Addendum verzekeringsvoorwaarden 2022
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Algemeen
Dit addendum hoort bij
Artikel 25 Generalistische basis GGZ (GB GGZ) voor verzekerden van 18 jaar en ouder
Artikel 26 Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) voor verzekerden van 18 jaar en ouder
van de verzekeringsvoorwaarden 2022 van:
- Bewuzt Basis
- Gewoon ZEKUR Zorg
- Gewoon ZEKUR Zorg Vrij
- IZA Basis Keuze
- IZA Ruime Keuze
- IZA Eigen Keuze
- IZZ Basisverzekering, Variant Basis
- IZZ Basisverzekering, Variant Bewuzt
- IZZ Basisverzekering, Variant Natura
- IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie
- UC Basis Keuze
- UC Bewuste Keuze
- UC Ruime Keuze
- UC Eigen Keuze
- Univé Zorg Select polis
- Univé Zorg Geregeld polis
- Univé Zorg Vrij polis
- UMC Eigen Keuze
- UMC Ruime Keuze
- VGZ Basis Keuze
- VGZ Ruime Keuze
- VGZ Eigen Keuze
- Zorgzaam Basisverzekering

Uitbreiding regiebehandelaren GGZ

D9315-202202

In de verzekeringsvoorwaarden is geregeld wie regiebehandelaar voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
mag zijn. Met deze aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden 2022 voegen wij in overeenstemming met de
veldafspraak ‘Tijdelijke invulling regiebehandelaarschap’ voor 2022 een aantal regiebehandelaren toe.

1

Addendum verzekeringsvoorwaarden 2022 | Geestelijke gezondheidszorg

Artikel 25 Generalistische basis GGZ (GB GGZ) voor verzekerden van 18 jaar en ouder
Regiebehandelaar GB GGZ in een instelling mogen ook zijn:
- Orthopedagoog-generalist: voor diagnostiek, behandeling en geneeskundige begeleiding van
verzekerden in een (complexe) persoonlijke afhankelijkheidsrelatie met (complexe) leer-, gedrags- of
ontwikkelingsproblemen voor zover deze ten laste van de Zorgverzekeringswet komen. Het gaat hierbij vaak
om jongvolwassenen of verzekerden met bijkomende verstandelijke beperkingen.
- Sociaal psychiatrisch verpleegkundige: in de coördinerende rol in de chronische basis-GGZ. De sociaal
psychiatrisch verpleegkundige stelt niet de psychiatrische diagnose en/of de medische indicatie. De sociaal
psychiatrisch verpleegkundige stelt niet het initiële behandelplan op, maar kan het initiële behandelplan
op meer gedetailleerd niveau uitwerken vanuit de sociaal psychiatrische verpleegkundige diagnostiek en
behandeling.
Regiebehandelaar GB GGZ voor een behandeling gestart onder de Jeugdwet mag ook zijn:
- Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ (Stichting kwaliteitsregister jeugd)

Artikel 26 Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) voor verzekerden van 18 jaar en ouder
Regiebehandelaar SGGZ in een instelling mogen ook zijn:
- Physician assistant als de zorg behoort tot het deskundigheidsgebied GGZ van de physician assistant. Er
is sprake van somatische problematiek, die in relatie staat tot de psychiatrische problematiek binnen een
multidisciplinaire setting. De physician assistant is werkzaam binnen een samenwerkingsverband waar
tenminste één psychiater deel van uitmaakt.
- Orthopedagoog-generalist: voor diagnostiek, behandeling en geneeskundige begeleiding van
verzekerden in een (complexe) persoonlijke afhankelijkheidsrelatie met (complexe) leer-, gedrags- of
ontwikkelingsproblemen voor zover deze ten laste van de Zorgverzekeringswet komen. Het gaat hierbij vaak
om jongvolwassenen of verzekerden met bijkomende verstandelijke beperkingen.
- Sociaal psychiatrisch verpleegkundige: in de coördinerende rol in de zorgprestatiemodel setting outreachend.
Outreachende zorg is multidisciplinaire zorg voor bijvoorbeeld verzekerden met een ernstige psychiatrische
aandoening. Vaak wordt de zorg bij de verzekerde thuis of in de wijk verleend. De sociaal psychiatrisch
verpleegkundige stelt niet de psychiatrische diagnose en/of de medische indicatie. De sociaal psychiatrisch
verpleegkundige stelt niet het initiële behandelplan op, maar kan het initiële behandelplan op meer
gedetailleerd niveau uitwerken vanuit de sociaal psychiatrisch verpleegkundige diagnostiek en behandeling.
Regiebehandelaar SGGZ voor een behandeling gestart onder de Jeugdwet mag ook zijn:
- Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ (Stichting kwaliteitsregister jeugd)
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