
 

 

Oplegger Handreiking Cruciale ggz 

Waarom een handreiking cruciale ggz? 

Iedere regio in Nederland kent specifieke uitdagingen als het gaat om de toegankelijkheid van de 

ondersteuning, geestelijke gezondheidszorg, en spoedzorg voor mensen die het nodig hebben. Dit 

vraagt om een gerichte aanpak per regio, waarin de partijen in het sociaal- en het zorgdomein 

samenwerken.  

Het aangaan van het goede gesprek en de inventarisatie van het cruciale ggz aanbod in de regio, 

bovenregionaal en landelijk is daarbij van belang. Het in kaart brengen van de cruciale zorg is voor 

alle partijen relevant: 

• Voor cliënten/patiënten is het belangrijk te weten waar bepaalde zorg aangeboden wordt.  
• Voor verwijzers is dit belangrijke informatie in hun verwijspatronen.  
• Voor zorgaanbieders is het van belang om te weten van elkaar wie welk zorgaanbod biedt 

en hoe een landelijk of bovenregionaal specialistische zorgaanbod via netwerken in 

verbinding staat tot het regionale aanbod.  
• Voor zorgverzekeraars is deze informatie belangrijk om de toegankelijkheid te borgen en 

daarmee hun zorgplicht in te kunnen vullen voor de meest kwetsbare doelgroepen in de 

ggz.  
 

In het bestuurlijk overleg IZA van 21 december 2022 is door partijen de handreiking cruciale ggz 
vastgesteld. Het vaststellen van deze handreiking sluit aan bij de in IZA gemaakte afspraken 
(pagina 60 t/m 62). In de Handreiking treft u een werkdefinitie van cruciale zorg aan en is als 
bijlage a een inventarisatiemodel opgenomen waarmee de cruciale ggz in kaart gebracht wordt. 

 
Waar is de handreiking cruciale ggz voor bedoeld? 

• De handreiking cruciale ggz moet behulpzaam zijn om het gesprek tussen 
cliëntenorganisaties, aanbieders en financiers aan te gaan, de verwachtingen over en weer 
te verduidelijken, de (boven-)regionale / landelijke capaciteit aan cruciale ggz in kaart te 
brengen en zo overzicht te creëren over wát (welk ggz aanbod) er waar (in welk deel van 

het land) wordt geboden of nodig is.  
• De handreiking cruciale ggz bevat een inventarisatiemodel (zie bijlage a in de handreiking) 

om cruciale ggz in kaart te brengen. De af- en overwegingen die daarbij meespelen staan 

beschreven in de tekst van de Handreiking.  
• Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de samenhang in het regionale- en 

het bovenregionaal/landelijk aanbod.  

• De handreiking en de regiobeelden zijn ondersteunend aan de in- en verkoop van de zorg. 

De feitelijke in- en verkoop zelf is aan de individuele contractpartijen (aanbieders en 

zorgverzekeraars). 

Uitgangspunten en vervolg 

• Het initiatief tot het gesprek en het vullen van de inventarisatie (zie bijlage a in de 

handreiking) wordt vanaf januari 2023 gestart door de kerninstelling in de regio. Zij maken 

een (proces)voorstel en planning en leggen dit voor aan de (boven-)regionale zorgpartijen 

en financiers.  

• De inventarisatie richt zich in eerste instantie op de Zvw gefinancierde zorg. 

• De overzichten per regio worden in juni 2023 landelijk gebundeld en voorgelegd aan de 

achterbannen van de betrokken IZA partijen voor een verdere duiding en geven inputvoor 

de in- en verkoop voor 2024.  

• Branchepartijen informeren hun leden over de volgende stappen. 

 

Mail voor vragen of opmerkingen over de handreiking cruciale ggz naar iza@denederlandseggz.nl 
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