
Presentatie Agaath Drost en Alex Kolder, GGZ inGeest:  

Geestelijke verzorging vergoed door de zorgverzekeraar? Kansen en bedreigingen van 

DBC registratie. 

 

Sinds 1 januari 2013 registreren de geestelijk verzorgers van GGZ inGeest individuele en 

groepscontacten. Het gaat om die contacten die plaatsvinden binnen de DBC-zorg; zowel 

klinisch als ambulant. Bij de ambulante contacten gaat het om contacten, waarvoor de 

behandelaar toestemming geeft of verwijst. De registratie van individuele contacten bestaat 

uit het plannen van afspraken, het afvinken van directe en indirecte tijd, een kort verslag, en 

het noteren van een nieuwe afspraak. De registratie van groepscontacten bestaat uit het 

bijhouden van de deelnemerslijst en een korte groepsrapportage waarin niet over personen 

gesproken wordt. Doel is dat de geestelijk verzorgers minimaal 50% van hun werktijd aan 

declarabele contacten te besteden.  

 

Aanleiding voor deze werkwijze was een onderzoek van bureau Beerenschot, wat geestelijke 

verzorging te duur vond. De RvB van inGeest heeft daarop gereageerd met de beslissing, 

geestelijke verzorging wel in huis te willen houden, maar voor 50% uit de overhead te halen 

en voor die 50%  de contacten op te voeren als productie, d.w.z. als deel van de 

behandeling. Evaluerend merken de geestelijk verzorgers inhoudelijk geen verandering in 

hun contact met cliënten. Wel is vertrouwelijkheid vaker onderwerp van gesprek en is de 

geestelijk verzorger zich scherper bewust van de tijd. Ook bemerken zij meer betrokkenheid 

van behandelaren, meer doorverwijzingen en samenwerking. Bij sommigen blijven twijfels 

over het principe dat geestelijke verzorging hiermee deel is geworden van de behandeling.  

 

Aan het eind van de presentatie is er onvoldoende tijd voor de vele vragen die dit onderwerp 

oproept. Zowel het principe als de praktijk roepen discussie op bij de deelnemers aan de 

studiedag. Alex Kolder, directeur algemene zaken bij GGZ inGeest, wijst bovendien op een 

probleem. De zorgverzekeraars vergoeden behandelcontacten gedaan door beroepen uit de 

zgn. CONO-lijst. Geestelijke verzorging staat niet expliciet vermeld in deze lijst. Een 

pragmatische oplossing is geestelijk verzorgers te rekenen tot de agogen. Het is onduidelijk 

of dit zomaar mag. Wellicht is bijscholing nodig. Een andere oplossing is geestelijke 

verzorging te registreren als dagbesteding. Dit lijkt de aard van het vak echter geen recht te 

doen en is niet kostendekkend voor het salaris van geestelijk verzorgers. Een vragensteller 

suggereert van deze kwestie een werkveldraadzaak te maken en contact te zoeken met het 

SKGV. 
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