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Aan: Nederlandse Zorgautoriteit  

T.a.v.: Onderhoudsoverleg  

 

 

Utrecht, 30 september 2022 

Referentie: 2022-044 

Betreft: Wijzigingsverzoek zorgprestatiemodel m.b.t. diagnostiekconsulten 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Nu het huidige zorgprestatiemodel (ZPM) een feit is, krijgen we steeds meer zicht op de dagelijkse 

praktijk en op de knelpunten die zich voordoen. De Nederlandse Vereniging van 

Gezondheidszorgpsychologen en hun specialismen (NVGzP) uitte in december 2021 al haar zorgen 

over het feit dat er binnen de huidige prestaties van het ZPM onvoldoende mogelijkheid is voor het 

uitvoeren en declareren van langdurige en complexe psychodiagnostiek voor cliënten met 

(hoog)complexe problematiek binnen de curatieve GGZ en de forensische zorg (zie bijlage 1: Brief 

positie psychodiagnostiek in het ZPM van 27-12-2021). Na publicatie van deze brief en oproepen aan 

leden kregen de NVGzP en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)) veel bijval van leden en 

collega’s in het veld, gesteund door het Convent Hoogleraren Neuropsychologie & Neuropedagogiek, 

het Convent Hoogleraren Klinische Psychologie en het Landelijk Beraad Psychodiagnostiek (zie bijlage 

2: Brief aan NVGzP psychodiagnostiek ZPM). Inmiddels hebben de fusievereniging (de NVGzP en het 

NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) zich verenigd rondom dit probleem.  

De hierboven genoemde partijen constateerden dat de tekortkomingen in het huidige ZPM leiden tot 

ongewenste effecten in de zorg, in het bijzonder voor mensen met complexe problematiek, hetgeen 

hieronder verder uiteen zal worden gezet. Aangezien wij steeds meer signalen ontvangen van 

verschillende organisaties en zorgverleners over deze problematiek, ontvangt u hierbij een 

wijzigingsverzoek. Dit wijzigingsverzoek bevat: 

 

● Een probleemstelling 

● De omvang van het probleem 

● Mogelijke gevolgen in de zorg 

● Mogelijke oplossingen 

Probleemstelling 

Het probleem is dat binnen het consulttype ‘diagnostiek’ bij complexe casussen, zowel de maximale 
directe tijd als de verdisconteerde indirecte tijd onvoldoende is om een kwalitatief goed 

psychodiagnostisch proces te kunnen doorlopen om tot een juiste diagnose en/of indicatiestelling te 

komen. Ook zijn in deze gevallen de tarieven gekoppeld aan de prestaties niet kostendekkend. Deze 

problemen doen zich voor bij hoog complexe casussen waarbij aanvullend uitgebreid psychologisch 

onderzoek nodig is, hieronder getypeerd als psychodiagnostiek. Gezien de verwarring rondom de 

term ‘diagnostiek’, willen we echter eerst de termen ‘diagnostiek’ en ‘psychodiagnostiek’ nader 
toelichten.  
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Onvoldoende onderscheid diagnostiek en psychodiagnostiek 

Het belang van evidence based behandelen wordt overal onderschreven. Dit begint met het op een 

evidence based manier komen tot de juiste diagnose (of combinatie daarvan), om op grond daarvan 

het best passende resultaat te bereiken middels behandeling.  

 

Zoals beschreven in de Generieke Module Diagnostiek (AKWA GGZ, juni 2022) is diagnostiek: “…het 

op een systematische wijze verzamelen en op een zinvolle manier ordenen, wegen en interpreteren 

van informatie over de psychische klachten of ontwikkelingsstagnatie van een patiënt.” 

 

Het op systematische wijze verzamelen van informatie over de cliënt, kun je op verschillende 

manieren doen, waarbij de verrichting zoals die nu in het ZPM is beschreven, in veel gevallen 

voldoet. Denk aan intakes, heteroanamnese, korte screeningslijsten en (semi) gestructureerde 

interviews en observaties.  

 

Psychodiagnostiek 

Een andere manier om informatie te verzamelen, te ordenen en te interpreteren over de psychische 

klachten of ontwikkelingsstagnatie van een cliënt is middels psychodiagnostisch onderzoek, waarbij 

naast de hierboven beschreven werkzaamheden, uitgebreid testonderzoek wordt verricht en waar 

gezien de complexiteit van de casuïstiek intensief dossieronderzoek en intercollegiaal overleg nodig 

is. Het uitgebreid testonderzoek, bestaat veelal uit een combinatie van vragenlijsten naar 

persoonlijkheid, gedrag en handelen en/of (sociaal-emotionele) ontwikkeling, projectieve testen, 

intelligentietesten en neuropsychologische testen.  

Psychodiagnostiek vergt dan ook relatief veel directe en indirecte tijd en wordt alleen gedaan als de 

vraagstelling van de cliënt en/of behandelaar daarom vraagt. De directe tijd is nodig voor het 

afnemen van vragenlijsten, (neuro) psychologische testen, interviews bij de betreffende cliënt en in 

veel gevallen ook bij personen uit het steunsysteem. Het kost een onderzoeker, cliënt en het 

betrokken systeem meerdere uren op een dag en het gaat meestal over meerdere testdagen. De 

indirecte tijd is nodig voor de onderzoeker om de antwoorden te scoren, te interpreteren, uit te 

werken en te integreren om zo tot een passende beschrijving en een advies te komen (voor een 

voorbeeld van een testdag, zie bijlage 3). 

 

Binnen de huidige diagnostiekprestaties van het ZPM constateren wij voor deze vorm van 

psychodiagnostiek de volgende drie knelpunten: 

   

1. De maximale tijdsduur van de consulten diagnostiek is onvoldoende 

De volgens het ZPM beschikbare directe tijd (met het langste contact vanaf 120 minuten) is niet 

voldoende en niet kostendekkend en leidt daarmee tot een begrenzing in het verrichten van 

complexe psychodiagnostiek, die ten koste gaat van de kwaliteit van psychodiagnostiek en tevens 

zorgt voor onnodige belasting van de reeds kwetsbare doelgroep. 

 

2. De verhouding directe/indirecte tijd is niet in evenwicht 

De in de diagnostiekprestaties verdisconteerde indirect tijd is onvoldoende om alle bovengenoemde 

indirecte werkzaamheden uit te voeren, die horen bij psychodiagnostiek. Voor de gangbare 

diagnostiek (denk aan intakegesprekken) is in de regelgeving van het ZPM deze indirecte tijd 

redelijkerwijs in evenwicht. Echter, bij een diagnostiekconsult vanaf 60 minuten is er een 

omslagpunt: er is relatief minder indirecte tijd dan directe tijd, met een verhoudingsgewijs scheve 

verdeling van de indirecte tijd naarmate het diagnostiek consult langer duurt. Zie hiervoor als 

https://www.nvgzp.nl/
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voorbeeld de onderstaande tabel met daarin de setting ‘ambulant’ voor de beroepscategorie ‘gz-

psycholoog’ (uit: Verantwoording tarieven zorgprestatiemodel). 

 

 
Tabel 1: Verhouding directe en indirecte tijd, setting Ambulant, beroep: gz-psychoog 

3. Diagnostiekconsulten zijn onvoldoende onderscheidend t.o.v. psychodiagnostiekconsulten 

In het huidige ZPM zijn er alleen consulten voor diagnostiek. Deze consulten bevatten te weinig 

directe en indirecte tijd om kwalitatieve psychodiagnostiek te verrichten en komen hierdoor niet 

overeen met de daadwerkelijk geleverde zorg. Ook is het hierdoor binnen het huidige ZPM niet meer 

mogelijk om informatie te verkrijgen over de totale behandeltijd die nodig is voor psychodiagnostiek 

(zoals binnen de voormalige DBC-systematiek) en de zorgvraagzwaarte die hiermee gepaard gaat.  

 

De problemen die ontstaan in de zorg door de hierboven genoemde problematiek zijn in het 

onderstaande overzicht samengevat.  

Knelpunten ZPM 

m.b.t consulten 

diagnostiek 

Gevolgen GGZ/FZ 

Maximale 

tijdsduur van de 

consulten 

diagnostiek is 

onvoldoende 

 

 

 

 

 

 

Verhouding 

directe- en 

indirecte tijd is 

niet in evenwicht 

binnen de huidige 

prestaties 

Psychodiagnostiek 

kan niet 

kostendekkend 

geleverd worden 

Inboeten op 

kwaliteit van 

psychodiagnostiek 

en zorg 

Toegang tot en 

doorstroom naar 

gepaste zorg wordt 

belemmerd 

Er dreigt gevaar van 

over- dan wel 

onderbehandeling 

vanwege de 

beperkte 

mogelijkheden tot 

psychodiagnostiek 

en indicatiestelling 

bij complexe 

casuïstiek.  

Behandelaren 

ervaren moeite om 

te voldoen aan 

professionele 

normen bij de 

uitvoering van 

psychodiagnostiek 

Intercollegiaal 

overleg binnen 

ggz-instellingen 

wordt ontmoedigd  

Opknippen van 

psychodiagnostiek 

consulten ten koste 

van de kwaliteit. Dit 

zorgt ook voor 

extra belasting van 

de cliënt 

Het doen van 

psychologisch 

onderzoek wordt 

ontmoedigd en leidt 

tot het achterwege 

laten hiervan.  

Reguliere 

diagnostiek en 

complexe 

psychodiagnostiek 

zijn onvoldoende 

onderscheidend 

binnen het ZPM 

Ongelijkheid in 

aanbod van 

psychodiagnostiek 

tussen de 

verschillende 

settings 

Inboeten op snelle 

en doelmatige 

zorg voor 

complexe 

cliëntendoelgroep 

  

Consulttype Duur vaSetting Beroepscategorie taAantal directeAantal indirec

Diagnostiek 5 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinairGezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) ggz 8              19            

Diagnostiek 15 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinairGezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) ggz 17            29            

Diagnostiek 30 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinairGezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) ggz 32            46            

Diagnostiek 45 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinairGezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) ggz 47            61            

Diagnostiek 60 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinairGezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) ggz 60            56            

Diagnostiek 75 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinairGezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) ggz 76            64            

Diagnostiek 90 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinairGezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) ggz 92            79            

Diagnostiek 120 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinairGezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) ggz 142           99            

https://www.nvgzp.nl/
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Tabel 2: Knelpunten ZPM en mogelijke gevolgen in de zorg mbt consulten diagnostiek 

Omvang van het probleem 

De hierboven genoemde knelpunten doen zich landelijk voor en treffen de gehele GGZ, zówel de 

verschillende ambulante settings, als de hoogspecialistische setting en minder in de klinische setting. 

We constateren bovendien dat dit probleem zich voordoet bij de verschillende psychologische 

disciplines (beroepscategorieën) die zich bezighouden met psychodiagnostiek. 

 

Mogelijke gevolgen in de zorg 

De knelpunten die genoemd worden in de bovenstaande tabel ‘Knelpunten ZPM met betrekking tot 

consulten diagnostiek’ kunnen leiden tot ongewenste effecten in de zorg. Hieronder worden deze 

knelpunten nader toegelicht.  

 

Psychodiagnostiek kan niet kostendekkend geleverd worden 

Het bieden en uitvoeren van psychodiagnostiek is van essentieel belang voor het leveren van 

doelmatige zorg1. Verschillende zorgaanbieders hebben psychodiagnostiek dan ook in hun 

zorgaanbod opgenomen voor de behandeling van cliënten met (complexe) GGZ-problematiek. 

Hoewel psychodiagnostiek tijdsintensief kan zijn, leidt dit tot adequate diagnose- en 

indicatiestellingen, waardoor onjuiste en onnodige zorg of doorverwijzing voorkomen kan worden. 

Hiermee draagt het bij aan de doelstellingen rondom gepaste zorg. Psychodiagnostiek kan door de 

huidige manier van bekostiging nu echter niet (altijd) kostendekkend geleverd worden. Dit terwijl het 

een uitgangspunt van het ZPM was dat alleen de bekostiging zou veranderen en niet de te leveren 

zorg. Uiteindelijk komt hierdoor de financiering en kwaliteit van zorg voor een brede doelgroep, 

waaronder ook de meest ernstige psychiatrische cliënten, in de knel.  

 

Belemmering toegang en doorstroom naar specialistische zorg 

Goede psychodiagnostiek vraagt zowel om voldoende directe als om indirecte tijd. Dit komt voort uit 

de werkzaamheden van psychodiagnostisch onderzoek zoals hierboven geschetst. Doordat er binnen 

de huidige opzet van het ZPM onvoldoende ruimte is om kwalitatief goede psychodiagnostiek uit te 

voeren en te declareren, door het maximum vanaf 120 minuten voor een diagnostiekconsult, passen 

sommige GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken hun zorgaanbod aan of voeren zij een 

strenger selectiebeleid aan de voordeur. Cliënten waarbij sprake is van complexe GGZ-problematiek 

worden dan na een initiële intake(procedure) weer doorverwezen, omdat er binnen de instelling 

geen tijd voor psychodiagnostiek is, geen geld en dus plaats voor hen is. Met als gevolg dat deze 

cliënten weer op een wachtlijst terecht komen bij een andere GGZ-instelling of tussen wal en schip 

dreigen te raken. De kans op doelmatige en snelle zorg voor kwetsbare cliënten komt hierdoor in het 

geding en van ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ is geen sprake meer. 
 

Tegelijkertijd kunnen we stellen dat de huidige uitgangspunten binnen het ZPM er ook toe zouden 

kunnen leiden dat psychodiagnostiek bij cliënten met enkelvoudige/eenvoudige problematiek meer 

lonend (lucratief) is, dan die bij mensen met meervoudige/complexe problematiek, omdat het 

maximum van 120 minuten voor een diagnostiekconsult niet toereikend is. Hierdoor zou het voor 

zorgaanbieders financieel minder aantrekkelijk kunnen zijn om psychodiagnostiek aan te bieden, 

terwijl het belang van goede psychodiagnostiek bij recidive bekend is. Dit heeft ongelijkheid van de 

beschikbaarheid en toegang tot zorg tot gevolg voor de meest kwetsbare cliënten.   

 
1 Snellen, W., Van der Heijden, P., Van Lieshout, W., Van Rossum, B., Yildirim, V., & Segaar, J., 2020 

https://www.nvgzp.nl/
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Tot slot merken wij op dat zorgaanbieders hun administratieve processen aanpassen, zoals 

bijvoorbeeld het maken van ‘standaard verslagleggingsformulieren’ omdat er onvoldoende indirecte 
tijd is om maatwerk voor een cliënt te leveren. Het efficiënter maken van werkprocessen kan een 

positieve uitwerking zijn van het huidige ZPM als er daardoor meer tijd vrijkomt voor het behandelen 

van cliënten. Het is echter niet de bedoeling dat de kwaliteit van zorg en psychodiagnostiek (inclusief 

verslaglegging) hierdoor negatief beïnvloed wordt of op langere termijn tot extra kosten en 

verzwaring van de zorgvraag leidt. 

 

Intercollegiaal overleg wordt ontmoedigd 

Door het ontbreken van een mogelijkheid om een intercollegiale consultatie te declareren binnen 

het huidige ZPM, wordt het intercollegiaal overleg tussen collega’s (zowel intern als extern) binnen 

GGZ-instellingen ontmoedigd, wat ten koste gaat van de kwaliteit van zorg en kennisoverdracht. Met 

betrekking tot de huidige ontwikkelingen van de netwerkpsychiatrie wil men juist dat 

(zorg)instellingen elkaar meer vinden in het leveren van (gezamenlijke) zorg voor complexe 

psychiatrische cliënten. Die ruimte moet ook geboden worden binnen het ZPM (zo mogelijk 

verdisconteerd in de indirecte tijd). Omdat het binnen een vrijgevestigde setting wel mogelijk is om 

een intercollegiaal overleg te declareren, geeft dit tegelijkertijd een ongelijkheid aan tussen de 

verschillende settings.  

 

Behandelaren ervaren moeite om te voldoen aan professionele normen  

We merken ook op dat de huidige tijdsindeling van de diagnostiekconsulten in acht categorieën niet 

altijd voldoende ruimte biedt om te voldoen aan de kwalitatieve eisen (professionele standaard) die 

gesteld worden binnen de beroepsgroep, zoals die zijn geformuleerd in de GGZ-zorgstandaarden 

en/of de richtlijnen van beroepsverenigingen. BIG-geregistreerde psychologen zijn opgeleid om 

hypothese gestuurd te werken en wetenschappelijke onderbouwde psychodiagnostiek uit te voeren. 

Hiervoor moeten er o.a. vaak psychometrische kwalitatieve metingen ingezet worden, waarbij 

verkorte versies van instrumenten aantrekkelijk lijken, maar vaak inboeten op kwaliteit. Hiervoor 

heeft het NIP ook de Algemene standaard testgebruik NIP ontwikkeld. Ook is er in geval van verkort 

onderzoek vaak te weinig tijd, omdat de afname van sommige tests, testbatterijen of combinaties 

van tests, meer tijd vraagt. Psychologen benoemen dat de kwaliteit van het beroepsmatig handelen 

door gebrek aan tijd in het geding komt. Hier kunnen zij tuchtrechtelijk op worden aangesproken. 

 

Mogelijke oplossingen 

Om de hierboven genoemde ongewenste effecten van het huidige ZPM op te heffen, zijn wij met 

professionals uit de psychodiagnostiek tot een aantal mogelijke oplossingen gekomen zowel voor de 

korte termijn als langere termijn. Deze moeten nader worden onderzocht (o.a. op wenselijkheid en 

haalbaarheid) en uitgewerkt om tot een breed gedragen oplossing van het probleem te komen. 

Wellicht zijn er daarnaast nog andere oplossingsrichtingen denkbaar. 

 

Korte termijn 

Maximale tijdsduur diagnostiekconsult verlengen en/of meer mogelijkheden tot declaratie 

1. Toestaan dat er meerdere diagnostiekconsulten mogen worden uitgevoerd door één 

zorgverlener per dag voor dezelfde cliënt (hoewel dit volgens de beleidsregel Prestaties en 

tarieven GGZ en FZ mag, wordt dit vaak uitgesloten in de contracten van zorgverzekeraars) 

en 

2. Het toevoegen van prestaties vanaf 150 en 180 minuten.  

 

  

https://www.nvgzp.nl/
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Verhouding directe/indirecte tijd 

3. Verhogen van de indirecte tijd van de langer durende consulten (vanaf 60 minuten) naar de 

verhoudingen zoals bij de korter durende consulten. 

 

Lange termijn 

1. Aparte prestaties voor psychodiagnostiek: Voer aparte prestaties in voor psychodiagnostiek, 

waarmee op termijn de prestaties beter aansluiten op de geleverde zorg én de zorgzwaarte. 

Hiermee wordt ook een betere koppeling met de zorgvraagtypering gerealiseerd. Door de 

‘reguliere diagnostiek’ los te koppelen van de psychodiagnostiek willen we oneigenlijk gebruik 
van deze prestatie voorkomen en de extra indirecte tijd die daarmee gemoeid is. Door middel 

van een aparte prestatie voor psychodiagnostiek is tevens goed te monitoren bij welke 

zorginstellingen psychodiagnostiek geleverd wordt. Daarnaast zou het binnen elke setting voor 

een zorgverlener mogelijk moeten zijn om dezelfde hoeveelheid directe en indirecte tijd te 

besteden aan psychodiagnostiek. Hiermee wordt kwalitatieve diagnostiek mogelijk gemaakt bij 

de start van een behandeling voor elke cliënt (in elke setting). Dit betekent ook een betere 

facilitering van psychodiagnostiek in de eerstelijns zorg om te voorkomen dat er hiervoor te snel 

naar de tweedelijns zorg wordt doorverwezen.  

 

2. Tariefherijking: Verhoog, op basis van beschikbare gegevens of door het uitvoeren van extra 

onderzoek, de indirecte tijd bij (psychodiagnostiek)consulten en daarmee de tarieven. Laat de 

indirecte tijd lineair meestijgen met de directe tijd in plaats van de huidige afvlakking. 

 

3. Intercollegiale consultatie: Stel een prestatie op voor intercollegiale consultatie voor GGZ-

instellingen. 

 

In alle gevallen adviseren wij om meer aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk en de dagelijkse 

praktijk te monitoren, zodat er meer inzicht wordt verkregen in de verschillen die er zijn tussen 

diagnostiekconsulten en psychodiagnostiekconsulten en de hoeveelheid directe en indirecte tijd die 

hiervoor noodzakelijk is. Zorgaanbieders werken hier graag aan mee. 

 

Graag zien wij uw reactie tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de besturen van de fusievereniging (NVGzP en NIP), de NVP en de werkgroep 

Psychodiagnostiek. 

 

Prof. Dr. R.W.H.M. (Rudolf) Ponds 

Voorzitter NVGzP 
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Hans de Veen 

Voorzitter Nederlands Instituut van Psychologen 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kirsten Hauber 

Voorzitter Nederlandse Verenging voor Psychotherapie 

 

 
 

Bijlagen 

 

Bijlage 1: Brief NVGzP over de positie van psychodiagnostiek in het ZPM (27-12-2021) 

Bijlage 2: Brief aan NVGzP psychodiagnostiek ZPM van het Convent Hoogleraren 

Neuropsychologie & Neuropedagogiek, het Convent Hoogleraren Klinische 

Psychologie en het Landelijk Beraad Psychodiagnostiek 

Bijlage 3: een voorbeeld van kwalitatieve psychodiagnostiek 
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