de deurwaarder. Met medicatie was ze gestopt, wat haar 

gevoelig maakte voor psychotische aanvallen. Mijn eerste gesprekken als psycholoog waren gericht 

op vertrouwen winnen en kijken waar de primaire behoeften van Rietje lagen (Wat wil je zelf?). Dat 

kostte diverse aan huis gesprekken. Uiteindelijk bepaalden wij samen waar wij in de begeleiding en 

behandeling aan zouden willen werken (Waar werken wij naar toe?). Dat gebeurde stapsgewijs met 

kleine stappen voorwaarts, maar ook met de nodige terugval en teleurstelling. Ik coördineerde ook 

de praktische hulp, zoals de schuldsanering, het halen van het rijbewijs en de regulering van het 

middelengebruik. Ik accepteerde Rietje als persoon, maar probeerde als gedragsdeskundige wel 

systematisch haar gedrag te beïnvloeden. 

FACT betekent Flexible Assertive Community Treatment. Het gaat om een effectieve vorm van 

begeleiden en behandelen van cliënten met een ernstige psychische stoornis. Vaak zijn er ook 

problemen op ander levensgebieden. De FACT-aanpak is teamgericht, doorgaans maakt ook de 

psycholoog deel uit van het team.  

 

2.1 Cliënten in de Wlz: omvang, algemene en specifieke kenmerken 
 

Tekstblok 4 - Casus: Wlz-zorg thuis bij cliënt met posttraumatische dystrofie  

(J. de Moor) 

Sandra heeft een ernstige vorm van posttraumatische dystrofie. Wat begon als een onschuldige 

polsfractuur is uitgegroeid tot een ernstige graad van invaliditeit met continue pijnklachten. Ze krijgt 

dagelijks thuiszorg bij het douchen en aankleden, de verzorging van de buikkatheter en de vele 

huidwondjes. Ze is volledig immobiel en verplaatst zich met begeleiding in een rolstoel naar de 

dagbesteding. Medische zorg bestaat uit onderhoudstherapie en de laatste tijd ook psychologische 

behandeling (begeleiding). De psycholoog richt zich op verbetering van het persoonlijk functioneren 

en de totale gezinssituatie. De angst voor pijn en om te bewegen spelen een grote rol evenals de 

wijze van omgang met de buitenwereld, het sociaal isolement van het hele gezin en de enorme 

draaglast.  
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2.1.1 Omvang cliënten 
 

Om de omvang per cliëntencategorie in de Wlz aan te duiden wordt gebruik gemaakt van de Monitor 

Langdurige Zorg (zie Tabel 1). Het gaat om indicaties afgegeven door het CIZ over de periode 2014- 

2016 met 2014 als laatste jaar van AWBZ-financiering. De indicaties betreffen met en zonder verblijf, 

uitgesplitst naar type grondslag.  
 

Tabel 1. Indicatie AWBZ-Wlz over de periode 2014-2016: absolute aantallen per type grondslag 

 AWBZ  Wlz 

Grondslag 2014 2015 2016 

Totaal 804.085 289.630 293.460 

Somatische aandoening 333.875 67.555 63.865 

Psychogeriatrische aandoening 105.845 83.695 85.810 

Psychiatrische aandoening 132.525 9.470* 9.215 

Lichamelijke handicap 57.760 22.370 22.865 

Verstandelijke handicap 166.420 103.205 108.385 

Zintuigelijke handicap 7.655 3.335 3.320 

* Nb In het onderzoeksrapport over de omvang van Ggz-cliënten in de Wlz, indien de grondslag psychische 

stoornis wordt toegevoegd, komt het bureau HHM (2017) tot een spreiding van 11.750-16.250 cliënten.  

 

De tabel spreekt voor zich als het gaat om de verhouding tussen de absolute aantallen in de Wlz in 

2015-2016. De gehandicaptensector met lg, vg en zg opgeteld vormt veruit de grootste groep, 

mensen met een psychiatrische aandoening of psychische stoornis de kleinste, zij het dat deze groep 

aanzienlijk zal groeien als de Wlz-toegangscriteria volgens plan worden verruimd voor mensen met 

een psychische stoornis (zie brief 22 juni jl. aan de Tweede Kamer). Wat betreft de psychologische 

beroepsuitoefening bij deze typen grondslag nog twee opmerkingen: 

 De registratie is gebaseerd op de primaire grondslag. Dit woord ‘primair’ kan tot misverstanden 

aanleiding geven. Immers, de Wlz-cliënt waar de psycholoog mee te maken heeft, heeft 

doorgaans een complexe zorgvraag, gebaseerd op meerdere beperkingen tegelijk; 

 De genoemde aantallen cliënten geven geen houvast over het aantal medewerkers met een 

psychologische achtergrond in de Wlz. Psychologen vallen bij registraties vaak in de categorie 

Overig (zonder nadere specificatie) (zie ook § 2.2.1). 
 

2.1.2 Algemene kenmerken van de cliënten  
 

Zoals gezegd gaat het in de Wlz om mensen met een handicap, een somatische of psychogeriatrische 

aandoening of ernstige psychisch problemen. In feite zijn het beelden met een ziekte of aandoening 

als oorzaak en ernstige belemmeringen in functioneren als gevolg. De werkgroep spreekt daarom van 

‘gevolgengeneeskunde’, een model dat goed aansluit bij het raamwerk van de International 

Classification of Functioning (ICF) (WHO, 2001, 20O7). De cliënten waar het hier om gaat worden in 

het kort nader aangeduid, niet alleen als verduidelijking van de grondslag van de Wlz, maar ook als 

basis voor de formulering van een integrale visie op gezondheid en gezondheid-functioneren van 

cliënten in de Wlz. 

Volgens de werkgroep hebben cliënten in de lz bepaalde kenmerken gemeen:  

 De problemen zijn chronisch. Dit betekent dat de problemen blijvend zijn en dus irreversibel en 

dat ze zelfs, althans voor een deel van de doelgroep, een progressief beloop hebben. Vandaar 

het etiket ‘blijvende zorg’;  

 De problemen zijn complex en raken ook de omgeving. ‘Complex’ wijst op het 

multidimensionele karakter: de ziekte of aandoening heeft multipele stoornissen en beperkingen 

tot gevolg (zie ook het zgn. afwegingskader) en raakt in beginsel het hele functioneren van de 

cliënt. Bijlage 1 geeft een overzicht van deze stoornissen en beperkingen. Maar behalve de 

cliënt raken de gevolgen natuurlijk ook de naasten, de extended family en de diverse systemen 

die in een steeds wijdere cirkel om gezin en familie heen liggen (Bronfenbrenner, 1979). In feite 
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impliceert de multidimensionele problematiek dat mensen met een wlz-indicatie op ‘integrale 

zorg’ zijn aangewezen. ZIN (sept. 2017) geeft om die reden ook aan dat alle zorgverleners hun 

handelen intensief op elkaar moeten afstemmen. Ook behandelingen staan niet los van de eis 

van integrale zorg, maar maken er juist deel van uit;  

 De problemen maken naast zorg specifieke behandeling noodzakelijk (in teamverband). Onder 

de noemer geneeskundige zorg gaat het om medische, gedragswetenschappelijke en 

paramedische behandeling. Terwijl gedragswetenschappelijke behandeling allereerst wordt 

gemotiveerd door de hulpvragen van de cliënten zelf, zijn er ook veel vragen van de zijde van 

de familie, de extended family, de diverse soorten relaties van de betrokkenen, waaronder 

mantelzorgers en andere vrijwilligers en van andere zorgverleners zoals verplegenden, 

verzorgenden, therapeuten en medici. De psychologische behandeling kan verschillen in 

intensiteit, inhoud en duur. Ze kan ook verschillende vormen aannemen (zie p. 13). De 

psychologische behandeling vraagt in alle leveringsvormen een met elkaar samenhangende en 

op elkaar afgestemde benadering in multidisciplinair teamverband en personalistisch van aard, 

ook als de hulp extramuraal plaatsvindt in de thuisomgeving; 

 Veel problemen in de lz raken ook de dimensies van ‘positieve gezondheid’ (Huber e.a., 2011; 

Huber, Van Vliet & Boers, 2016). Dit houdt in dat de gedragswetenschappelijke behandeling 

door de psycholoog verder moet gaan dan alleen de ‘klassieke inhoud’, maar ook 

systematische ondersteuning moet omvatten gericht op spirituele en existentiële vragen van de 

cliënt, vragen over kwaliteit van leven en toekomstperspectief en vragen op het gebied van 

welbevinden en gevoel van eigenwaarde. Een dergelijke denkwijze sluit aan bij de 

paradigmashift in de VG-sector en ook de verpleeghuissector, waarbij er een omslag in 

benaderingswijze van de cliënt is, namelijk een omslag van ‘kwaliteit van dienstverlening naar 

een optimale kwaliteit van bestaan’ (brief Van Rijn, 10 april 2017, pp. 1-3). 
 

2.1.3 Specifieke kenmerken met hulpvragen aan psycholoog (zie ook Bijlage 1) 
 

In Bijlage 1 wordt ingegaan op de specifieke kenmerken per doelgroep (mensen met een handicap, 

EPA of somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking) en de zorgvragen aan de 

psycholoog, behoudens wat betreft EPA, omdat het rapport van ZIN (2016) hier niet op ingaat. De 

beschrijving van kenmerken geeft een indruk van de ernst en chroniciteit van het toestandsbeeld, de 

complexiteit van de gevolgen voor het handelen en het maatschappelijk functioneren en de noodzaak 

van samenhangende hulp. De beschrijving wordt steeds voorafgegaan door een citaat over de 

zorgvragen aan de psycholoog. 
 

2.1.4 Achterland van de cliënten  
 

Het achterland en de route van waaruit cliënten de Wlz instromen kan heel verschillend zijn. Van 

Klaveren e.a. (2017) geven in hun survey een indruk waar aanvragers van Wlz-zorg zoal vandaan 

komen. Een groot deel van de zorgvragers komt via partner, familie en vrienden (41%) of via de 

huisarts (40%) en andere professionals in de zorg waaronder verpleegkundige en begeleider (37%) of 

specialisten en verpleegkundigen in het ziekenhuis of revalidatiekliniek (26%). Een kleiner deel loopt 

via de gemeente of de Wmo-consulent (18%) of de onafhankelijk cliëntondersteuner (10%). In de 

praktijk hebben veel cliënten een achtergrond van ondersteuning via de Wmo of behandeling via de 

Zvw.  

Zoals eerder aangegeven is het staand beleid om de Wlz ook voor mensen met een psychische 

stoornis toegankelijk te maken. Het gaat daarbij om ggz-cliënten die langdurige zorg nodig hebben. 

Deze cliënten komen vaak uit het circuit van de Wmo-zorg of uit dat van de (ambulante) behandeling 

van de Zvw of beide. De routing naar de Wlz is bij deze patiënten doorgaans anders. Zij hebben vaak 

in de keten gezeten van huisarts, POH-ggz, basis- en specialistische ggz en regie behandelaren (zie 

Noot 1).  
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2.2 De psycholoog in het werkveld van de Wlz 
 

2.2.1 Aantal psychologen 
 

Hoeveel psychologen er binnen het werkveld van de Wlz werkzaam zijn, kan de werkgroep niet exact 

aangeven. Zoals reeds gezegd vallen psychologen bij registraties vaak onder de categorie Overig (zie 

ook § 2.1.1). Een bijkomend probleem is bij het schatten van het aantal is de onduidelijke 

begripsinhoud van de term ‘psycholoog’. Die inhoud kan sterk variëren. Er zijn tal van 

functievariabelen, zoals kwaliteitsniveau (masterpsycholoog vs.gz-psycholoog vs. psycholoog-

specialist), de primaire invalshoek bij het werk (psycholoog of gedragsdeskundige), afgrenzing ten 

opzichte van andere gedragswetenschappers (pedagoog en orthopedagoog generalist) en rolneming 

(uitvoerend psycholoog als behandelaar of begeleider vs. psycholoog als coördinator, 

systeembegeleider of regiebehandelaar vs. opleider). Dit maakt het leveren van kengetallen moeilijk. 

Desalniettemin moeten het wel om enkele duizenden gaan, zeker als ook niet NIP-leden worden 

meegerekend en pedagogen of orthopedagogen. 

Immers, het gaat in de Wlz om grote aantallen cliënten. In totaal 285.600 per 1-4-2016 (zie Noot 5) 

met 160.700 cliënten in verpleging en verzorging, 116.600 gehandicaptenzorg en 8200 ggz en 

inclusief cliënten met eerstelijns-verblijf, maar uitgezonderd cliënten met een extramurale indicatie (zie 

o.a. Van Rijn, Kamerbrief d.d. 20-09- 2016, Voortgangsrapportage Wlz). De cliënten zitten verspreid 

over 2661 zorginstellingen (Zorgprismapubliek.nl). Er is groei in de gehandicaptenzorg van cliënten 

met een hogere zorgzwaarte of zorgprofiel) (7.0%). Het gaat dan vooral om mensen met een 

verstandelijke beperking. 
 

2.2.2 Setting  

Psychologen in de langdurige zorg zijn vaak te vinden in de ouderenzorg, zorg voor verstandelijk 

gehandicapten, forensische zorg, verslavingszorg en psychiatrie. Vaak gaat het nog om grote 

instellingen waar cliënten langdurig zijn opgenomen. Psychologen in de Wlz kunnen intra- of 

extramuraal werkzaam zijn. Bij psychologische hulp in een intramurale setting gaat het om instellingen 

voor mensen met een beperking, verpleeghuizen en ggz-instellingen. Maar psychologen opereren ook 

steeds meer buiten de muren. Bijvoorbeeld in mobiele geriatrische teams of zgn. FACT-teams rondom 

een individuele cliënt of een heel gezinshuis, als ondersteuner/begeleider bij (zelfstandig) wonen in 

een woonvorm of wonen in een (gespecialiseerd) gezinshuis, als consulent van een CCE, als 

vrijgevestigde of als consulent van de huisarts. Extramurale diensten van de psycholoog kunnen dus 

in de thuisomgeving van de cliënt worden geleverd en wel binnen de context van bepaalde regelingen.  
 

2.2.3 Kwalificatieniveau en type zorgvraag, opleidingsplaatsen en scholing 
 

Tekstblok 5 geeft het tekort aan opleidingsplaatsen aan en wijst op de gebrekkige 

deskundigheidsbevordering en de onjuiste toepassing van de ‘norm van de verantwoorde 

werktoedeling’. Na het tekstblok worden deze problemen nader toegelicht. 
 

Tekstblok 5 - Psychologen en IGZ over opleiding, deskundigheid en werktoedeling 

Opleidingsplaatsen en werkdruk. NIP-enquête Langdurige Zorg (Van der Heijden e.a., 2017) 

NIP-enquête onder leden NIP en NVO: 35% van de respondenten geeft aan dat de werkgever te 

weinig opleidingsplaatsen aanbiedt en 37% dat er in de organisatie onvoldoende post-master 

gedragswetenschappers werkzaam zijn. Er is een toename van cliënten met een complexe 

zorgvraag (34%) en daardoor toegenomen werkdruk en onvoldoende tijd om cliënten de aandacht 

te geven die ze nodig hebben (34%). 
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Deskundigheid en inspelen op complexere zorgvraag (IGZ, 2015) 

Uit het toezicht van de inspectie blijkt dat deskundigheid van de zorgverleners niet met het 

complexer worden van de zorg is meegegroeid. Bij veel instellingen blijft scholing steken op 

cursussen voor bijvoorbeeld agressie. Hierdoor ligt het accent bij de deskundigheidsbevordering te 

veel op symptoombestrijding, zonder dat gekeken wordt naar de onderliggende oorzaken voor het 

gedrag van een cliënt. Ook is het belangrijk dat zorgverleners met de juiste deskundigheid, zoals 

gz-psychologen en verzorgenden niveau 4, de medewerkers helpen en kennis overdragen.  

Tekort aan gz-psychologen in de Wlz en NIP-standpunt (Wijffels e.a., 2016)  

Door het tekort aan gz-psychologen die bekend zijn met de specifieke cliëntengroepen is het voor 

instellingen vaak moeilijk om vacatures voor gz-psychologen in de Wlz vervuld te krijgen. Daarom 

werken er relatief veel masterpsychologen in dit type zorg. Vanwege de specificiteit en complexiteit 

van de problematiek in de langdurige zorg is aanvullende scholing doorgaans wenselijk, toegespitst 

op de specifieke hulpvragen van de doelgroep en de setting. Het aantal opleidingsplaatsen in de 

langdurige zorg neemt echter verder af. Dit is een onwenselijke situatie. Het NIP, op geleide van de 

werkgroep, pleit daarom voor meer opleidingsplaatsen in de vvt en gehandicaptensector en is 

geporteerd van een opleidingsprogramma dat is afgestemd op de vigerende vragen in Wlz-zorg 

zelf, aansluit bij de paradigmashift aangaande gezondheid en gezondheid-functioneren en zich richt 

op de bevordering van de ‘kwaliteit van bestaan’.  
 

Kwalificatieniveau en soort zorgvraag: geen goede match 

Psychologen werkzaam in de Wlz kunnen een verschillend kwalificatieniveau hebben. Er zijn 

masterpsychologen met alleen een vierjarige universitaire opleiding, gz-psychologen met twee jaar 

extra scholing en BIG-registratie ad art. 3 en specialistisch opgeleide psychologen met BIG-registratie 

ad art. 14 (klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog). De gz-psycholoog is binnen deze 

hiërarchie een zelfstandig beroepsbeoefenaar met een eigen professionele verantwoordelijkheid. 

Evenals de specialistisch opgeleide psycholoog kan hij/zij, ook als behandelcoördinator en 

regiebehandelaar optreden. Een nijpend probleem, dat ook door NIP en IGZ wordt opgemerkt, is 

volgens de werkgroep lz dat het kwalificatieniveau van de psycholoog en de zorgvraag van de cliënt 

lang niet altijd goed bij elkaar aansluiten. In de praktijk is de werktoedeling vaak niet verantwoord en 

wordt er niet voldaan aan de ‘norm van de verantwoorde werktoedeling’, waardoor cliënt en omgeving 

het risico lopen niet goed geholpen te worden. De oorzaak hiervan hangt zeker samen met het tekort 

aan opleidingsplaatsen en de achterstand in deskundigheidsbevordering.  

Opleidingsplaatsen en scholing 

De werkgroep is van oordeel dat de situatie in de langdurige zorg zodanig in een bepaalde richting is 

geëvolueerd, dat het aantal opleidingsplaatsen gz-psycholoog ernstig bij de toegenomen behoefte 

achterblijft, terwijl er bij de cliënten omgekeerd wel sprake is van toenemende ernst en complexiteit 

van de psychische problematiek (hogere zorgzwaarte), aangescherpte kwaliteitseisen (zie o.a. 

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, ZIN, 2017; Kwaliteitskader gehandicaptenzorg van de stuurgroep 

VGN, 2017-2022), paradigmashift in de richting van positieve gezondheidszorg (Huber e.a., 2011; 

Huber e.a., 2016) en politiek-maatschappelijke druk om ‘een optimale kwaliteit van bestaan’ te 

bevorderen (brief Van Rijn, 10 april 2017, pp. 1-3; Schalock, e. a., 2010). De werkgroep pleit dus voor 

meer opleidingsplaatsen in de vvt en gehandicaptensector en meer aandacht voor scholing (zie ook 

als bron Capaciteitsorgaan en TOP). 
 

2.2.4 Gedragswetenschappelijke behandeling: vorm en inhoud en andere rollen van de 

psycholoog  
 

De psycholoog vervult in het werkveld van de Wlz diverse rollen. In verband met de rol van 

behandelaar onderscheid de werkgroep vorm en inhoud. Dit wordt eerst toegelicht. Daarna volgt een 

beschrijving van de andere rollen dan die van behandelaar, relevant als voorbereiding op de 

bespreking van de rollen in het CANMEDS-model in § 4.2. 
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Vormen van behandeling 

De werkzaamheden van psychologen in de Wlz vallen onder de noemer ‘specifiek 

gedragswetenschappelijke behandeling’ en horen thuis onder de titel ‘geneeskundige zorg’ (Art. 3.1.1, 

lid 1c, Wlz). De werkgroep onderscheid, conform de Wlz en de uitwerking van ZIN meerdere vormen 

van behandeling (zie ook Tekstblok 6): (1) CSLM-zorg, (2) behandeling gericht op herstel en/of het 

aanleren van vaardigheden of gedrag, (3) medebehandeling, (4) aanvullende functionele diagnostiek 

en (5) consultatie (ZIN, 2017).  

Inhoud van de behandeling 

Wat ‘gedragswetenschappelijke behandeling’ in de context van de Wlz kan inhouden, is moeilijk aan 

te geven. Immers, behandeling kan variëren naar doel (herstel van stoornissen en beperkingen vs. 

aanleren van vaardigheden, nieuw gedrag en nieuwe zienswijzen), type 

interventie (o.a. gesprek, gedragstraining, en/of systeembegeleiding), aard en ernst van de grondslag 

(diagnostisch beeld of soort problematiek), groeperingsvorm (individueel vs. groepsgewijs), setting 

(thuis vs. tehuis of via digitale technieken) en intensiteit en duur.  
 

Tekstblok 6 - Behandeling Wlz (ZIN, 2017) 

Vormen van ‘specifiek gedragswetenschappelijke behandeling’ in de Wlz  

 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire (CSLM-) zorg 

‘Deze zorg omvat behandeling bij complexe (multi-) problematiek waarvoor specifieke kennis 

en deskundigheid van bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde, 

gedragswetenschapper of arts verstandelijk gehandicapten nodig is. Het behandeldoel is 

meestal niet herstel, maar het voorkomen van verergering of het ontstaan van nieuwe 

problemen. De problematiek is zo complex dat langdurige coördinatie en supervisie van een 

multidisciplinair team noodzakelijk is’. […]; 

 Behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of gedrag  

‘De behandeling kan zich richten op het herstel van beperkingen of stoornissen. Het kan 

gaan om het aanleren van vaardigheden of gedrag. Bijvoorbeeld communicatieve 

vaardigheden of sociaal gedrag. Bij het aanleren van vaardigheden gaat het echt alleen om 

het aanleren ervan. […]. Soms richt de behandeling zich op de mantelzorger of verzorger: 

die leert dan vaardigheden of gedrag aan’. […]; 

 Medebehandeling  

‘Verblijf en behandeling hoeven niet van dezelfde instelling te komen. […]. Als een 

verzekerde verblijf en behandeling niet van dezelfde instelling ontvangt, kan de Wlz-

behandelaar de specifieke medische, gedragswetenschappelijke of paramedische 

behandeling inzetten naast de algemene behandeling door de huisarts. […]; 

 Aanvullende functionele diagnostiek 

Soms is na het stellen van de medische diagnose […] nog aanvullende functionele 

diagnostiek nodig. Het gaat hierbij om onderzoek naar het feitelijk beperkingenniveau van de 

cliënt en de mogelijkheden om te behandelen. Aanvullende functionele diagnostiek is vooral 

gericht op het verbeteren van het functioneren of het voorkomen van verergering. 

Aanvullende diagnostiek wordt verricht door Wlz-behandelaars; 

 Consultatie (p.m.). 

Een huisarts of een medisch specialist kan een Wlz-behandelaar advies vragen, bijvoorbeeld 

over zijn behandeling of om een zorgplan op te stellen. Dat consult is Wlz-behandeling en 

gaat om een beperkt aantal contacten. Huisarts of specialist blijft medisch verantwoordelijk. 

 

Zulke variabelen en er zijn er nog veel meer, maken een dekkende beschrijving eigenlijk onmogelijk. 

Bovendien ligt aan de behandeling ook vaak nog een (psychologisch) onderzoek ten grondslag met 

ook weer een palet aan mogelijkheden. Om toch iets aan te geven over de inhoud van de behandeling 

(typering) verwijst de werkgroep naar Bijlage 1, kortweg getiteld Kenmerken doelgroep en zorgvragen 

aan de psycholoog en het NIP-document Cliëntgerichte lz (Wijffels e.a., 2016). 
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Aanvulling op de rol van psycholoog als ‘gedragswetenschappelijke behandelaar’   

In de Wlz wordt naast ‘specifiek gedragswetenschappelijke behandeling’ ook de functie ‘begeleiding’ 

genoemd (Art. 3.1.1, lid 1b). Begeleiding omvat het inslijpen van de in de behandeling aangeleerde 

vaardigheden en gedrag door het (herhaald) toepassen in de praktijk In het NIP-document 

Cliëntgerichte lz (Wijffels, e.a., 2016) worden ook andere rollen van de psycholoog dan die van door 

ZIN (2017) aangegeven rol van behandelaar, genoemd. De werkgroep noemt deze rollen in Tekstblok 

7 expliciet, ook omdat ze zo relevant zijn voor het in § 4.2 te bespreken CANMEDS-model en omdat 

ZIN geen recht doet aan de vigerende praktijk. Samengevat zijn dit de rollen van: (1) hulpverlener 

(onderzoeker, behandelaar, consulent), (2) teambegeleider, (3) begeleider thuisomgeving en (4) 

beleidsmaker. Tekstblok 7 geeft een specificering. 
 

Tekstblok 7 - Rollen van de psycholoog binnen het werkveld van de Wlz 

 Hulpverlener: onderzoeker, behandelaar, consulent. De cliënt of diens vertegenwoordiger 

heeft een concrete hulpvraag voor de psycholoog op het gebied van onderzoek en 

behandeling van psychische klachten. De psycholoog is uitgerust met kennis en 

vaardigheden om juist complexe problemen te observeren en te analyseren. Bij het 

onderzoek kijkt de psycholoog ook naar de zorginhoudelijke risico’s, de invloed van de 

leefomstandigheden op de zorgvraag en naar de eisen die de zorgvraag stelt aan de woning 

en aan de sociale en mentale vaardigheden. Dit gaat in nauw overleg met de betrokken 

medisch deskundige, de verpleging en verzorging van de instelling of thuis met de cliënt e.a. 

(zie productenboeken voor interventies www.psynip.nl). Als hulpverlener kan de psycholoog 

ook deel uitmaken van het intern consultatieteam of van het CCE; 

 Begeleiding van het team. Cliënten in de lz verblijven vaak in de groep. Dat vraagt extra 

aandacht van de begeleiding. Psychologen voeren daarom vaak overleg met de 

zorgprofessionals over de gewenste aanpak en treden dan als lid van het multidisciplinaire 

behandelteam, begeleidend of coördinerend op. Doorgaans wordt het overleg voorafgegaan 

door observatieonderzoek, omgevingsanalyse, gesprekken met de cliënt en diens naasten 

en functionele diagnostiek. Daarnaast geven psychologen scholing over de gevolgen 

ziektebeelden en team coaching om beter om te gaan met specifieke gedragingen. Dat is 

vooral belangrijk ingeval er veel lager en middelbaar geschoold personeel wordt ingezet. 

Daar waar het gedrag uiting is van een psychische problematiek wordt een multidisciplinair 

behandelplan opgesteld en is de psycholoog direct betrokken bij de uitvoering ervan. Soms 

is naast observatie video-analyse nodig of moet extra hulp worden ingeroepen (CCE). De 

psycholoog helpt bij het opstellen van het zorgplan en de formulering van behandeldoelen en 

toetst deze op haalbaarheid;  

 Begeleider van de thuisomgeving van de cliënt (extramurale behandeling). De thuiswonende 

cliënt doet bijna altijd een indringend beroep op de naasten, die vaak als mantelzorgers 

optreden. Voor hen is de situatie vaak heel belastend, zowel fysiek als mentaal. De 

psycholoog kan uitleggen, hoe het ziektebeeld ongeveer zal verlopen, wat de psychische en 

gedragsmatige gevolgen kunnen zijn en hoe je daarmee om kunt gaan, ook in geval van 

persoonlijke stressoren. Bijvoorbeeld het gevoelen van onmacht of schuld als men niet de 

juiste zorg kan bieden, of het gevoel overbelast te zijn en zich niet begrepen te voelen, of als 

het gaat om verdriet, omdat men een partner aan het kwijtraken is. Door hier vroegtijdig 

aandacht aan te besteden, kan een betere inschatting worden gemaakt van de extra 

psychosociale steun die de mantelzorger nodig heeft om het vol te houden (zie ook 

Extramurale behandeling ontleed, ZIN, 2016); The, 2017);  

 
  

http://www.psynip.nl/
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 Beleidsmaker. Dankzij de kennis van psychische problemen en bijbehorende zorgvragen én 

het inzicht in effectieve ondersteuning- en behandelstrategieën zijn psychologen goed in 

staat om bij te dragen aan de voorbereiding en implementatie van nieuw beleid, beleid dat 

aansluit bij de kwaliteitsvisies in verschillende werkvelden (zie o.a. Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg, ZIN, 2017) en Kwaliteitskader gehandicaptenzorg, VGN, 2017). Ook de 

kennis van mentale en sociale vaardigheden van cliënten en de impact van de omgeving 

hierop, maakt hem/haar zo geschikt om te helpen bij het ontwerpen van beleid bij de 

inrichting van de woon- en leefomgeving van de cliënt en draagt bij aan een beter ‘ervaren 

welbevinden’. Overige taken van de psycholoog zijn: voorlichting, beleidsadvisering en -

ontwikkeling, bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van trainingen en 

opleiding (zie NIP-document Cliëntgerichte lz, Wijffels, 2016). 
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3 Indicatiestelling, bekostiging en administratieve lasten binnen de Wlz met 

knelpunten 
 

Tekstblok 8 - Problemen bij toegang en vervolg Wlz 

zie NIP-enquête Ervaringen in de Langdurige Zorg (Van der Heijden e.a., 2017) 

In het enquêteonderzoek onder NIP- en NVO-leden werkzaam in de langdurige zorg loopt een 

aanzienlijk percentage respondenten (n=239) tegen problemen aan bij de verwijzing en indicering 

(respectievelijk 49% en 27%), de bekostiging (39%) en de administratie (50%). 45% is het dan ook 

eens met de stelling dat passende zorg door de psycholoog in de huidige situatie niet goed mogelijk 

is.  

 

De enquêteresultaten onder NIP-leden wijzen nadrukkelijk op grote problemen met verwijzing en 

indicering, de bekostiging van de behandeling en de administratieve lastendruk (zie Tekstblok 8). In 

de kwalitatieve toelichting lijkt er ook een gebrek aan goede informatie te zijn, wat onbegrip en 

vooroordelen in de hand werkt. Dat is voor de werkgroep Wlz de reden om naast het expliciteren van 

knelpunten over de genoemde onderwerpen, ook wat inleidende informatie te geven, althans waar dit 

zinvol is. In § 3.1 wordt informatie gegeven over de beleidsregels bij de indicering en worden voorts 

een paar essentiële knelpunten genoemd. In § 3.2 wordt dieper ingegaan op de bekostiging en de 

administratieve lastendruk. Ook hier wordt aan de knelpunten in de praktijk aandacht besteed.  
 

3.1 Indicering binnen de Wlz  
 

3.1.1 Beleidsregels bij de indicering 
 

Er worden diverse beleidsregels gehanteerd bij de beoordeling of en in welke omvang iemand voor 

de, in de Wlz aangewezen vormen van zorg in geval van ‘blijvende zorgbehoefte’, in aanmerking 

komt. ‘Blijvende zorgbehoefte’ houdt in: de behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg 

in de nabijheid is blijvend, dat wil zeggen dat zij van niet voorbijgaande aard is (Wlz art. 3.2.1, lid 2 sub 

c). De beleidsregels hebben betrekking op de grondslagen van de lz, de indicatie en het 

afwegingskader en de leveringsvormen. 

Grondslag  

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast welke grondslag een verzekerde heeft om 

toegelaten te worden tot Wlz-zorg en maakt daarbij gebruik van informatie over diagnostiek en over 

stoornissen en beperkingen, die wordt verstrekt door een ter zake deskundige. Dit is iemand die 

volgens de vigerende standaarden en richtlijnen van zijn beroepsgroep bevoegd is tot het stellen van 

de diagnose. Informatie over stoornissen en beperkingen kan ook door eigen onderzoek van het CIZ 

worden verkregen. Om in aanmerking te kunnen komen voor zorg vanuit de Wlz moet er sprake zijn 

van een of meer van de volgende grondslagen:  

 Een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking;  

 Een verstandelijk, lichamelijke of zintuiglijke handicap (art.3.2.1); 

 Ook mensen met een psychische stoornis/psychiatrische aandoening kunnen zorg op grond 

van de Wlz krijgen (art.3.2.2), maar alleen als zij langer dan drie jaar geneeskundige zorg met 

verblijf (Zvw) hebben gehad en dit nog steeds nodig hebben. Voor hen geldt niet dat zij blijvend 

op deze zorg aangewezen moeten zijn; de indicatie geldt dan ook zolang hun verblijf 

noodzakelijk is in verband met de geneeskundige zorg (NZa, 2015).  

Indicering 

Het CIZ beoordeelt op basis van de grondslagen of iemand in aanmerking komt voor intensieve zorg 

of toezicht vanuit de Wlz. Zo ja, dan geeft het CIZ de zogeheten Wlz-indicatie af waarmee verzekerde 

recht heeft op langdurige zorg. Met een Wlz-indicatie kunnen mensen terecht in een verpleeghuis, een 

instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Zij kunnen ook aangeven thuis te 

willen blijven wonen met intensieve zorg. Dit is echter alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is 

om verantwoord, doelmatig zorg te krijgen. Over deze zaken gaat het zorgkantoor met betrokkenen in 
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gesprek en beoordeelt de situatie. Zorgkantoren regelen, in opdracht van de overheid, dat iemand de 

juiste langdurige zorg krijgt.  

Afwegingskader  

Het CIZ besluit of een verzekerde is aangewezen op zorg vanuit de Wlz, zoals beschreven in wet en 

regelgeving. Voor dit onderzoek wordt een uniform afwegingskader gehanteerd. Voor nadere analyse: 

zie stappenplan in Tekstblok 9. 
 

Tekstblok 9 - Afwegingskader Wlz in stappen  

(CIZ Beleidsregels Indicatiestelling Wlz, 2017; n.b. niet aangepast voor 2018) 

Stap 1. In kaart brengen zorgsituatie: 

 Ziekte, aandoening, stoornis 

 Beperkingen 

 Vaststellen grondslag(en) 

Stap 2. Vaststellen ‘permanent toezicht’ of ‘24 uur per dag zorg in de nabijheid’ 

 Permanent toezicht  

 24 uur per dag zorg in de nabijheid  

- Fysieke problemen  

- Zware regieproblemen  

 Voorkomen escalatie/ernstig nadeel 

Stap 3. Vaststellen of de zorgbehoefte blijvend is 

 Blijvend  

 Afwegen mogelijkheid (functionele) verbetering/herstel/ontwikkeling 

Stap 4. Vaststellen toegang tot de Wlz 

 Gebruikelijke zorg van ouders aan hun kind  

 Zorg uit ander domein  

 Uitzonderingen op toegangscriteria 

Stap 5. Vaststellen recht op zorg 

 Best passend zorgprofiel*  

 Geldigheidsduur  

 Kenmerk meerzorg indien van toepassing 

*Ad Stap 5 Best passend zorgprofiel: zie overzicht CIZ  

 

Leveringsvormen 

In principe wordt zorg op twee manieren geleverd:  

 Intramuraal. Hier is sprake van zorg in een zorginstelling, middels zorg in natura of een 

persoonsgebonden budget (pgb); 

 Extramuraal. Dit omvat zorg thuis (als de situatie dit toelaat en de kosten niet hoger zijn dan bij 

verblijf in een instelling), middels een volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt) 

of een persoonsgebonden budget (pgb) (zie Tabel 2). Een combinatie van mpt en pgb is tevens 

mogelijk. Voordat de zorg middels een vpt of mpt thuis wordt toegekend, beoordeelt het 

zorgkantoor eerst of het verantwoord en doelmatig is om de zorg bij de cliënt thuis te 

organiseren. In het geval van een pgb wordt er gekeken of de verzekerde in staat is om 

bepaalde administratieve zaken zelf te regelen (bijvoorbeeld het inkopen van zorgaanbieders). 

Uiteindelijk bepaalt het zorgkantoor welke leveringsvormen haalbaar zijn (zie Noot 2).  
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Tabel 2: Overzicht leveringsvormen 

vpt mpt pgb 

Persoonlijke verzorging en 

verpleging 

Persoonlijke verzorging en 

verpleging 

Persoonlijke verzorging en 

verpleging 

Begeleiding Begeleiding Begeleiding 

Noodzakelijke geneeskundige 

of paramedische zorg in 

verband met ziekte/aandoening 

Noodzakelijke geneeskundige 

of paramedische zorg in 

verband met ziekte/aandoening 

Schoonmaken woning cliënt  

Vervoer naar behandeling en 

begeleiding 

Vervoer naar behandeling en 

begeleiding 

Logeeropvang 

Verstrekken van maaltijd en 

drinken 

Logeeropvang  

Logeeropvang   

*Algemene geneeskundige zorg, zoals psychiatrische zorg, medicijnen en mondzorg zijn geen onderdeel van het 

vpt. De cliënt is voor dit soort zorgvormen op zijn/haar zorgverzekering 

 

3.1.2 Knelpunten bij de indicering  
 

Tekstblok 10 - Knelpunten bij de indicering, genoemd door psychologen  

Er zijn in talloze knelpunten bij de toepassing van de beleidsregels voor de indicering van de Wlz. 

Het gaat dan om regels bij de bepaling van de grondslag, het afwegingskader en de leveringsvorm. 

Ook psychologen hebben hiermee te maken (zie NIP-enquête). Veel psychologen werkzaam in de 

Wlz hebben problemen met het tijdig rondkrijgen van de indicatie of verwijzing en vinden het vaak 

ook erg moeilijk om de zorg passend te krijgen, zeker als deze domein overschrijdend is, dat wil 

zeggen de samenwerking en/of afstemming met meerdere partijen betreft, zoals huisarts (POH), 

1ste-lijnsvoorziening, thuiszorg en/of zorginstelling Dit wordt des te meer als knelpunt ervaren nu de 

overheid zo sterk op (langdurige) zorg in de thuisomgeving, inzet.  

Bron: NIP-enquête (Van der Heijden e.a., 2016)  

Knelpunten bij toegang tot de zorg, genoemd door de Nationale ombudsman (Nationale 

ombudsman, 2018) 

Burgers ervaren de volgende knelpunten bij toegang tot de zorg (resume): 

Ad aanvraag en inspraak en ondersteuning 

 Geen duidelijk aanspreekpunt en van kastje naar de muur; 

 Afwentelgedrag gemeenten van Wmo naar Wlz; 

 Bij psychiatrische problematiekgeen toegang tot Wlz; 

 Geen luisterend oog en oor en vaak geen cliëntondersteuning. 

Ad Deskundigheid en expertise 

 Twijfel aan kennis van de professional; 

 Geen domein-overschrijdende expertise; 

 Professionals zijn onvoldoende slagvaardig. 

Ad Geen continuïteit in de zorg (p.m.) 

Ad Bureaucratische rompslomp (p.m.) 

Knelpunten bij Toegang tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg genoemd door SCP 

(Kornalijnslijper e.a., 2018, pp. 146-170)  

 Wlz is beperkt bekend bij aanvragers. Zij krijgen info voor aanvrage van zorgverleners 

(39%), de huisarts (24%), naasten en vrienden (22%), gemeente (15%) en 

cliëntondersteuner (9%);  

 Zorgvragers zijn tevreden over CIZ-medewerkers. Professionals in de toegang vinden de 

procedure voor aanvraag en toelating complex: de criteria zijn ingewikkeld, de financiële 

gevolgen onduidelijk en informatie is moeilijk te vinden;  
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 94% van de CIZ-medewerkers noemen vier categorieën cliënten voor wie toegang tot de 

Wlz problematisch is: (1) kwetsbare ouderen met beperkingen en ouderdomsklachten, 

zonder cognitieve beperking; (2) kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een (lichte) 

verstandelijke beperking; (3) volwassenen die intensieve zorg behoeven en die wel zelf 

kunnen regisseren; (4) mensen met een psychische aandoening; 

 Er wordt weinig gebruik gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning. Of en in welke 

mate dit als een knelpunt wordt ervaren, kan uit de tekst van het SCP-rapport niet worden 

afgeleid. De Nationale ombudsman (2018) noemt het ontbreken van een dergelijke 

ondersteuning wel een ernstig knelpunt  

 

Algemene knelpunten  

Bij de kwalitatieve analyse van de enquêteresultaten van het NIP-onderzoek geven psychologen aan 

grote problemen te ondervinden bij de indicering voor de Wlz (zie Tekstblok 10). Volgens de NIP-

werkgroep zijn die problemen structureel van aard. Daarnaast zijn er m.b.t. de indicering problemen 

met de toepassing van het afwegingskader als het gaat om bepaalde typen cliënten: o.a. de cliënten 

met EMB (zie Noot 3) en cliënten met een psychische stoornis. De NIP-werkgroep licht deze 

knelpunten toe en voegt de verbetervoorstellen van NZa/ ZIN en de Nationale ombudsman hieraan 

toe, althans wat betreft de eerste bullet ‘maatwerk’ (zie Tekstblok 12):  

 Er is te veel bureaucratie en te weinig maatwerk. In het adviesrapport Maatwerk in de Wlz (ZIN 

& NZa, 2016) worden de volgende redenen genoemd voor het gebrek aan maatwerk;  

- Te geringe kennis over ‘passende zorg’ zelf. Dit hangt samen met het feit dat in de Wlz 

heel weinig onderzoek is verricht naar de effectiviteit van interventies en methodes om 

doelen, zoals het aanleren van nieuwe vaardigheden en nieuw gedrag en het ontwikkelen 

van capaciteiten, te verwezenlijken;  

- De regeling voor met name extra zorg (meerzorg, extra kosten thuis en persoonlijk 

assistentie budget) is te onbekend en te complex is en moet bovendien getrapt en via 

extra procedures worden aangevraagd;  

- Zorgprofielen passen in de praktijk vaak niet bij de dominante grondslag en meer 

specifiek, niet bij de zorgvraag of de ondersteuningsbehoefte van de cliënt, zeker als die 

ook nog thuis woont (zie ook antwoordbrief van Rijn, 20-02-2017 aan Tweede Kamer). 

MEE (2016) hier nog aan toe: (1) problemen met afbakening van de Wlz ten opzichte van ander 

soorten zorg (‘cliënten vallen tussen wal en schip’); (2) problemen met de toegang tot de Wlz, 

o.a. de financiering van het diagnostisch onderzoek; (3) problemen met de realisatie van de 

onderscheiden leveringsvormen. 

Tekstblok 11 - Voorstellen ZIN en NZa om toegang tot Wlz te verbeteren  

(ZIN & NZa, 2016) 

ZIN en NZa doen voorstellen om het indicatieproces te verbeteren. Ze willen: (1) 

ontkoppeling van de meest belangrijke grondslag en het best passend zorgprofiel, (2) 

herziening van de huidige zorgprofielen, (3) beleggen van het indiceren van de totale 

zorgbehoefte bij een onafhankelijk orgaan; (4) uitvoering geven aan een pilot 

‘indicatiestelling’ (zie ook Van Rijn, Kamerbrief d.d. 20-02- 2017, p. 6 en de beleidsreactie op 

de aanbevelingen van ZIN en NZa). 

Oplossingen van knelpunten bij toegang tot de zorg door de Nationale ombudsman 

(Nationale ombudsman, 2018) 

 Werk integraal en multidisciplinair en verwijs burgers warm door; 

 Zorg voor een overbruggingsbudget in situaties waarin het niet direct duidelijk is welke 

zorgwet of financiering van toepassing is; 

 Zet de uitvoering centraal en investeer in scholing en methodiekontwikkeling. 

 het afwegingskader is niet van toepassing op bepaalde typen cliënten en indien wel van 

toepassing, niet toereikend. Een sprekend voorbeeld zijn ‘kinderen en jongeren met ernstig 

meervoudige beperkingen’, de EMB-populatie (zie Noot 3). Deze worden vaak/doorgaans 

uitgesloten van de Wlz (zie Tekstblok 12), terwijl er wel degelijk sprake is van blijvende 



32 

zorgbehoefte, t.w. de behoefte aan 24-uurszorg of permanent toezicht als gevolg van ernstige 

beperkingen of een ernstige gezondheidsproblematiek. Het argument voor afwijzing is dat op 

‘jonge’ leeftijd de chroniciteit van de beperkingen en de gezondheidsproblematiek moeilijk 

aantoonbaar zouden zijn en het ontwikkelingsperspectief (OP) allerminst stabiel’. Niet erg 

doordacht is het oordeel van de werkgroep! Immers, praktijk en onderzoek wijzen zonneklaar uit 

dat de extra zorgbehoefte bij EMB al op jonge leeftijd betrouwbaar en valide is vast te stellen en 

te voorspellen. Er is inmiddels ook voldoende evidentie dat de stoornissen bij deze doelgroep 

het gevolg zijn van de aandoening en amper een relatie hebben met leeftijd (Meester-Delver 

e.a., 2007, 2009, 2010; Vlaskamp, Meester-Delver & De Moor, 2015; MEE, 2016; Vilans, 2016; 

Kornalijnslijper e.a., 2018). 

Behalve dat veel kinderen en jongeren met ernstig meervoudige beperkingen in het geheel niet 

tot de Wlz worden toegelaten, geeft de Wlz voor degenen die wel geïndiceerd, zijn ook ernstige 

knelpunten (zie o.a. Werkgroep Wij zien je Wel, 2017, 2018; zie tekstblok 12). Samengevat 

vindt de Werkgroep Wij zien je Wel dat de Wlz geen zorg op maat biedt of een ‘duurzame 

oplossing [is] voor de zware, complexe en intensieve zorgvraag van deze doelgroep’. De NIP-

werkgroep kan zich hierin vinden en is van mening dat de EMB-populatie een aparte categorie 

binnen de Wlz zou moeten zijn met een eigen ‘maatwerk profiel. Aan de argumentatie van 

’zware, complexe en intensieve zorgvraag’ wil de werkgroep toevoegen dat juist de dynamiek 

van de ontwikkeling in de kinderjaren en de jaren erna de zorgvraag en het antwoord daarop 

steeds weer drastisch doet veranderen, deze zorgvraag in feite steeds weer opnieuw doet 

herstructureren. Dit vereist een aparte aanpak en maakt het onvergelijkbaar met de andere 

categorieën in de Wlz. Door de zorg voor deze populatie anders in te richten kunnen ook 

professionals, waaronder juist ook psychologen, passender en effectiever hulp bieden. 

Tekstblok 12 - Toegang Wlz/CIZ Casuïstiek en Signalen (MEE, 2016, p.8) 

De indicatiestelling bij kinderen (<18 jaar) door CIZ verloopt niet uniform. Bij de ene 

indicatiesteller komt er wel een Wlz-indicatie, bij de andere niet. Als er enige ontwikkeling 

mogelijk is (ook al zal dat nooit leiden tot beëindiging van de zorgvraag), dan geven sommige 

indicatiestellers geen indicatie af. Dat geeft ouders veel onzekerheid en frustratie. De 

Jeugdwet biedt de ouders en het kind vaak minder mogelijkheden. 

Knelpunten, genoemd door ouders van ZEMVB’ers (Werkgroep Wij zien je Wel, 2017, 

2018) 

De Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEMVB) kan als een 

subgroep van de EMB-populatie worden beschouwd, maar met meer accent op de ernst van 

de verstandelijke beperking (eer ernstig). De knelpunten die ouders noemen betreffen het 

effect op het gezin van een dergelijk gezinslid: (1) er alleen voor staan; (2) administratieve 

belasting; (3) organisatie van de zorg; (4) kunnen vinden van de juiste mensen, procedures 

en spullen; (5) maatwerk; (6) verschraling van de zorg.  

 

Een tweede type cliënt waarop het afwegingskader en meer in het algemeen de grondslag van de wet 

niet van toepassing is, zijn de mensen met een psychische stoornis. Zorginstituut Nederland 

adviseerde in het najaar 2015 dat een bepaalde groep mensen met een psychische stoornis wel 

toegang tot de Wlz zou moeten kunnen krijgen. Het zou praktisch betekenen dat de grondslag 

‘psychische stoornis’ wordt toegevoegd aan artikel 3.2.1 van de Wlz. De NIP-werkgroep Wlz is blij met 

de recente kamer brief van Blokhuis (d.d. 22 juni 2018) om de Wlz toegankelijk te maken voor ggz-

cliënten ‘die vanwege een psychische stoornis blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht en/of 

24 uur zorg in de nabijheid’ (p. 1). Redenen zijn o.a. (1) cliënten krijgen lange termijn zekerheid. Ze 

hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben 

en krijgen zekerheid dat goede zorg voor de lange termijn is geregeld; en (2) cliënten krijgen bij deze 

vorm van institutionele zorg een integraal pakket aangeboden, inclusief algemeen geneeskundige 

zorg, paramedische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkunde. Onder 

geneeskundige zorg is de gedragswetenschappelijke behandeling begrepen. HHM (2017) schat dat 

het gaat 11 tot 16 duizend cliënten.  
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In de praktijk worden psychologen ook nog met andere typen cliënten geconfronteerd die naar hun 

opvatting binnen de beleidsregels van de Wlz zouden passen, maar de toegang toch wordt 

geweigerd. Het gaat om individuele cliënten met bijvoorbeeld autisme spectrumstoornissen en niet 

aangeboren hersenletsel. Hoe het indiceringsbeleid (resp. afwijzingsbeleid) voor deze groepen luidt 

en of er uitzonderingen worden gemaakt, is onduidelijk. 
 

3.2 Bekostiging psychologische hulp 
 

3.2.1 Stand van zaken  
 

De bekostiging van psychologen werkzaam in het werkveld van de Wlz is erg ingewikkeld. Een 

belangrijke oorzaak is dat de vergoeding wordt bepaald door de plaats waar de zorg wordt geleverd, 

bijvoorbeeld in de instelling of thuis. De vergoeding is dus afhankelijk van de verblijfplaats van de 

cliënt. Daarnaast is de zorg, in tegenstelling tot de tijd van de AWBZ, over meerdere wettelijke 

domeinen verdeeld. Sinds 2015 is dat de Wlz, de Wmo, de Zvw en de Jeugdwet. Als gevolg hiervan 

moeten psychologen zich voor hun vergoeding steeds afvragen uit welk domein of combinatie van 

domeinen de vergoeding moet komen.  

Het NIP-bureau heeft samen met de werkgroep Wlz deze vraag verhelderd en voor psychologen 

werkzaam in de langdurige zorg een bekostigingsoverzicht gemaakt (zie voor volledig overzicht de 

website van het NIP: www.psynip.nl ). Dit overzicht sluit rechtstreeks aan bij reeds besproken 

onderwerpen die specifiek zijn voor de Wlz: doelgroep, inhoud van de verzekerde zorg, leveringsvorm, 

vormen van behandeling door de psycholoog en afbakening (zie ook Tekstblok 6 Behandeling Wlz en 

§ 3.1.1).  

Het bekostigingsoverzicht zelf geeft naast de algemene voorwaarden per soort behandeling, aan om 

welke leeftijdsbereik het gaat en vanuit welk wettelijk bekostigingsdomein met de diverse 

leveringsvormen en de NZa beleidsregels de geleverde zorg betaald kan worden. Het volledige 

overzicht is te vinden op bovengenoemde NIP-website en wordt hier niet gegeven, omdat de 

beleidsregels van de NZa en de vertaalslag naar bekostiging op basis van prestaties en de eraan 

gekoppelde tarieven nog voortdurend veranderen. Wij volstaan met een voorbeeld (zie Tabel 3). 

 

Tabel 3. Deel bekostigingsoverzicht: onderdeel ‘gedragswetenschappelijke behandeling door 

psycholoog’ (zie voor volledig overzicht NIP: https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/langdurige-

zorg/overzicht-bekostiging-psychologen-wet-langdurige-zorg/bekostigingsoverzicht-psychologen-wlz/) 

Behandeling Voorwaarden 

 Wlz-indicatie,  

verblijft in Wlz-

instelling, krijgt daar 

behandeling 

 Wlz-indicatie,  

verblijft in Wlz-

instelling, krijgt 

geen/incidenteel 

behandeling 

 Wlz-indicatie, woont 

thuis met vpt, mpt of 

pgb 

 

 Bekostiging 

Behandeling van 

gedragsweten-

schappelijke 

aard (Art. 3.1.1, 

lidc Wlz) 

Leeftijdsbereik 

<18 en > 18 jr.  <18 en > 18 jr.  <18 en > 18 jr. 

 

Wettelijk bekostigingsdomein 

Wlz  Wlz  Wlz 
 

NZa-beleidsregel 

 Prestatie-

beschrijvingen 

tarieven 

zorgzwaarte-

pakketten 

 Prestatie-

beschrijvingen 

tarieven 

zorgzwaarte-

pakketten 

 Prestaties en tarieven: 

volledig pakket thuis 

(vpt)  

of 

prestaties en tarieven 

modulaire zorg (mpt) 

http://www.psynip.nl/
https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/langdurige-zorg/overzicht-bekostiging-psychologen-wet-langdurige-zorg/bekostigingsoverzicht-psychologen-wlz/
https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/langdurige-zorg/overzicht-bekostiging-psychologen-wet-langdurige-zorg/bekostigingsoverzicht-psychologen-wlz/
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3.2.2 Knelpunten  
 

Tekstblok 13 - Problemen met de bekostiging NIP-enquête (Van der Heijden e.a., 2016) 

Veel instellingen en particuliere praktijken van psychologen klagen in de NIP-enquête over 

problemen met de bekostiging, met name op het gebied van de tarifering (39% van de 

respondenten), terwijl de zorgvragen waar men zich tegenover gesteld weet, juist complexer 

worden.  

 

De werkgroep constateert directe problemen op het punt van bekostiging waaronder met name de 

tarifering en voorts indirecte factoren die op de bekostiging van invloed zijn (zie Tekstblok 13). Er 

wordt ingegaan op het probleem van de tarifering, op enkele bekostiging-gerelateerde factoren en hoe 

de bekostigingssystematiek innovatie in de zorg tegenhoudt.  

 Bekostigingsproblemen als direct gevolg van onrealistische tarieven. In de huidige bekostiging 

kunnen zorgaanbieders pas dan een prestatie met tarief declareren, indien de zorg ook 

daadwerkelijk is verleend. Het tarief voor de zzp’s is gekoppeld aan het zorgprofiel: er is 

daarmee een relatie tussen tarief en zorgzwaarte. De hoogte van de tarieven is vastgesteld bij 

de invoering van de zzp-systematiek in 2009. Echter, sinds de invoering van de bekostiging op 

basis van de zzp’s is de praktijk van de zorg aanzienlijk veranderd, niet alleen wat betreft de 

wettelijke kaders, maar ook wat betreft de praktijk van de zorglevering. De overheid wil dan ook 

op basis van herijking ”… dat de tarieven een meer realistischer weergave zijn van de 

daadwerkelijke kosten die zorgaanbieders maken bij het leveren van deze zorg” (zie kamerbrief 

Van Rijn d.d. 02-09-2016). Niettegenstaande de NZa naar dit probleem in het voorjaar 2017 

een kostenonderzoek initieerde (eerste bijeenkomst 10 mrt. 2017), gaan praktijkproblemen voor 

psychologen ondertussen onverminderd door; 

 Bekostigingsproblemen als gevolg van reductie van hogere zzp’s, ontoereikende 

productieafspraken, uitstel van de wlz en niet-geclusterde woonvormen. In het rapport van 

Vilans (2016, pp. 4-6), getiteld Wlz-monitor. Signalen van zorgaanbieders, wordt aangegeven 

dat in 2016 “de hoogte van de indicatie van nieuwe cliënten lager is dan het voorafgaande jaar”. 

Er is zelfs een verdubbeling in dezen en daarnaast een reductie in het afgeven van hogere 

zzp’s (zzp 7-10), terwijl de zorgvraag juist complexer wordt. Meerdere aanbieders (48% van de 

27 met knelpunten) geven daarnaast aan dat de productieafspraken ontoereikend zijn, 

waardoor wachtlijsten. Ten derde wijzen zorgaanbieders op gevallen dat tegen de wens van de 

cliënt in, de Wlz wordt uitgesteld, omdat het alternatief, zorg via de Zvw, wordt geprefereerd, dit 

vanwege de lagere eigen bijdrage, met naderhand dan weer als onbedoeld effect een opname 

met crisis- en/of spoedkarakter. Ten slotte geven zorgaanbieders aan dat het haast onmogelijk, 

is om buiten de geclusterde woonvormen thuiszorg vanuit het mpt of vpt te leveren. Dit omdat er 

te weinig vergoeding tegenover staat om de benodigde zorg te kunnen leveren.  
 

3.2.3 Weinig vernieuwing o.a. door aard bekostigingssystematiek en geringe drive  
 

Innovatie in de langdurige zorg gebeurt te weinig. Nederland is wel goed in het uitvinden van nieuwe 

producten, maar niet in de opschaling van kansrijke innovaties. Vooral de (W)lz heeft hier last van, 

aldus het IBO-rapport (2017), getiteld Vernieuwing in de zorg, zorg voor implementatie. De 

onderzoekers concluderen dat het in de (W)lz vooral de bekostigingssystematiek is, die vernieuwing in 

de weg staat. Immers, omdat een belangrijk deel van de innovatiemiddelen in de tarieven is 

opgenomen, ontstaat versnippering van initiatieven of de middelen worden helemaal niet voor 

innovatie aangewend. In de (W)lz zijn professionals vaak zo nadrukkelijk bezig met het leveren van 

zorg op de eigen manier, dat innovatie uit beeld raakt.  
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Tekstblok 14 - Innovatiedrive psychologen in lz 

Marjan van Laar schrijft:  

“Soms is er juist wel ruimte voor vernieuwing, zoals door de beschikbaarheid van een onderzoek 

subsidie. Maar veel psychologen zijn helemaal niet actief op het terrein van vernieuwing en hebben 

ook niet een zodanige functie dat ze zicht hebben op de mogelijkheden. Ze zijn zelf ook vaak 

terughoudend en niet ondernemend”. 

Suzan Möller stelt allereerst de vraag:  

“Hoe kom je aan de juiste signalen om te innoveren?”. Ze gaat dan in op de condities. “De 

werkgever, de organisatie en het managementteam moeten je wel in de gelegenheid stellen om te 

lezen en erover te discussiëren, conferenties te bezoeken, in en out company cursussen te volgen. 

Dus een specifiek scholingsaanbod realiseren en samenwerkingsafspraken maken met relevante 

stakeholders. Maar het begint wel bij jezelf”. Bij individuele praktijkvoerders ligt het zeker anders. 

“De praktijkkennis en –vaardigheden op orde houden is hier de eerste vereiste. Innovatief 

onderzoek opzetten en uitvoeren of er aan meedoen heeft natuurlijk de nodige financiële 

consequenties”. 

 

Een andere oorzaak is de gebrekkige innovatiedrive (zie Tekstblok 14). Dit komt doordat onderzoek 

vaardigheden en organisatieontwikkeling niet of nauwelijks deel uitmaken van de opleiding in de lz. Dit 

geldt ook voor de nascholing. 
 

3.3 Administratieve lasten 
 

3.3.1 Administratieve lasten in de psychologische zorgverlening binnen de Wlz 
 

Tekstblok 15 - Administratieve lasten  

NIP-enquête Ervaringen in de Langdurige Zorg (Van der Heijden e.a., 2016) 

50% van de respondenten uit de NIP-enquête geven aan problemen te hebben met de 

administratie. Zij ervaren de administratieve lasten als hoog. Reden om er aandacht aan te 

schenken. 

Wlz-monitor: signalen van zorgaanbieders (Vilans, 2015, p. 28) 

Het merendeel van de zorgaanbieders (70%) geeft aan dat de administratie omtrent de Wlz door 

zorgprofessionals wordt ervaren als administratieve last […]. Volgens 48% van de zorgaanbieders 

zijn deze lasten, sinds de invoering van de Wlz, toegenomen. Dit zou te maken hebben met de 

veranderde wet- en regelgeving en de gedetailleerde eisen van de verschillende financiers, 

waaronder de aanvraagprocedure bij het CIZ. 

In het voorwoord van het rapport van GGZ Nederland (Van Bracht e.a., 2017) over administratieve 

lasten wordt gesteld: ‘de administratieve lasten rijzen de pan uit en de stapels met contracten en 

verantwoordingseisen nemen alsmaar toe’. Omdat de scoop van het rapport ook de Wlz is, zal het niet 

bevreemden dat hoge administratieve lasten ook dit domein treft en tot vergelijkbare problemen leidt, 

zoals ook voor de psychoog, al dan niet instellingsgebonden werkzaam of als zzp’er (Tekstblok 15 

NIP-enquête, zie ook brief Van Rijn (2017). Ook binnen de Wlz-zorg zijn vergelijkbare categorieën 

administratieve lasten te onderscheiden:  

 Lasten door inkoop en verkoop van zorg;  

 Lasten met betrekking tot kwaliteit;  

 Lasten in verband met registratie en facturatie van zorg;  

 Lasten in verband met de verantwoording over geleverde (of te leveren) zorg.  

Al deze lasten hebben gevolgen voor de bedrijfsvoering en dit op tal van risicogebieden waaronder 

tijd, kosten, inkomstenderving, organisatie en primair proces, kwaliteit en technologie, zij het in 

wisselende mate. De kans en impact kunnen daarbij variëren.  

Terwijl 50% van de psychologen aangeeft administratieve lastendruk te ervaren is het moeilijk te 

achterhalen om wat voor soort lasten het nu precies gaat (soort categorie) en hoe het op de 

bedrijfsvoering drukt (welke risicogebied) en of het onderhandelen met betrokken organisaties of 

instanties hier ook onder vallen. Dit zou nader uitgezocht moeten worden, waarbij onze korte 
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collegiale rondgang wel laat zien dat vrijgevestigden veel meer lastendruk ondervinden dan collega’s 

werkzaam op een instelling of zonder het beheer van een dossier (geen dossierhouder). Op een 

instelling wordt de administratieve last afgeregeld op aparte afdelingen, dat gaat ten koste van tijd en 

geld voor de zorg. 
 

3.3.2 Praktijkvoorbeelden 
 

In Tekstblok 16 worden de in § 3.3.1 genoemde categorieën administratieve lasten met 

praktijkvoorbeelden geïllustreerd en gekoppeld aan de genoemde risicogebieden. 
 

Tekstblok 16 - Voorbeelden van administratieve lastendruk  

Marjan van Laar over ‘verantwoording afleggen’ en effect op ‘tijd, kosten en 

inkomstenderving’ 

Cliënt met vergevorderde dementie zit op de crisisinterventie-afdeling. Hij vertoont ernstig 

agressief gedrag. Hij komt in aanmerking voor zorgzwaartepakket 7, maar 7 wordt pas afgegeven 

als alle pogingen tot gedragsbeïnvloeding hebben gefaald. Op zich kost dat al veel tijd en energie 

en dus geld. Ik schrijf daarom als gz-psycholoog een onderbouwing waarom deze cliënt in 

aanmerking komt voor Zzp 7. Er moet ook handtekening van de cliënt onder de aanvraag, terwijl 

de man ook nog dysfatisch is en geen besef heeft van ruimte en tijd. Als alle paperassen dan zijn 

aangeleverd, belt het CIZ naar de afdeling om alles nog eens te verifiëren.  

Suzan Möller over ‘ínkoop van zorg’ en effect op ‘start primair proces’  

Cliënt woont thuis met een Pgb en zit overdag vanwege toenemend ‘lastig gedrag’ steeds vaker op 

de zorgboerderij in plaats van op school. Hij was uitbehandeld bij de Ggz. De ouders schakelen 

een gz-psycholoog in. Maar wie betaalt om te beginnen de voorbereiding? Het gaat om nog al wat 

regelzaken: formeel afsluiten van de behandeling bij de Ggz, overdracht dossier, onderbouwing 

nieuwe indicatie, regelen van een andere behandelend psychiater, formulering van het 

ontwikkelingsperspectief, uitvoeringsteam samenstellen en overleggen met de ouders. De 

inkoopregels belemmeren maandenlang de start van het primaire proces. 

Nationale ombudsman (2018, pp. 35-39) 

De ‘bureaucratische rompslomp’ vormt een van de hoofdknelpunten bij de toegang tot de zorg. Dit 

uit zich o.a. in lang wachten op (her)indicatie, overbodige herindicaties, problemen bij verhuizing 

naar andere gemeente en te veel formulieren. 
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4 Toekomstvisie: een kader voor de psychologische beroepsuitoefening 

binnen de Wlz 
 

Tekstblok 17 - Toekomstvisie aangaande de psychologische beroepsbeoefening binnen Wlz  

In de NIP-enquête lz (Van der Heijden e.a., 2017) is de overgrote meerderheid van respondenten 

(99%) het eens met de stelling dat het NIP een visie moet uitdragen over de rol van de psycholoog 

binnen de Wlz. Dat is alleen mogelijk als hierbij ook de theorievorming achter de psychologisch 

beroepsbeoefening in de Wlz wordt betrokken en er enig zicht is op de inhoud van een 

kwaliteitskader.  

 

Veranderingen in de langdurige zorg (zie § 1.1) nopen ook tot reflectie op de beroepsuitoefening van 

de psycholoog. Dat vindt de overgrote meerderheid van geënquêteerde NIP-leden (Tekstblok 17). Er 

zijn drie invalshoeken voor de werkgroep om over deze beroepsuitoefening na te denken. Allereerst 

reflectie op de achtergrond van het psychologisch handelen. Centraal staat de visie van de 

psycholoog op gezondheid en gezondheid-functioneren van de cliënt en de te onderscheiden 

aandachtsgebieden. In § 4.1 wordt hierop ingegaan. Ten tweede reflectie op de positie van de 

psycholoog en met name de positie ten opzichte van andere zorgprofessionals. Voor een bespreking 

hiervan wordt gebruik gemaakt van de CANMEDS-systematiek, ten einde rollen en competenties van 

de psycholoog in de Wlz nader aan te duiden en te specificeren. In § 4.2 wordt deze positionering 

verder besproken. Ten slotte bespreking van het kwaliteitskader voor de psychologische 

beroepsuitoefening. Wat zijn de keuzes en ambities op het gebied van de kernwaarden, 

kwaliteitseisen en randvoorwaarden? De werkgroep komt in § 4.3 met een beschouwing over dit 

onderwerp. 
 

4.1 Theoretisch perspectief voor psychologisch handelen binnen de Wlz (visie op 

gezondheid en gezondheid-functioneren binnen de Wlz)  
 

In de classificaties van de WHO worden gezondheidsproblemen primair geordend in de ICD 10/11. 

Etiologie is de basis. Maar gezondheid en gezondheid-functioneren is meer dan ziekte en kan breder 

worden opgevat. Wij kunnen ook de gevolgen van ziekte of aandoening centraal stellen. In dat geval 

wordt meer recht gedaan aan de ‘onomkeerbaarheid van de ziektesituatie zonder herstelverwachting’ 

en komt men tot een realistischer doelformulering van de functionele diagnostiek, van de te 

verwachten resultaten van gedragswetenschappelijke behandeling en ondersteuning en handelt men 

meer op geleide van ‘problemen en zorgvragen als gevolg van de ziekte’ (ZIN, 2016, p. 39). Er komt 

ook meer ruimte voor leerprocessen gericht op de ‘positieve dimensies van gezondheid’ (Huber e.a., 

2011; Huber, Van Vliet & Boers, 2016) of nog resterende ontwikkelingsmogelijkheden. Dus voor het 

leren van nieuwe dingen als aanpassing aan de ziektesituatie (Claassen, Kessels & Spies, 2018).  

In deze paragraaf worden twee raamwerken van gezondheid-functioneren besproken: het model van 

de ICF (-CY) (Noot 4) en het model van Huber, aangeduid als ‘positieve gezondheid’ (§ 4.1.1 en § 

4.1.2). De modellen zijn complementair en worden beide bij de Wlz-indicering (CIZ) gehanteerd. Het 

derde model dat funderend is voor deze twee, te weten het bio psychosociaal model van Engel, staat 

samengevat in Noot 6. De paragraaf wordt afgesloten met een beschouwing over de relevantie van de 

modellen voor de psychologische beroepsbeoefening. 
 

4.1.1 Het ICF-model (met CY als extensie) 
 

Het ICF (-CY) -model werd ontwikkeld door de WHO (FIC (2001, 2007). ICF betekent International 

Classification of Functioning, CY Child/Youth is de extensie naar kind en jongere (Noot 4). Centraal is 

dat de functioneringsproblemen van een patiënt niet slechts het gevolg zijn van ziekte, aandoening of 

letsel. Ze zijn de resultante van een veelheid van interacterende componenten (Figuur 1): (1) 

stoornissen in lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen; (2) beperkingen in activiteiten en 

belemmeringen in participatie; en (3) externe en persoonlijke factoren met in Tabel 4 een uitsplitsing 

naar soorten van functies en soorten van domeinen van activiteiten/participatie. De component 
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‘persoonlijke factoren’ wijst op iemands persoonlijke achtergrond, zoals geslacht, leeftijd, levens- en 

coping stijl, opvoeding, sociale achtergrond, karakter, opleiding, sociale achtergrond en beroep en 

levenservaring. 
 

 
Figuur 1. Interacterende componenten van het ICF (-CY)-raamwerk 
 

Tabel 4. Onderverdeling naar soorten functies en domeinen 

Functie  Domeinen: activiteiten/participatie 

mentale functies leren en toepassen van kennis 

sensorische functies en pijn mobiliteit 

stem en spraak zelfverzorging 

bewegingssysteem/verwante functies huishouden 

spijsvertering, hormonaal, reproductie communicatie 

ademhaling, hart en bloedsomloop tussenmenselijke interacties en relaties 

huid en verwante structuren algemene taken en eisen 

 maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven 

 belangrijke levensgebieden 

Bron: ICF (-CY) 

 

Het model is bedoeld om te kunnen klasseren en levert een gestructureerde taal op, om allerlei 

soorten functioneringsproblemen te kunnen beschrijven. Dat is tevens mogelijk, omdat de classificatie 

een tweede, lager niveau van ordening kent, namelijk het niveau van categorieën met definities en 

codes, wat uiteindelijk de typering oplevert. Zo kent zelfverzorging de categorieën zich wassen, 

verzorgen van lichaamsdelen, zorg dragen voor toiletgang, zich kleden, eten, drinken, zorg dragen 

voor eigen gezondheid en zorg dragen voor eigen veiligheid. Het ICF-model is nog niet volledig 

uitgekristalliseerd. Zo stelt psycholoog Van Balen een belangrijke toevoeging voor (Tekstblok 18). Die 

toevoeging is meteen de overgang naar het model van Huber. 
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Tekstblok 18 - Extensie ICF (-CY) Mondelinge communicatie (Van Balen, 2017) 

Van Balen gebruikt het ICF-model, maar vindt het op één punt tekortschieten. Hij is als 

gespecialiseerd psycholoog van oordeel dat existentiële thema’s, waar veel cliënten in de 

langdurige zorg mee worstelen, explicieter en als aparte component in het raamwerk van de ICF 

opgenomen moet worden. Het gaat om thema’s als: (1) autonomie-eenzaamheid-isolement, (2) 

verbondenheid en fusie, (3) authenticiteit, (4) vrijheid, (5) verantwoordelijkheid, (6) zingeving en 

zinloosheid, (7) eindigheid en dood. Anderzijds zijn er juist ook de bronnen van zingeving waaruit 

kan worden geput. 

 

4.1.2 Het model van Huber en de relatie tot het ICF-model 
 

Voor patiënten met een ongunstige diagnose of chronische problematiek ontwikkelde Huber het 

concept ‘positieve gezondheid’. Ze brak met het begrip gezondheid van de WHO (1948) als “een 

toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en niet alleen de afwezigheid van 

ziekte en gebreken”. Zij bestempelde die omschrijving als statisch en verouderd. Pratend met 

patiënten, behandelaren en beleidsmakers kwam zij tot een nieuwe formulering: “gezondheid als het 

vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en 

sociale uitdagingen van het leven” (Huber e.a., 2011, 2016).  
 

Tabel 5 Hoofddimensies van positieve gezondheid met onderverdeling volgens Huber 

Lichaams-

functies 

Ment. functies 

en beleving 

Spirituele/ 

existentiële 

functies 

Kwaliteit 

van leven 

Soc. maatsch 

participatie 

Dagelijks 

functioneren 

Medische 

feiten 

Cogn. funct Zingeving Kwaliteit 

leven, 

welbevinden 

Soc. en com. 

vaardigheden 

Basis-adl 

Medische 

waar- 

nemingen 

Emotionele 

toestand 

Doelen of 

idealen 

nastreven 

Geluk 

beleven 

Betekenisvolle 

relaties 

Instrumentele 

adl 

Fysiek 

functioneren 

Eigenwaarde/ 

zelfrespect 

Toekomst-

perspectief 

Genieten Sociale contacten Werk- 

vermogen 

Klachten/pijn Gevoel controle 

te hebben 

Acceptatie Ervaren 

gezondheid 

Geaccepteerd 

worden 

Gezondheids- 

vaardigheden 

Energie Zelfmanagement 

en eigen regie  

 Lekker in je 

vel zitten 

Maatschappelijke 

betrokkenheid 

 

 Veerkracht  Levenslust 

Balans 

Betekenisvol 

werk 

 

Bron: Huber e.a. (2011, 2016)  

 

Volgens Huber wordt in de nieuwe omschrijving de potentie van de patiënt/cliënt om gezond te zijn of 

te willen worden benadrukt, zelfs in geval van ziekte. In de afgelopen jaren toetste zij haar model en 

zocht naar indicatoren van positieve gezondheid. Bovenstaande tabel 5 geeft de hoofddimensies met 

onderverdeling waaraan ‘positieve gezondheid’ kan worden afgelezen. De dimensies zijn: (1) 

lichaamsfuncties; (2) mentale functies en beleving; (3) spirituele en existentiële dimensie; (4) kwaliteit 

van leven; (5) participatie; en (6) dagelijks functioneren. 

Nadere bevindingen 

Een ander resultaat van Hubers onderzoek is dat, op de lichaamsfuncties na, er heel verschillend over 

‘gezondheid’ wordt gedacht. Terwijl patiënten alle dimensies vrijwel even belangrijk vinden, 

interpreteren behandelaren en beleidsmakers ‘gezondheid’ smaller en meer in de richting van het 

biomedisch model. Iets anders betreft de relatie tussen ‘de items of aspecten van positieve 

gezondheid’ en de classificatiecategorieën (domeinen en klassen) van de ICF. Heerkens, Huber & de 

Kleijn-de Frankrijker (2013) concluderen dat veel onderdelen uit het schema van Huber zinvol aan de 

ICF-codes kunnen worden gekoppeld en dat er zelfs 18 zijn (40%) die onder ‘persoonlijke factoren’ 
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gecodeerd kunnen worden (zie Figuur ICF-raamwerk). Kort gezegd, gaat het om items onder de 

hoofddimensie Mentale functies (2 items), Spiritualiteit (3), Kwaliteit van leven (4) en Participatie (5). 

Deze items benadrukken met name het belang van ‘ervaren gezondheid’. 
 

4.1.3 Betekenis van de modellen van gezondheid-functioneren voor psychologische 

beroepsuitoefening 
 

Tekstblok 19  

Een andere kijk… Tekstbewerking en –aanpassing (Huber & Jung, 2015, p. 7) 

Ik merkte dat mijn werkplezier weer terugkwam, toen ik mijn cliënten weer als persoon ging zien. 

Personen met niet per se een medisch probleem, waarop een medisch antwoord nodig is. Bij wie ik 

me mag verwonderen over het aanpassingsvermogen bij klachten, ziekten, levens- en 

gezondheidsvragen en met wie ik kan mee denken en mee zoeken naar wat bedreigend kan zijn. 

Maar vooral waar kansen liggen. Dat je in je spreekuur je bewust bent dat je ook niet-

probleemgericht kunt werken. Dat je ervoor kunt kiezen om vanuit een bredere visie op gezondheid 

te werken, een visie met daarin dimensies opgenomen als kwaliteit van leven, sociaal-

maatschappelijke participatie, spiritualiteit en existentiële vragen.  

Wat kun je doen aan dementie? (Claassen e.a., 2018) 

Denken in termen van de eerder beschreven modellen van gezondheid en gezondheid-functioneren 

geeft ook een andere kijk op de cliënt. Principieel is er meer aandacht voor de ‘positieve 

gezondheid’ van de cliënt in plaats van voor zijn tekorten, is er ook meer ruimte voor het ontdekken 

van nieuwe mogelijkheden en verlegt men terecht ook de aandacht naar ‘het leren van nieuwe 

dingen’. Claassen e.a. (2018) spreken in hun boek met de titel Wat kun je doen aan dementie over 

hoe je je effectief kunt ‘aanpassen’ aan een ziekte/aandoening en welke leefstijl kan helpen om het 

beloop zo gunstig mogelijk te maken (p. 9). Het boek is exemplarisch voor de paradigmashift die 

hier wordt bedoeld. Ingeval van dementie bespreken de auteurs de (preventieve) rol van 

lichaamsbeweging, voeding, slaap, medicatie, en geheugentraining om verergering te voorkomen of 

af te remmen. 

 

Bij cliënten met chronische ziektes, aandoeningen en letsels gaat het doorgaans om complexe 

zorgvragen. Deze vragen nopen in veel gevallen tot onderzoek en behandeling (medisch, 

gedragswetenschappelijk of paramedisch) en de inzet van aanvullende zorg. De NIP-werkgroep is van 

mening dat in geval van gedragswetenschappelijke behandeling, de besproken modellen, indien tot 

een nieuw gezondheid-paradigma aan elkaar gekoppeld en geïncorporeerd, tot een andere, 

vernieuwende kijk op de cliënt kunnen leiden (zie Tekstblok 19) en de volgende betekenis kunnen 

hebben: 

 De modellen stimuleren om de blik op de cliënt ‘breed’ te houden. Het model van Engel (Noot 6) 

stelt terecht dat de verschijningsvorm van ziekte en het genezingsproces multifactorieel bepaald 

zijn en dat psychologische en sociale aspecten wezenlijke onderdelen zijn van het ziek zijn. 

Gedrag en omgeving zijn van invloed op het ontstaan, het beloop en de beleving van de ziekte. 

En ‘ziekte’ of ‘ziek zijn’ beïnvloeden ook het psychologisch welzijn en de sociale relaties;  

 De modellen voorzien de psycholoog in de langdurige zorg van een referentiekader voor zijn 

denken en handelen. Vormt het model van Engel al een soort aanzet tot integraal denken over 

de cliënt, het ICF (-CY) -raamwerk, geïnitieerd door de overheid zelf (WHO, 2001, 2007), is met 

haar gestructureerde taal als uitwerking, een uitstekend kader voor de beschrijving van allerlei 

soorten chronische problemen: problemen met betrekking tot functies en anatomische 

eigenschappen, activiteiten en participatie. Als classificatiesysteem is het (eventueel 

aangepaste) bruikbaar voor assessment, opstellen van een behandelplan met de wensen van 

de patiënt, monitoring van resultaten en evaluatie. Maar er is meer. Het is door zijn brede scoop 

een impuls tot teambuilding en interdisciplinaire samenwerking en uiteindelijk tot de integrale en 

eventueel trans- disciplinaire aanpak van de patiënt. In de revalidatiegeneeskunde en met 

name de kinderrevalidatie, vindt het als denkmodel brede toepassing met de psycholoog als 

vast teamlid (zie o.a. Ten Napel, de Kleijn-de Vrankrijker & de Moor, 2015);  
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 De modellen verbinden psychologisch handelen binnen de context van de ICF aan de 

gedachtegang over ‘dimensies van positieve gezondheid’ (Huber). Binnen de context van de 

ICF kunnen ad component Persoonlijke Factoren gemakkelijk bepaalde dimensies van Huber 

worden ingevoegd. Het kan zodoende bijdragen aan het idee dat ook psychologische 

behandeling in de klassieke zin eindig is en er focusverschuiving nodig kan zijn naar andere 

dimensies van ondersteuning, zoals ‘kwaliteit van leven’, ‘zingeving’, ‘eigen regie en 

‘spiritualiteit’. Het temt overmoed, dwingt tot bescheidenheid over eigen rol en stimuleert om de 

inhoud van de psychologische hulp tijdig aan te passen. Kortom, biedt de ICF een basis voor de 

beschrijving van allerlei soorten chronische problemen in termen van gevolgengeneeskunde, de 

dimensies van Huber over positieve gezondheid vormen hierop een noodzakelijke aanvulling en 

komen tegemoet aan de paradigmashift van ‘kwaliteit van dienstverlening naar optimale 

kwaliteit van bestaan van de individuele cliënt’ (brief Van Rijn, 10 april 2017, p. 3); 

 Denken in termen van de beschreven ‘hoofddimensies van positieve gezondheid’ schept ook 

extra ruimte voor het ‘leren van nieuwe dingen’. Het centraal stellen van de gevolgen van ziekte 

of aandoening en niet van de directe tekorten doet namelijk meer recht aan de 

‘onomkeerbaarheid van de ziektesituatie zonder herstelverwachting’, helpt bij een realistischer 

doelformulering van zowel de functionele diagnostiek als de te verwachten resultaten van 

behandeling en ondersteuning en focust meer op ‘problemen en zorgvragen als gevolg van de 

ziekte’ (ZIN, 2016, p. 39). Hierdoor komt er ook meer ruimte voor leerprocessen gericht op 

positieve of nog resterende ontwikkelingsmogelijkheden. Kortom, voor het leren van nieuwe 

dingen (nieuwe gedragsroutines en vaardigheden) en voor nieuwe zingeving;  

 Het vormt een goed start voor (her)bezinning op de prestatieomschrijving in de zorg. 
 

4.1.4 Conclusie  
 

De NIP-werkgroep is van oordeel dat het kwaliteitskader van de psychologische beroepsbeoefening in 

de Wlz moet uitgaan van een nieuwe, brede en meer integrale visie op gezondheid en gezondheid-

functioneren van cliënten die blijvende gevolgen ondervinden van ziekte, aandoening en letsel. Het 

gaat om de verbinding van de ‘gevolgengeneeskunde’ aan ‘dimensies van positieve gezondheid’. Dit 

vereist van de psycholoog, vergeleken met de vigerende beroepsopvatting, een paradigmashift in de 

richting van meer personalistisch denken over de hele cliënt met niet alleen aandacht voor de 

(blijvende tekorten), maar ook voor de positieve mogelijkheden. Een dergelijke shift is een belangrijke 

pijler voor de vormgeving van het toekomstig kwaliteitsbeleid, sluit aan bij het denken van de overheid 

over kwaliteit van bestaan en geeft een stevige basis voor de inhoud van de psychologische 

beroepsuitoefening. De gepresenteerde modellen kunnen hieraan bijdragen, maar verdienen uiteraard 

wel nadere uitwerking en vertaling naar de praktijk.  
 

4.2 Rollen en competenties van de psycholoog: het CANMEDS-model om te ordenen 
 

4.2.1 Naar een adequatere roldefiniëring van de psycholoog binnen de Wlz 
 

In § 2.2 worden diverse rollen genoemd die de gespecialiseerde psycholoog, werkzaam in de 

langdurige zorg, kan vervullen/vervult en wordt er tevens verwezen naar de bijbehorende 

competenties. Echter, zowel het overzicht van rollen als van de ‘bijbehorende’ competenties, zijn niet 

volledig. Zeker als wordt afgegaan op de praktijk van wat psychologen binnen het werkveld van de 

Wlz feitelijk doen en met welk soort vragen en problemen ze worden geconfronteerd. De 

gedefinieerde rollen centreren zich tot op heden voornamelijk rondom die van 

‘hulpverlener/begeleider’ en ‘beleidsmaker’ en de geformuleerde competenties gaan vooral over 

‘diagnostiek’ en ‘behandeling’. De werkgroep is van oordeel dat deze rol definiëring (1) onvolledig is, 

(2) pover aandoet, (3) niet overeenkomt met de realiteit en (4) ook niet bijdraagt aan de juiste 

positionering van de psycholoog te midden van de andere (zorg)professionals binnen het veld van de 

Wlz. De werkgroep is daarom voorstander van de introductie van het CANMEDS-model, een model 

dat bedoeld is om rollen en competenties in de (medische) zorg nader te ordenen en te expliciteren. 
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Dus ook die van de psycholoog. Echter, behalve het argument van ‘duidelijker positionering van de 

psycholoog’, zijn er nog drie andere argumenten pro om dit model te noemen:  

 Het model is reeds leidend bij andere disciplines in de (langdurige) zorg. Wij noemen de 

psychiatrie (Kwaliteitsplan van de Commissie Kwaliteitszorg van NVvP, 2017), de paramedische 

beroepsgroepen (o.a. fysiotherapie) en de verpleegkunde. De eigen rolinvulling in dit werkveld 

niet verhelderen is uiteindelijk schadelijk; 

 In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VGN & Samenwerkingsverband NIP-

ZMVB en NVO, 2018), een categorie ook vallend binnen de Wlz, fungeert het CANMEDS-model 

al als hulpmiddel bij de analyse van het competentieprofiel. Dus een goed voorbeeld is er al; 

 Het model biedt een uitstekende basis voor scholing en deskundigheidsbevordering met 

inbegrip van accreditatie. Immers, afhankelijk van het kwalificatieniveau van de psycholoog, 

kunnen aan elk te onderscheiden rol (psychologische) competenties worden gekoppeld. Nota 

bene in de praktijk gaat het veelal om reeds verworven competenties.  
 

4.2.2 Het CANMEDS-model als raamwerk 

 
Figuur 2 Rollen volgens CANMEDS-model 
 

De werkgroep is van mening dat een op hoog niveau inzetbare psycholoog binnen het werkveld van 

de Wlz meerdere rollen moet kunnen vervullen en inherent hieraan over een scala van competenties 

moet kunnen beschikken. Het CANMEDS-model geeft een ordening van deze rollen met inbegrip van 

bijbehorende competenties. 

CANMEDS werd ontwikkeld door het Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. De term 

is een samentrekking van letters uit de woorden Canadian Medical Education Directives for 

Specialists. Internationaal wordt de CANMEDS-systematiek gebruikt om de verschillende rollen met 

competenties van zorgprofessionals te beschrijven. Er is in het model één centrale rol en zes rollen 

die daaraan gerelateerd zijn. Staat in het oorspronkelijk model de ‘medical expert’ centraal, voor de 

context van de Wlz en de rol van de psycholoog daarin, is de term vervangen door: ‘psychological 

expert’ (zie Figuur 2). Rond de rol van ‘zorgprofessional met psychologische deskundigheid’ zijn zes 

andere rollen gegroepeerd. Wij noemen de oorspronkelijke Engelstalige termen met een voorlopige 

verduidelijking in het Nederlands: (1) communicator (communicatie: communiceert over ‘zorg’ naar 

cliënt en omgeving), (2) collaborator (communicatie: werkt samen met anderen; is teamspeler) (3) 

leader (geeft leiding: organiseert en werkt beleidsinitiërend), (4) health advocate (bevordert positieve 
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gezondheid), (5) scholar (maakt gebruik van kennis en wetenschap) en (6) professional (handelt 

professioneel en bewaakt professionaliteit).  
 

4.2.3 Overweging voor de toekomst 
 

De werkgroep omarmt het CANMEDS-model en ziet het als een goede kapstok voor de analyse en 

beschrijving van onderscheiden psychologische rollen en competenties in het werkveld van de Wlz. 

Een dergelijke analyse kan verder worden gespecificeerd voor de diverse deelsectoren in de Wlz: de 

gehandicaptensector, de sector ouderen thuis en/of in ambulante situatie en de sector mensen 

verblijvend in een verpleeg- en/of verzorgingsinstelling. De voordelen van toepassing van het model 

zijn kortweg: (1) duidelijker ordening van mogelijke psychologische rollen en competenties; (2) 

scherpere positionering van de psycholoog ten opzichte van andere zorgprofessionals; (3) betere 

herkenbaarheid bij andere zorgprofessionals, omdat het basismodel van analyse van rollen en 

competenties identiek is; (4) goede uitgangspositie voor opleiding en scholing; en (5) betere 

aansluitingsmogelijkheden bij de recente documenten over kwaliteit in de verpleegzorg, ouderenzorg 

en gehandicaptenzorg als het om implementatie gaat. 
 

Uiteraard is het belangrijk na te gaan of en in welke mate de gz-psycholoog en de psycholoog-

specialist aan de genoemde rollen en competenties al niet voldoen (EVC), zodat vooral voor deze 

professionals het model gebruikt kan worden voor extra ordening, afbakening en beschrijving van hun 

huidige functioneren.1 
 

4.3 Kwaliteitskader voor de psychologische beroepsuitoefening binnen de Wlz: bouwstenen 
 

‘Kwaliteit van psychologische hulp in de context van de Wlz’ kan worden gezien als een 

verbijzondering van het algemenere begrip ‘kwaliteit van zorg’. De omschrijving luidt: “Kwaliteit [van 

zorg] is de mate waarin het geheel van eigenschappen … van een product, proces, en dienst [in de 

zorg] voldoet aan de eraan gestelde eisen […] die voortvloeien uit het gebruikersdoel” (RGO, 1990; 

RIVM, 2009 geciteerd uit PGO support, 2013, p. 2). Kwaliteit betekent dus hier dat zorgprofessionals, 

waaronder ook psychologen, geacht worden optimale hulp te bieden. Voor de psycholoog impliceert 

dit ‘optimaal’: (1) de keuze van een kwaliteitskader met welomschreven kernwaarden; (2) voldoen aan 

kwaliteitskenmerken in functie van onderzoek en behandeling; (3) randvoorwaarden inbouwen voor 

verbetering van kwaliteit en behandeleffectiviteit. De NIP- werkgroep reikt in deze paragraaf 

bouwstenen aan voor een te ontwikkelen kwaliteitskader voor de psychologische beroepsuitoefening 

binnen de Wlz. De bouwstenen zijn de kernwaarden die de psycholoog in zijn handelen nastreeft (§ 

4.3.1), de kwaliteitseisen waaraan zijn handelen moet voldoen (§ 4.3.2), en de randvoorwaarden 

waarbinnen hij zijn werk levert (§ 4.3.3). Wij lichten dit nader toe.  
 

4.3.1 Kernwaarden 
 

In de Wlz gaat het om complexe zorgvragen, chronisch van aard en qua inhoud en ernst wisselend in 

de tijd. Complex houdt in dat het gezondheid-functioneren van de cliënten wordt gekenmerkt door een 

combinatie van beperkingen en/of ernstige psychische problemen, problemen die elkaar beïnvloeden 

en versterken en in interactie zijn met omgevingsfactoren (zie besproken gezondheidsmodellen § 4.1). 

Conform dit gegeven is de werkgroep van mening dat het kwaliteitskader voor het handelen van de 

psycholoog de volgende vier kernwaarden moet omvatten (Marktscan Langdurige Zorg van NZa, 

2015, 2016; Kwaliteitskader verpleeghuiszorg van ZIN, 2017; Kwaliteitskader gehandicaptenzorg van 

de stuurgroep VGN, 2017; Kwaliteitsplan van de Commissie Kwaliteitszorg van NVvP, 2017): 

 Kwaliteit van leven is leidend. Centraal in de rolopvatting van de psycholoog staat de kwaliteit 

van leven van de individuele cliënt. De geboden zorg en dus ook de psychologische zorg en het 

omringende zorgsysteem zijn volgend en dus hieraan ondersteunend en hierop afgestemd. Het 

                                                           
1 Zie in dit verband teksten over Rollen/Competenties bij ouderen en bij mensen in verpleeghuis-en 

verzorgingssituatie (Marjan van Laar). 
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spreekt vanzelf dat deze verandering in zienswijze op de verhouding zorg vs. kwaliteit van leven 

te maken heeft met de maatschappelijke veranderingen van de laatste jaren met de groei naar 

de participatiesamenleving, de inhoud van de stelselherziening en de focus op eigen regie en 

zelfbeschikking van de burger; 

 De psychologische hulp is persoonsgericht en passend. De psycholoog biedt persoonsgerichte 

psychologische zorg, dat wil zeggen ‘zorg op maat’ (zie o.a. Kwaliteitskader gehandicaptenzorg 

van de stuurgroep VGN, 2017, p.12). Hij stelt de belangen, vragen en zorgbehoeften van de 

cliënt centraal en niet de belangen van het systeem. Hij heeft in zijn praktijkvoering oog voor de 

behoefte aan zelfstandigheid van de cliënt, de eigen regiemogelijkheden en zijn/haar 

keuzevrijheid. Passend houdt in dat de cliënt een persoonlijk arrangement krijgt aangeboden 

waar directe psychologische hulp al dan niet onderdeel van uitmaakt; 

 De hulp van de psycholoog maakt altijd deel uit van een breder plan van aanpak en 

teamsamenwerking. De cliënt en zijn systeem hebben doorgaans multipele vragen en 

problemen, die op allerlei gebieden kunnen liggen. De zorgvraag is dus altijd complex en leidt in 

de praktijk meestal tot multipele zorg- en behandeldoelen. Dat is de reden dat de 

psychologische hulp altijd in een meeromvattend handelingsplan of zorgplan met 

behandeldoelen ingebed moet zijn en tot een integrale teambenadering noopt. Volgens de 

werkgroep betekent dit dat de psycholoog in de lz nooit als losse professional optreedt, maar 

zijn werk altijd in een breder geheel van interdisciplinair teamoverleg plaatst en/of van breder 

werkoverleg met de cliënt zelf en/of zijn systeem. Er moet dus altijd sprake zijn van afstemming 

of verbinding in breder verband; 

 Er is een bewuste verbinding van de psychologische hulp met de maatschappelijke context. De 

psycholoog in de lz werkt niet in een vacuüm. Hij is zich ervan bewust dat hij in een bepaalde 

maatschappelijke context werkt, een context met diverse wetten en typen beleidsregels en met 

verschillende soorten partijen op diverse niveaus die ook allemaal hulpverlenen en dus ook van 

(meer)waarde zijn. De kwaliteit van zijn/haar hulp en de behandeleffectiviteit zijn mede 

afhankelijk van de wijze waarop hij binnen die maatschappelijke context verbindingen weet te 

leggen met andere voorzieningen en hulpstructuren en dus weet samen te werken, zowel 

horizontaal met andere hulpverleners als verticaal in de keten. Immers, lz wordt ook verleend 

via de WMO, de Jeugdwet en de Zvw. Dit vraagt om afstemming van zorgbeleid en uitvoering. 

Betrokken partijen kunnen op micro-, meso- en macroniveau liggen. Op microniveau vereist dit 

bijvoorbeeld samenwerking met familie/naasten, mantelzorgers en andere vrijwilligers, 

verwijzers (huisarts, sog en avg) en andere zorgprofessionals waaronder poh; op mesoniveau 

o.a. met gemeentelijke consulenten en beleidsmakers, wijkteams, thuiszorginstellingen en ggz-

instanties (zie o.a. Kwaliteitsplan van de Commissie Kwaliteitszorg van NVvP, 2017, p. 8; 

Marktscan van NZa, 2015, 2016).  

Praktische knelpunten m.b.t. kernwaarden uit NIP-enquête 

De kernwaarden die de werkgroep naar voren brengt, zijn in de praktijk niet zo vanzelfsprekend als ze 

klinken. In de NIP-enquête geeft maar 19% van de respondenten aan dat in het huidige zorgstelsel 

‘passende zorg’ goed mogelijk is (vs. 45% niet en 36% geen mening) en is 26 respectievelijk 15 % van 

oordeel dat er niet voldoende tijd is voor overleg over de cliënt in de zorgteams of overleg met het 

systeem van de cliënt. 46 % geeft aan dat domein overschrijdende hulp niet goed mogelijk is. 
 

4.3.2 Kwaliteitskenmerken (aangaande de uitvoering van onderzoek en behandeling) 
 

Behalve dat de psycholoog in de lz bepaalde kernwaarden vertegenwoordigt, voldoet zijn handelen op 

uitvoeringsniveau of kortweg de uitvoering ook aan bepaalde kwaliteitskenmerken. De kenmerken die 

de werkgroep onderscheidt, zijn: 

 Er wordt gewerkt vanuit een positieve en integrale visie op gezondheid. Niet alleen de 

stoornissen en beperkingen staan centraal in het functioneren van cliënten in de lz, maar ook 

de mogelijkheden of anders gezegd de positieve kant van gezondheid. Gezondheid is immers: 

“Het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, [dit] in het licht van de fysieke, 

emotionele en sociale uitdagingen van het leven (…)”. Hiermee benadrukt de werkgroep de 
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potentie om gezond te zijn of te kunnen worden, zelfs wanneer er sprake is van een complexe, 

chronische situatie. De psycholoog richt zijn onderzoek en behandeling derhalve op de 

toename van gezondheid van de cliënt en zijn familie/naasten (het systeem) en draagt zo bij 

aan herstel en kwaliteit van leven. De handvatten om deze positieve visie te realiseren zijn 

eerder uitgewerkt in paragraaf 4.1, respectievelijk 4.1.3, ad betekenis modellen van 

gezondheid-functioneren voor de psychologische beroepsuitoefening en de integratie ervan tot 

één systeem (zie ook Kwaliteitsplan van de Commissie Kwaliteitszorg van NVvP, 2017; Sectie 

Ouderenpsychologie NIP, 2016, p. 3 en p. 11). 

De werkgroep onderschrijft voorts de inzichten verwoord in het recent uitgebrachte rapport 

(position paper) van de VGN. Ze sluiten goed aan bij de eerdergenoemde integrale visie op 

gezondheid. Er staat dat de behandeling van de psycholoog bij mensen met een beperking een 

onderdeel vormt van de integrale benadering van de cliënt en strategisch drie niveaus kan 

omvatten: (1) een individuele aanpak; (2) een gestandaardiseerd aanbod met transfer naar de 

leefsituatie; en (3) een algemeen aanbod naar de leefsituatie. Het spreekt vanzelf dat dit ook 

toepasbaar is op de andere werkvelden van de Wlz;  

 Onderzoek en behandeling zijn onderdeel van een breder gedragen, integraal zorg- of 

behandelplan. Integraal betekent dat alle zorgverleners en disciplines hun handelen intensief op 

elkaar afstemmen. Dus ook de psycholoog draagt hierin een eigen verantwoordelijkheid. De 

vorm is de interdisciplinaire samenwerking. Naar het oordeel van de werkgroep is de 

psycholoog binnen de Wlz dus geen losstaande deskundige of solist. Integendeel, hij staat niet 

los van de rest van de integrale zorg. Hij is in eerste instantie een teamplayer. Hij levert een 

actieve bijdrage aan het gezamenlijke zorgplan, d.w.z. hij draagt (o.a. via onderzoek) bij aan de 

formulering van de gedragswetenschappelijke vragen en behandeldoelen en neemt deel aan de 

diverse soorten overleg, ook al is hij zelf niet direct bij de zorg van de cliënt betrokken. Zijn 

behandeldoelen zijn SMART gedefinieerd, gebaseerd op onderzoeksgegevens, 

wetenschappelijke kennis en professionele ervaring. Het spreekt vanzelf dat het moeten 

voldoen aan de kwaliteitskenmerken ‘gezamenlijk zorg-/behandelplan opstellen’ en ‘deelnemen 

aan interdisciplinair teamoverleg’ aan restricties onderhevig kan zijn en in de praktijk qua 

vormgeving kan variëren. Variabelen zijn o.a. setting (intramurale vs. extramurale), de 

organisatie van de zorg ter plaatse en het soort zorgvraag (relatief enkelvoudige vs. 

meervoudige);  

 Onderzoek en behandeling zijn resultaatgericht. De werkgroep is van oordeel dat binnen de Wlz 

de psycholoog met ‘gereedschap’ moet werken dat voldoet aan ‘de stand van wetenschap en 

praktijk’. Het gaat dan om passende interventies, zorgprogramma’s, methodieken en vormen 

van organisatie en tevens om gereedschap dat ook effectief is. ‘Passend’ betekent natuurlijk 

‘met in achtneming van de typische kenmerken van de Wlz’. Deze zijn anders dan in de 

curatieve zorg. In de Wlz gaat het meer om kwaliteit van leven dan herstel, is de zorgvraag 

complexer, en de doelgroep heterogener. Dat maakt de keuze in feite ook moeilijker. (zie o.a. 

Passend onderzoek effectiviteit Langdurige Zorg, ZIN, 2016). Dat is de reden waarom ‘werk 

leveren dat zoveel mogelijk passend is’ van veel psychologen ook een andere praktijkattitude 

en aanvullende scholing en deskundigheidsbevordering vraagt. Naast ‘passendheid’ valt er in 

de Wlz ook op het punt van (kosten)effectiviteit van interventies nog veel te leren en te 

ontwikkelen. Vergeleken met de jeugdzorg (Van Yperen, Veerman & Bijl, 2017) zit de Wlz in 

feite nog in of zelfs nog vóór de oriëntatiefase;  

 Leren van eigen resultaten. De psycholoog is niet alleen gericht op de uitvoering van onderzoek 

en behandeling, maar ook op terugkoppeling van bereikte resultaten en reflectie op eigen 

handelen. Scherper gesteld. De werkgroep lz is van oordeel dat er sprake moet zijn van een 

continue verbetercyclus. Immers, de resultaten, tussentijds en op het einde van het 

behandelproces behaald, vormen een goede basis voor kwaliteitsverbetering van de eigen 

beroepsbeoefening. Essentiele instrumenten om onderzoek en behandeling te kunnen 

verbeteren zijn volgens de werkgroep: (1) het open gesprek met de cliënt, (2) het meten van de 

eigen behandelresultaten, en (3) het gebruik van kwaliteitsinformatie (indirect). Als 
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terugkoppeling van gegevens heeft plaatsgevonden en aanleiding is tot verbetering van de 

werkwijze, kan het een en ander in de individuele plan-do-check-act cyclus (Deming) worden 

ingepast. Behalve voor verbetering van de eigen werkwijze, kunnen de gemeten 

behandelresultaten ook dienstbaar worden gemaakt aan het eindgesprek met de cliënt, 

alsmede aan derde partijen ten behoeve van transparante zorg. ‘Leren van eigen resultaten’ is 

een centrale waarde in de recente beleidsrapporten over kwaliteit in de verpleeghuissector, 

gehandicaptenzorg en psychiatrie en verdient nadere specificering op branche-en 

vakdisciplineniveau. Denk ook aan de ROM-discussie; 

 Uitdagingen: aandacht voor vrijheidsbeperking en terugdringen van psychofarmaca. De 

psycholoog binnen de Wlz heeft direct te maken met de toepassing van wetten op het gebied 

van veiligheid en vrijheid beperkende maatregelen. Was dat in het verleden al zo en in de 

toekomst zal dit alleen maar toenemen nu reductie ervan politiek een kernissue is en 

omgekeerd humane uitvoering, indien onontkoombaar, een hoofdeis. De psycholoog draagt een 

specifieke (mede)verantwoordelijkheid bij het helpen voorkomen van ernstig aberrerend gedrag 

en voorts bij de vroegtijdige signalering, inschatting en het voorkomen van gedrag dat een 

gevaar is voor de persoon zelf en/of zijn omgeving en voorts voor het nemen van maatregelen 

om het gevaar te voorkomen of af te wenden. Natuurlijk gaat het hier ook om het mede dragen 

van ethische verantwoordelijkheid. 

Een andere verantwoordelijkheid betreft de aandacht voor het terugdringen van gebruik van 

psychofarmaca. Hierbij kan gedacht worden aan: (1) het aandragen van alternatieve 

(psychosociale) interventies; (2) monitoring van de effecten van afbouw van 

psychofarmacagebruik; en (3) analyse van de relatie tussen werkwijze en deskundigheid en het 

gebruik van psychofarmaca. Zo levert de psycholoog een bijdrage aan goede en verantwoorde 

zorg, zoals o.a. door Inspectie geformuleerd en getoetst. 
 

4.3.3 Randvoorwaarden (kader ter bewaking van de behandelkwaliteit en -effectiviteit) 
 

Bij het onderwerp ‘randvoorwaarden voor bewaking resp. verbetering van de behandelkwaliteit en -

effectiviteit’ sluit de werkgroep Wlz aan bij het kwaliteitsbeleid van het NIP. Dit beleid wil o.a. via rand 

voorwaardelijke activiteiten, leden in hun praktijkvoering zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren, 

ten einde te bereiken dat de zorg voor de cliënt verbetert of op een goed niveau blijft. Het 

cliëntperspectief, anders dan het perspectief van de verzekeraar en de zorgaanbieder, staat daarbij 

dus centraal. De werkgroep kiest ter bewaking, respectievelijk ter verbetering van onderzoek en 

behandeling, voor de volgende instrumenten: (1) werken volgens kwaliteitsstandaarden; (2) 

kwaliteitsvisitatie; (3) verzamelen van kwaliteitsinformatie; (4) gedeelde besluitvorming; (5) meer 

opleidingsplaatsen in het werkveld van de Wlz en (6) toepassing van de norm van verantwoorde 

werktoedeling; (7) stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Deze kwaliteitsinstrumenten worden 

kort toegelicht: 

 Kennis nemen van en toepassen van kwaliteitsstandaarden (indien aanwezig en relevant). Het 

woord kwaliteitsstandaard is een verzamelbegrip voor richtlijnen, zorgstandaarden en generieke 

modules. Het geeft aan wat goede zorg is. Volgens de werkgroep zijn richtlijnen belangrijke 

handvatten voor de praktiserende psycholoog en zijn ze een onmisbaar en zelfs sturend 

referentiekader voor onderzoek en behandeling. Immers, zij geven adviezen, aanbevelingen en 

behandelinstructies. Ze zijn doorgaans het resultaat van samenwerking met andere, 

aanpalende disciplines en gebaseerd op wetenschappelijke kennis, professionele kennis en 

ervaringskennis. Volgens de werkgroep heeft de praktijkpsycholoog altijd de mogelijkheid om af 

te wijken van een richtlijn, tenminste als de situatie van de cliënt erom vraagt. De werkgroep is 

van oordeel dat met richtlijnen in de Wlz verstandige keuzes worden gestimuleerd en 

ongewenste praktijken teruggedrongen. Vergeleken met richtlijnen zijn zorgstandaarden en 

generieke modules breder van opzet en bevatten ze ook informatie over de inhoud van de zorg, 

de organisatie ervan en het kwaliteitsbeleid. Het NKO GGz heeft met participatie van het NIP 

een groot aantal zorgstandaarden ontwikkeld. Deze zijn volop bruikbaar binnen het werkveld 

van de Wlz, mits toegepast met oog voor de context van de cliënt (Raad voor Volksgezondheid 
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en Samenleving, 2017; Brief samenwerkingsafspraken Ggz-Nederland over hanteren van 

zorgstandaarden; Werkgroep Kwaliteit, oktober 2017). 

De stand van zaken aangaande de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden in relatie tot 

doelgroepen in de Wlz is volgens de werkgroep:  

- De gehandicapten-sector zit in de startfase (Geus, 2017). Het NIP participeert in een 

kwartiermakers traject VG om de methodiek van de richtlijnontwikkeling voor deze sector 

uit te rollen (zie notulen plenaire bijeenkomst d.d. 14-6-’18). Inmiddels is er een 

Meerjarenprogramma Kwaliteitsstandaarden VG opgesteld en wordt gekeken onder 

welke condities de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en met name richtlijnen onder 

SKILZ (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg) (2017), een programma van VWS, 

kan functioneren;  

- Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NOK) heeft voor cliënten met EPA met de 

ontwikkeling van tal van kwaliteitsstandaarden, te weten zorgstandaarden, generieke 

modules en richtlijnen (www.ggzstandaarden.nl), haar einddoel bereikt. Het werk van het 

NKO gaat nu verder in AKWA (per 1 jan. 2019 operationeel. Dit nieuwe kwaliteitsinstituut 

van GGz krijgt als kerntaak de (door)ontwikkeling en ondersteuning van de implementatie 

van de ontwikkelde kwaliteitsstandaarden;  

- Voor de categorie mensen met een somatische of psychogeriatrische aandoening of 

beperking is het toekomst aangaande de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden nog 

ongewis (o.a. voor ouderen thuis, ambulant/verpleeghuissector). Er is wel een 

zorgstandaard ‘dementie’. Een boost is nodig. 

 Kwaliteitsvisitatie moet. Ook via het traject van kwaliteitsvisitatie bevordert het NIP de 

professionalisering van haar leden en de beroepsidentiteit. Bij kwaliteitsvisitatie gaat het om de 

vraag of de door de psycholoog verleende zorg voldoet aan vooraf gestelde eisen en normen 

en welke verbeteringen er nodig zijn. Hierbij wordt als het ware in de spiegel van de 

professionele standaard gekeken. De werkgroep is van mening dat visitatie niet alleen van 

belang is voor de zelfstandig gevestigden in de Wlz, nu het primaire focus, maar ook voor 

collega’s in zorginstellingen. Terwijl voor de eerstgenoemde categorie de kwaliteitsvisitatie op 

gang is gekomen, hoewel nog met bescheiden aantallen deelnemers, zijn er voor de 

zorginstellingen vooral plannen, soms afspraken en/of een begin van pilots:  

- Verpleeghuiszorg. De verpleeghuiszorg heeft het volgende voornemen: “[er] vindt een 

vijfjaarlijks (multidisciplinaire) kwaliteitsvisitatie plaats door de relevante 

beroepsorganisatie” (Kwaliteitskader verpleeghuiszorg van ZIN, 2017, p. 17);  

- Gehandicaptensector. Binnen de gehandicaptensector is afgesproken om jaarlijks een 

kwaliteitsrapport te maken met aansluitend reflectie van buitenaf via externe visitatie 

(Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg van de stuurgroep VGN, 2017; brief Van Rijn, 10 

april, p. 3). De werkgroep gaat ervan uit dat het hierbij niet om de psychologische 

discipline zelf gaat, maar om overkoepelende onderwerpen of anders gesteld, de 

instelling als geheel of systeem. Het is de bedoeling om begin 2019 in enkele instellingen 

voor gehandicaptenzorg een pilot te starten naar visitatie van psychologen en 

orthopedagogen (bron Ruud Geus en Suzan Möller); 

- GGz. In sept. 2017 wordt ook in een van de GGz-instellingen, te weten Arkin een pilot 

gestart, gericht op visitatie psychologen (bron Udo Nabitz); 

- Sectie Ouderenpsychologen (SOP) en Revalidatiepsychologen van het NIP. De situatie 

bij beide secties, die ‘mensen met een somatische of psychogeriatrische aandoening of 

beperking’ zorg bieden, is op het punt van kwaliteitsvisitatie nog onontgonnen, hoewel 

gezegd moet worden, dat revalidatiepsychologen niet primair te maken hebben met de 

Wlz, maar met de Zvw. Voorts meldt de sectie Ouderenpsychologen: wij participeren al 5 

jaar in de discussie over de ontwikkeling van een visitatiemodel. Het onderwerp blijft 

echter op het niveau van het NIP-bureau hangen (bron Marjan van de Laar). 

Ten slotte stelt de zusterorganisatie NVvP en dit als onderdeel van haar kwaliteitsbeleid, een 5-

jaarlijkse kwaliteitsvisitatie verplicht en koppelt dit aan de herregistratie; 

http://www.ggzstandaarden.nl/
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 Verzamelen van kwaliteitsinformatie in de context van de Wlz is noodzakelijk. Kwaliteits-

informatie is voor cliënten van belang om te kunnen kiezen voor de zorg die ze nodig hebben. 

Daarnaast is zulke informatie belangrijk voor interne sturing op kwaliteit, zorginkoop en toezicht. 

Wat betreft intern sturen op kwaliteit is er een duidelijke relatie met ‘leren van eigen resultaten’ 

(zie § 4.3.2, bullet 4), zij het dat nu minder het belang van de individuele cliënt als van het 

systeem op de voorgrond staat. De werkgroep is van mening dat ook psychologen die in de Wlz 

werkzaam zijn, moeten meewerken aan het verzamelen van kwaliteitsinformatie via daartoe 

geëigende indicatoren en procedures. De keuze van indicatoren zal voorts worden bepaald op 

basis van bruikbaarheid en registreerbaarheid. Clientfeedback en patiëntervaringen dienen een 

plek te krijgen binnen de indicatoren (zie ook Kwaliteitsplan NVvP, 2017). Deze mening sluit 

grotendeels aan bij het beleid van het NIP-bestuur, speciaal inzake ROM. In dit verband moet 

wat betreft het ggz-deel in de langdurige zorg nog worden gemeld dat er een ROM ‘nieuwe stijl’ 

wordt ontwikkeld, een activiteit die een belangrijke plek krijgt in het nieuwe kwaliteitsinstituut 

voor de geestelijke gezondheidszorg (AKWA) (2018). Wat deze ontwikkeling specifiek voor de 

ouderen- en verpleeghuiszorg en de gehandicaptensector in de Wlz inhoudt, is niet duidelijk. 

Een overweging is om het verzamelen van kwaliteitsinformatie aan te haken bij de reeds 

bestaande methodische cyclus van zorgplan en zorgplanevaluatie. Als de bestaande 

verslaglegging scherper kan worden gericht op effectmeting, voorkomt men de invoering van 

geheel nieuwe en losstaande instrumenten en heel wat bureaucratische rompslomp; 

 Meer gz-opleidingsplaatsen hard nodig in het werkveld van de Wlz (zie Noot 7). In 2017 is door 

VWS de toewijzing van opleidingsplaatsen in de GGz op advies van het Capaciteitsorgaan 

vastgesteld (Nieuwsbrief TOP, 2017). 610 plaatsen werden voor de komende periode voor de 

opleiding gz-psycholoog toegewezen, terwijl de behoefte aanmerkelijk groter is en op 1019 was 

geraamd. Niettegenstaande er een toename van 68 plaatsen werd gerealiseerd, was het toen al 

de vraag, aldus de werkgroep, of de Wlz hiervan profiteert. Dezelfde vraag kan worden gesteld 

voor de toegekende extra opleidingsplekken uit het recente ‘onderhandelaarsakkoord’ van de 

overheid met veldpartijen in de GGz (Blokhuis, 2018). Ook die zijn alleen bestemd voor de GGz. 

De Wlz profiteert dus ook hier niet van. Immers, in de Wlz ontbreekt de harde norm van de 

curatieve GGz dat BIG-registratie én voorwaarde is voor regiebehandelaarschap én de 

professionele norm is voor de 1-1 behandelrelatie met de cliënt. Dit heeft er o.a. toe bijgedragen 

dat in de VVT- en ZMVB-sector het gemiddelde opleidingsniveau van psychologen en hun 

organisatiebehoefte (aansluiting bij de beroepsvereniging) laag zijn en masterpsychologen of 

nog lager gekwalificeerde beroepsbeoefenaren gemakkelijker worden ingezet. Dit is strijdig met 

de zgn. norm van de verantwoorde werktoedeling (zie verder). 

Hoewel strikt genomen niet passend bij het onderwerp gz-opleidingsplaatsen in het werkveld 

van de Wlz, doet zich het tekort aan opleidingsplaatsen ook gelden in de revalidatiezorg. Het 

gaat hier om de ondervertegenwoordiging van psycholoog-specialisten, dus het tekort aan 

klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen (BIG-Art. 14) en de behoefte aan meer 

plaatsen, teneinde de specialistische zorg in elk centrum te borgen (Sectie Revalidatie NIP, 

2017). 

Wat betreft het tekort aan gz-psychologen vindt de werkgroep dat er breder gekeken moet 

worden dan alleen naar de formele gz-opleiding. Erkennen van eerder verworven competenties 

is nodig ten einde diversiteit in competenties in teams te kunnen realiseren;  

 Binnen het werkveld van de Wlz uitsluitend werken volgens de norm van de verantwoorde 

werktoedeling. De werkgroep Wlz huldigt het principe van ‘de juiste professional op de juiste 

plaats’. Om dit te bereiken moeten de volgende twee condities worden gerealiseerd: (1) 

opstellen van competentieprofielen voor alle kwalificatieniveaus van psychologen in de Wlz en 

eventueel uitgesplitst naar specifieke werkvelden, zodat voor zowel professional en werkgever 

als de cliënt de verschillende psychologen-functies en hun competenties duidelijk zijn, en (2) 

gezien het niveau van de functies en de complexiteit van de werkzaamheden moeten 

psychologen in de Wlz (uiteindelijk) BIG-geregistreerd zijn en zo dit niet het geval is onder 

begeleiding of supervisie van een gz-psycholoog of psycholoog-specialist moeten werken 
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(vergelijk ZIN, 2016). Dit is een formeel standpunt, wat onverlet laat dat er haast moet worden 

gezet achter de gedachte dat collega’s met veel opleiding en ervaring via een traject van Eerder 

Verworven Competenties alsnog als gz-psycholoog geregistreerd moeten kunnen worden. 

 Alleen gedeelde besluitvorming. Onderzoek en behandeling moeten in nauw overleg 

plaatsvinden tussen de cliënt, diens systeem (als dat kan en wenselijk is), de betrokken 

psycholoog, de eindverantwoordelijke regiebehandelaar en het multidisciplinaire team. De 

psycholoog en het team informeren de patiënt en maken hierbij gebruik van de beschikbare 

kwaliteitsinformatie en keuzehulpen. Uiteindelijk is het aan de cliënt al dan niet in overleg met 

zijn systeem en ander hulpverleners te bepalen wat hij/zij wil aangaande onderzoek en 

behandeling (vergelijk Kwaliteitsplan NVvP, 2017); 

 Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. De Wlz in zijn huidige vorm heeft geen 

wetenschappelijke traditie en heeft ook geen agenda voor wetenschappelijk onderzoek. 

Theoretische inzichten ontbreken goeddeels, evenals kennis van effectieve zorgprogramma’s 

en de implementatie ervan, speciaal wat betreft gezondheid, kwaliteit van leven, ervaren 

welbevinden en eigen regie, onderzoek naar de effectiviteit gedragsbeïnvloeding en 

omgevingsaanpassing. 

 

Jan de Moor, januari 2019 
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Noten  
 

Noot 1 

Behandeling van de stoornis, dus cure, stond bij hen centraal. Echter, in de zorg van ouderen en 

gehandicapten gaat het meer om ‘kwaliteit van leven’ (care) dan het ‘behandelen van stoornissen’ en 

staan ook andere specialisten dan de psychiater centraal, te weten de verpleeghuisarts, de arts 

verstandelijk gehandicapten en de revalidatiearts. Desalniettemin blijft de continuering van de inzet 

van de psychiater, de psychiatrisch verpleegkundige en de gz-psycholoog/psycholoog-specialist in de 

Wlz een vereiste ingeval de psychische stoornis het primaire probleem is of een neveneffect is van 

andere stoornissen of factoren. 
 

Noot 2  

Vpt. Bij een Vpt wordt alle zorg die in het zorgprofiel past, geleverd door één zorgaanbieder en valt 

dus onder de verantwoordelijkheid van één Wlz-instelling. Daarmee worden afspraken gemaakt over 

de zorg die gewenst wordt en op welke tijden de zorgverleners langskomen. 

Mpt. Met een mpt kan de cliënt de zorg thuis laten leveren door een of meerdere zorgaanbieders 

middels zorg in natura. Voor bepaalde zorgvormen, zoals persoonlijke verzorging en verpleging, is het 

ook mogelijk om zorg zelf in te kopen met een pgb. 

Pgb. Met een persoonsgebonden budget kan de verzekerde zelf zorg inkopen bij een of meerdere 

zorgaanbieders. Het budget wordt door de Sociale Verzekeringsbank beheerd. 
 

Noot 3  

EMB: ernstig meervoudige beperkingen 
 

Noot 4 

ICF-(CY): de toevoeging CY staat voor de extensie van het oorspronkelijke ICF-model naar ‘kind en 

jeugd’. Bij het raamwerk moet worden opgemerkt dat de pijlen eerder relaties dan causale verbanden 

weergeven. 
 

Noot 5 

Getallen wijken af van Tabel 1, omdat het in deze brief van Van Rijn om 1-4-2016 als teldatum gaat.  
 

Noot 6 

Bio psychosociaal model van Engel 

Het bio psychosociaal model is een uitbreiding van het medisch model over ziekte en genezing. Het is 

multifactorieel van aard. De voorstanders erkennen de invloed van psychologische en sociale factoren 

op ‘ziek zijn’. Engel beschreef eind vorige eeuw in Science (1977) de bio psychosociale benadering 

van de geneeskunde. Gedrag en omgeving zijn van invloed op ontstaan, beloop en de beleving van 

de ziekte. En omgekeerd. ‘Ziekte’ of ‘ziek zijn’ beïnvloedt ook het psychologisch welzijn en de sociale 

relaties.  

Bij de ontwikkeling van zijn model bekeek Engel de werkelijkheid vanuit de systeemtheorie. Centraal 

staan de interacterende processen op een steeds hoger aggregatieniveau van beïnvloeding 

(taxonomie): van atomen en moleculen tot de omringende familie, gemeenschap, cultuur en 

maatschappij. Terwijl de achterliggende theorie aan kritiek onderhevig is (van Tilburg, 2016), heeft het 

model wel praktische betekenis. Het zet aan tot nadenken: (1) het stimuleert tot een vollediger inzicht 

in de keten van gebeurtenissen die aan een (psychiatrische) ziekte voorafgaat of erop volgt; en (2) het 

biedt een ordeningskader voor wetenschapsbeoefening.  
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Bijlage 1 - Kenmerken van de doelgroepen in het werkveld van de Wlz en 

zorgvragen aan de psycholoog 
 

De hier nader te beschrijven doelgroepen in het werkveld van de Wlz geven een indruk van de ernst 

en het chroniciteit van de toestandsbeelden, de complexiteit van de gevolgen voor het eigen handelen 

en het sociaal-maatschappelijk functioneren op tal van terreinen en de noodzaak van samenhangende 

hulp. De beschrijving wordt steeds voorafgegaan door een citaat over de bijbehorende inzet van de 

psycholoog. Het gaat om een indruk en geen doorwrochte tekst die per se voortvloeituit de basistekst, 

dus voor aanvulling, verfijning en verbetering vatbaar. 

Mensen met een verstandelijke ‘handicap’ 

Zorgvragen aan de psycholoog 

 uitvoeren van de primaire diagnostiek op het gebied van gedragsproblematiek: het vaststellen 

van de aandoening, stoornis en/of beperking en de verschillende gradaties hierin; tevens het 

vaststellen van de oorzaak van de gedragsproblematiek en vaststellen van de werkelijke 

zorgvraag; 

 functionele diagnostiek: vaststellen van het ‘beperkingenbeeld’ en functioneringsprofiel, zoals 

op het gebied van sociale, emotionele, communicatieve en praktische vaardigheden; 

 (mede) vormgeven van een context waarin de verstandelijk beperkte voldoende tegemoet 

gekomen wordt aan zijn of haar basisbehoeften; voorts het bieden van een op het begrips- en 

communicatieniveau van de cliënt aangepaste psychologische en therapeutische behandeling; 

en ten slotte het leren omgaan of behandelen van problemen op het gebied van cognitie, 

stemming en gedrag […]; 

 ondersteunen van het mantelzorgsysteem (en veelal ook het professionele zorgsysteem) door 

het vergroten van de kennis van het ziektebeeld, het leren omgaan met de cliënt gegeven diens 

beperkingen gegeven diens beperkingen en het vergroten van de draagkracht van de 

mantelzorger (ZIN, 2016, p. 27). 

Begripsinhoud ‘verstandelijke handicap’ 

In de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (Schalock e.a., 2010)  

wordt de diagnose ‘verstandelijke beperking’ aan drie criteria getoetst:  

 Er is sprake van een significant gestoorde intelligentie (≥ twee SD van gemiddelde);  

 De intellectuele stoornis treedt tegelijk op met een significante beperking in adaptief gedrag; 

 De stoornissen en beperkingen zijn blijvend en voor het achttiende jaar aanwezig. 

Terwijl in geval van een verstandelijke beperking het in eerste instantie dus om een mentale 

functiestoornis gaat (term ICF), zijn er ook andere kenmerken die in de omschrijving minder scherp 

naar voren treden: (1) de grote mate van heterogeniteit van de doelgroep; (2) de invloed van de 

stoornis(sen) op zowel de ontwikkeling van de vaardigheden als de maatschappelijke participatie; (3) 

de veranderingen in de tijd van het behoefteprofiel; (4) de gevolgen voor de kwaliteit van leven; en (5) 

de gevolgen voor de directe omgeving. Wat betreft de heterogeniteit van de doelgroep. Deze komt 

niet alleen tot uiting in de diverse graden van ernst van de mentale stoornis (lvg tot emb), maar ook in 

de zgn. ‘bijkomende stoornissen’, stoornissen die tegelijk met de kernstoornis optreden en die in 

interactie hiermee mede het totaalbeeld kleuren (zie o.a. de co-morbiditeitsclusters van Van Evenhuis 

e.a., 2016). De vaardigheidsbeperkingen kunnen zichtbaar zijn in alle negen de domeinen van de ICF-

(CY) en van invloed zijn op zowel de uit te voeren verrichtingen als het maatschappelijk functioneren.  

Samenhang van de ‘aandoening’ met andere componenten  

Met het begrip ‘andere componenten’ wordt bedoeld: functies, vaardigheden, maatschappelijk 

functioneren en de kwaliteit van leven. De ‘samenhang met’ houdt in (zie Extramurale behandeling 

ontleed, ZIN, 2016, pp.23-28; Kinderrevalidatie, Hfdst 30, 2015:  

 Gevolgen op functieniveau. Wij onderscheiden drie soorten stoornissen:  

- Mentale functiestoornissen. Deze liggen op het gebied van plannen, abstract denken 

inclusief redeneren, problemen oplossen en tempo van leren en informatieverwerking. 

Daarnaast gaat het om zaken als een gebrekkig aanpassingsvermogen en 

probleemgedrag. Probleemgedrag komt voor bij 40-60% van de kinderen en 30-40% van 
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de volwassenen. Het duidt vaak op een ander, onderliggend probleem. Er kan sprake zijn 

van lichamelijk ongemak en/of pijn of van een psychiatrische aandoening. Veel 

voorkomende gedragsproblemen zijn o.a. uitdagend gedrag, angst, agressiviteit, 

stemmingswisselingen, zelf verwondend gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag 

of er is samenhang met autisme en ADHD.  

- Stoornissen op het gebied van spraak en taal. Soms is de taal-/spraakontwikkeling nooit 

op gang gekomen of is er amper sprake van spraakvermogen en/of van een verbale 

uitrusting om te communiceren. Daarentegen hebben mensen met een matige of lichte 

verstandelijke beperking daarentegen vaak moeite met het begrijpen van ingewikkelder 

taalgebruik en de verwerking van meerdere informatiebronnen tegelijkertijd. Omgekeerd 

bestaat bij deze mensen het gevaar dat hun relatief goede verbaliteit onevenredig sterk 

imponeert.  

- Lichamelijke functiestoornissen. Deze komen vaker voor dan in de algemene bevolking. 

Ze kunnen bij deze doelgroep al op jongere leeftijd verschijnen, chronisch van aard zijn 

en deel uitmaken van een zgn. morbiditeitscluster. Er is een hoge prevalentie voor: (1) 

epilepsie; (2) stoornissen in de spijsvertering; (3) zintuigstoornissen en motorische 

stoornissen; en (4) luchtweginfecties, huidaandoeningen en incontinentie. Ten slotte: 

vrijwel alle mensen met een verstandelijke beperking hebben een verminderd ziektebesef 

en een gering ziekte-inzicht met een atypische klachtenpresentatie als gevolg. 

 Gevolgen op niveau van vaardigheden en maatschappelijk functioneren. Mensen met een 

verstandelijke beperking kunnen problemen ondervinden bij allerlei soorten activiteiten en 

voorts met hun maatschappelijke participatie. Dit hangt samen met hun 

vaardigheidsbeperkingen, maar hoe is niet altijd duidelijk. Vaardigheidsbeperkingen kunnen 

zich uiten op alle negen de domeinen van de ICF-(CY): ‘leren en toepassen van kennis’, 

‘mobiliteit’, ‘zelfverzorging’, ‘communicatie’, ‘tussenmenselijke interacties en relaties’, ‘algemene 

taken en eisen’, ‘maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven’ en ‘belangrijke levensgebieden’. 

Dit betekent geenszins dat mensen met een beperking door ‘tekorten’ worden gekenmerkt. 

Geenzins. Het deficitmodel staat niet centraal. Diagnostiek en behandeling zijn juist gericht op 

ontplooiingskansen benutten, vaardigheidstraining uitvoeren, eigen regie leren pakken, 

communicatieve zelfstandigheid en verbeteren van kwaliteit van leven en stimuleren van een 

gezonde leefstijl.  

 Gevolgen voor kwaliteit van leven 

 

Mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) 

Zorgvragen aan de psycholoog 

Geen informatie in het rapport, getiteld Extramurale behandeling ontleed aangaande Zorgvragen aan 

de psycholoog bij EPA (ZIN, 2016), omdat deze categorie toen niet als zodanig onderwerp was van 

het onderzoek. 

Begripsinhoud EPA 

EPA is het acroniem voor ‘ernstige psychische aandoening’. De term wordt gebruikt om een groep 

GGZ-patiënten aan te duiden. De term ‘ernstig’ wijst erop dat meerdere levensgebieden of domeinen 

van menselijk functioneren betrokken kunnen zijn. In de praktijk gaat het om een zeer heterogene 

groep van personen. Heterogeniteit geldt niet alleen het type klachten en de achterliggende 

aandoening, maar ook de omgevingsfactoren die ook nog onderhevig kunnen zijn aan veranderingen 

over de tijd. “Zo kunnen sommigen uit de doelgroep met weinig behandeling en/of begeleiding 

zelfstandig wonen en werken, terwijl het voor anderen nodig is om langdurig op instellingsterreinen te 

verblijven” (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Kenniscentrum Phrenos & Trimbos-instituut, 

2017). 

Samenhang aandoening met andere componenten 

De kenmerken van een ‘ernstige psychische aandoening’ zijn (Delespaul & Consensusgroep EPA, 

2013): 
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 Er is sprake van een psychiatrische stoornis die zorg/behandeling noodzakelijk maakt (niet in 

symptomatische remissie). De stoornis is inclusief middelengebruik en verslaving;  

 De stoornis gaat gepaard met ernstige beperkingen in het sociaal en /of maatschappelijk 

functioneren (niet in functionele remissie); 

 Waarbij de beperking oorzaak en gevolg is van de psychiatrische stoornis en niet van 

voorbijgaande aard is (structureel c.q. langdurig, ten minste enkele jaren); 

 En waarbij gecoördineerde zorg van professionele hulpverleners in zorgketennetwerken 

geïndiceerd is om het behandelplan te realiseren. 

EPA wordt onderscheiden van andere compartimenten in de ggz-caseload (Delespaul, 2011), te 

weten de zgn. basale psychische stoornissen (behandeling van korte duur), de stabilisatie-groep 

(stabiliteit verkregen dankzij continue begeleiding) en de lichte stoornissen of schaduwstoornissen 

(vallen buiten klassieke ggz). Bij EPA en basale psychische stoornissen gaat het om de volgende 

ziektebeelden: schizofrenieën, psychosespectrumstoornis, bipolaire/psychotische depressie, 

persoonlijkheidsstoornis, pervasieve ontwikkelingsstoornis, druggebruik, alcoholmisbruik, depressie, 

angst en restcategorie. 

Voorkomen 

In Nederland zijn er naar schatting 281.000 mensen met een psychische aandoening, hetgeen 

neerkomt op 1.7% van de totale bevolking. Hiervan is ongeveer 75% in zorg. Bij een verdere 

onderverdeling naar leeftijd komen Delespaul en de Consensusgroep (2013) tot de volgende ggz- en 

EPA-zorgprevalenties: jeugd 31.028 (0.86%, < 18 jaar), volwassenen 159.569 (2.50%, 18-65 jaar) en 

ouderen 25.790 (1.05%, > 65 jaar).  

 

Mensen met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking 

Zorgvragen aan de psycholoog bij specifieke patiëntgroepen en bij ouderen 

Aandoeningen [bij ouderen…] kunnen tot beperkingen leiden die zich op alle levensdomeinen doen 

voelen. De zorgvragen die hieruit voortvloeien zijn vaak complex en divers; zij treden vaak in 

combinatie op en kunnen elkaar beïnvloeden. […]. Dit betekent dat deze zorgvragen altijd in 

samenhang met elkaar behandeld moeten worden. Omdat er vaak sprake is van een progressieve, 

degeneratieve ziekte veranderen de behandeldoelen door de tijd heen […]. Voorbeelden van concrete 

zorgvragen: problemen met geheugen, organisatie en planning; vermoeidheid en gebrek aan energie; 

motorische problematiek; gebrek aan vermogen tot zelfzorg; stemmings- en gedragsproblemen; 

beperkingen in de communicatie, bijvoorbeeld als gevolg van afasie (ZIN, 2016, p.18). 

Zorgvragen aan de psycholoog in de verpleeghuiszorg (zie bron voor toelichting) 

(1) Psychologisch onderzoek, diagnostiek en indicatiestelling; (2) behandeling; (3) begeleiding en 

advisering van cliënten en familie/naasten (4) deelname aan multidisciplinair overleg; (5) 

teambegeleiding; (6) scholing en deskundigheidsbevordering; (7) preventie; (8) innovatie en 

onderzoek; (9) beleid (Sectie Ouderenpsychologie NIP, 2016, pp. 6-9). 

Begripsinhoud 

Ook deze hoofdcategorie van cliënten in de wlz is zeer heterogeen van samenstelling, zowel wat 

betreft de onderliggende aandoening als de gevolgen op functie- en vaardigheidsniveau en op het 

niveau van maatschappelijk functioneren en kwaliteit van leven. Vaak betreft het ouderen, maar niet 

uitsluitend, soms gaat het om specifieke patiëntgroepen aangewezen op meerzorg en moeilijk 

passend binnen de wlz. Er is geen mogelijkheid van genezing. Er worden de volgende aandoeningen 

geïdentificeerd (ZIN, 2016, Bijlage 3): 

 Ouderen met meerder aandoeningen tegelijk; 

 Ouderen met psychiatrische aandoeningen (psychiatrische patiënten die oud worden of 

ouderen die psychiatrische klachten krijgen; 

 Patiënten met een progressieve, degeneratieve aandoening (bijvoorbeeld Huntington, MS, 

Parkinson, ALS) of Korsakov-patiënten; 

 Patiënten met dementie (ook op jonge leeftijd); 

 Patiënten met niet-aangeboren hersenletsel; 

 Patiënten die palliatieve en/of terminale zorg nodig hebben. 
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Samenhang aandoening met andere componenten  

 Gevolgen van ouder worden voor de functies. Functiestoornissen zijn zichtbaar op drie 

terreinen. Deze worden kort toegelicht. 

- Mentale functiestoornissen. Op cognitiegebied zijn er frequent stoornissen in het 

functioneren van het geheugen, de aandachtsconcentratie en het executief functioneren 

wat op zijn beurt weer kan leiden tot hindernissen in inzicht, planning en organisatie en 

regievoering over (deelgebieden) van het leven. Daarnaast zijn er de taalproblemen, 

zowel in het gebruik van taal als het verstaan ervan (beelden van afasie/dysfasie). Ten 

slotte zijn er de gevolgen in de zin van veranderingen in stemming en gedrag, driftleven 

en energie en is er een verminderd vermogen of zelfs een onvermogen om zulke functies 

te reguleren. Er is dus vaak een functionele basis voor neuropsychiatrische 

symptomatologie en psychiatrische co-morbiditeit. 

- Stoornissen op gebied van stem en spraak. De stem- en spraakstoornissen betreffen o.a. 

het voortbrengen van stemgeluid, het articuleren en de kwaliteit van spreken.  Dysarthrie 

en dyspraxie kunnen leiden tot ernstige communicatiebeperkingen met implicaties voor 

de sociale interactie en maatschappelijke participatie. 

- Lichamelijke functiestoornissen. Er is een hoge prevalentie van lichamelijke 

functiestoornissen, zeker naarmate de leeftijd toeneemt. Deze stoornissen betreffen met 

name: (1) het bewegingssysteem en aan beweging verwante functies, zoals mobiliteit van 

gewrichten en mobiliteit van botten, (spier)kracht en uithoudingsvermogen (vermoeidheid) 

en het bewegen zelf; (2) de sensorische functies, te weten het opnemen en verwerken 

van pikkels (zien, horen, evenwicht); (3) de functies van de spijsvertering en met name 

van de opname van voedsel, zoals kauwen en slikken en de vertering ervan en de 

functies gerelateerd aan ontlasting en urine, dus de uitscheiding. 

 Gevolgen van ouder worden voor vaardigheden en participatie. 

 Gevolgen voor kwaliteit van leven. 
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