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Landelijk kwaliteitsstatuut, doorontwikkeling en tijdelijke veldafspraken regiebehandelaarschap – 

een stand van zaken 

  

Per 1 januari jongstleden is het Landelijk kwaliteitsstatuut GGZ (LKS) in werking getreden. Per deze 

datum dienen alle aanbieders die GGZ zorg leveren op grond van de Zvw een kwaliteitsstatuut te 

hebben.  

 

De invoering van het nieuwe LKS was in de praktijk lastig uitvoerbaar, bij de professionals, bij de 

aanbieders maar ook bij de verzekeraars: welke professional kan en mag bij welke zorgvraag als 

regiebehandelaar optreden. Deze vraag blijkt echter niet zo niet eenvoudig te beantwoorden. Om 

toch de gewenste duidelijkheid aan het veld te geven, zijn de ZPM-partijen vorig jaar tot een tijdelijke 

veldafspraak gekomen ten aanzien van de invulling van het regiebehandelaarschap. Deze tijdelijke 

afspraak gaf ook tegelijkertijd ruimte om na te gaan op welke manier het LKS zelf uitvoerbaar 

gemaakt kon worden. Daarvoor is een expertgroep aangesteld om te adviseren over welke 

beroepsgroepen wanneer als regiebehandelaar zijn in te zetten. Deze expertgroep richt zich op de 

doorontwikkeling en lange termijn implementatie van het LKS en heeft recent haar advies gegeven.  

Dit advies heeft bij meerdere betrokken partijen voor de nodige onrust gezorgd. Zo ook heeft het NIP 

in een reactie gesteld dat het advies niet voldoet aan de eisen en criteria die van te voren zijn gesteld 

aan de doorontwikkeling van het LKS en hebben we laten weten dat met het advies in de huidige 

vorm niet verder gegaan kan worden.  

 

We hebben daarbij aangegeven dat – kort gezegd – door het voorgestelde model de GZ-psycholoog 

als volwaardige kracht in de GGZ benadeeld wordt en afbreuk doet aan de competenties van GZ-

psychologen. Behalve over de positionering van de GZ-psycholoog, hebben we ook onze zorgen geuit 

over de positionering van de klinisch (neuro) psycholoog. Met dit model, in de huidige praktijk en 

GGZ-arbeidsmarkt met de grote vraag naar (gespecialiseerde) GGZ én de bijkomende wachtlijsten, 

zal de continuïteit van zorg niet te garanderen zijn.  

 

Kortom, het advies levert nog een hoop deelvragen op die nu door betrokken partijen in het 

Bestuurlijk overleg (BO) worden opgepakt. Het advies zoals het nu is moet dan ook gezien worden als 

startpunt van verdere besprekingen en niet meer dan dat.  

 

Voorlopig dient dan ook nog uitgegaan te worden van het huidige LKS en ook de knelpunten daaraan 

verbonden zijn wat betreft de uitvoerbaarheid blijven bestaan. Om deze reden is besloten de 

tijdelijke veldafspraak welke geldt voor 2022, te verlengen zodat deze ook in 2023 van toepassing is.  

 

Hoe nu verder?  

Voorgaande verlenging geeft tegelijkertijd wat meer tijd om te komen tot een gedegen en door alle 

partijen gesteunde aanpassing van het LKS en we gaan dan ook aan de slag met een analyse in 

voorbereiding op het volgende BO dat direct na de zomervakantie plaatsvindt. Dit alles met als doel 

tot oplossingsgerichte verbeteringen te komen. Ook de komende tijd is het NIP hier weer bij 

betrokken. Mochten jullie signalen en/of nog vragen hebben, of juist willen meedenken, laat het ons 

weten: info@psynip.nl of anne.kole@psynip.nl. 

https://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/11/Advies-Expertgroep-LKS.pdf
https://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/11/2022-034-reactie-NIP-op-advies-Expertgroep.pdf
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