
30       nr 5 * psy * 2009

sterk, een bokskampioen. Daar kon ik niet tegenop. Als ik 
kwaad was, sloeg ik mijn klauwen op de muur kapot. Nu nog. 
Als ik kwaad word, weet ik niet meer wat ik zeg. Dan kan ik 
extreem reageren. Dat kan me op die momenten niets schelen.’ 

aGressieKeten
Tijdens de gesprekken in de groep komen Arno en Angela 
regelmatig terug op deze escalaties. Dan komt het begrip 
‘agressieketen’ aan de orde. Aan een uitbarsting gaat vaak heel 
wat vooraf, stressoren waarvan mensen zich niet bewust zijn. 

Dat kan een situatie van vroeger zijn, een stemming. Of een 
ontlokker, een gebeurtenis die de stress doet toenemen. In de 
opbouwfase groeit de spanning totdat een point of no return is 
bereikt. Tijdens de groepstherapie probeert ieder voor zichzelf 
de agressieketen gedetailleerd te beschrijven. Dat helpt tijdig 
te herkennen dat de stemming de verkeerde kant uitgaat. Via 
rollenspelen worden allerlei situaties geoefend, bijvoorbeeld 
hoe een gesprek met de baas kan verlopen zonder het pand 
met slaande deuren te verlaten. 
Luc doet aan de rollenspelen niet mee. ‘Dan ben ik veel te bang 
dat ik iets stoms zeg. Heb ik altijd al gehad.’ Ook de kennis over 
de agressieketen helpt volgens hem niet altijd uitbarstingen te 
voorkomen. ‘Soms is er helemaal geen opbouwfase. Dan is er 
bam, ineens een uitbarsting. Zoals die keer dat iemand me 
sneed in het verkeer. Daar ging ik meteen achteraan en bij een 
stoplicht ramde ik hem van achteren. Daarna nog eens van 
opzij, en ik geloof zelfs ook nog aan de voorkant.’ 

Ad merkt het verschil wel. ‘Ik ben er veel mee bezig, niet alleen 
op de woensdagen dat we hier in de groep zitten. Ik kan nu 
soms anders reageren. Dat lucht op. Ook de time-out heb ik al 
een paar keer gebruikt. En wat vooral ook helpt zijn de verhalen 
van de anderen. Ik ben niet de enige, denk ik dan.’
Luc: ‘Praten in de groep, dat heeft mij geholpen. Ik kan me 
tegenwoordig beter beheersen. In mijn leven gaat niet veel 
goed. Ik ben een echte borderliner. Geen opleiding maakte ik af 
en werk kan ik ook niet volhouden. Het is fijn te merken dat het 
op het punt van agressie beter gaat. Tien jaar geleden was me 
dat niet gelukt.’
De gerichte aandacht voor geweld, het samen bespreken in 
een groep mensen die min of meer dezelfde ervaring delen, 
het uiteenrafelen van de agressieketen. Het blijkt te werken. 
Arno van Dam en zijn collega’s zien tenminste goede resulta-
ten in de groepen. ‘Veel mensen worden beduidend minder 
agressief.’ Of dat resultaat ook echt blijvend is, weten ze niet 
zeker. Als de therapie eenmaal is afgerond, volgt nog wel eens 
een gesprek en soms komen mensen terug. Maar uiteindelijk 
verdwijnen mensen uit zicht. Van Dam wil het effect op lange 
termijn wel graag onderzoeken. ‘Dat is de volgende stap.’

In verband met privacy zijn de namen van de cliënten veranderd. 
Voor meer informatie over de training ‘Niet meer door het lint’, zie 
www.ggzwnb. Klik op ‘Over GGZ WNB’ en dan op ‘Specialismen’.

‘ik zag de kleine 
bang kijken. nu 
houd ik me in’ 

nieT meer voorTdurend huilen
Fatima praat snel en kijkt vaak in de verte alsof ze de hele geschiedenis weer voor haar ogen ziet 
gebeuren. Ze is twee jaar gescheiden. Nog altijd zoekt haar ex contact. Soms staat hij ’s nachts in 
haar tuin te roken en te luisteren. Fatima heeft in roosendaal drie keer drie maanden deelgenomen 
aan een therapiegroep voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. ‘Dat heeft me zeker 
geholpen. In ieder geval hoef ik nu niet meer voortdurend te huilen als ik aan mijn situatie denk.’
Fatima is opgegroeid in Nederland. Haar man kwam – na een lange verlovingsperiode – uit Ma-
rokko om met haar te trouwen. Samen hebben ze vier kinderen. ‘eigenlijk heeft hij een lief karakter. 
Maar hij is ziekelijk jaloers. Toen hij een vaste baan kreeg, vroeg hij mij op zijn eerste werkdag de 
huissleutels in te leveren. Dat deed ik natuurlijk niet en toen werd hij vreselijk boos. Die dag heeft 
hij me voor het eerst geslagen. en daarna was het telkens maar ruzie en schreeuwen. Ik vertrok en 
ging toch weer terug. We gingen in relatietherapie en ik zag dat hij veranderde. Mijn gevoelens voor 
hem kwamen terug. 
Zijn werk was hij kwijt, maar toen hij weer een baan kreeg begon alles van voren af aan. Weer die 
stress, weer die jaloezie, weer slaan. Ik ben na een escalatie de deur uitgelopen, met mijn kinderen, 
op weg naar een blijf-van-mijn-lijfhuis. Ik zie ons nog lopen, de verkeerde kant op, in de stromende 
regen, met niet meer dan 25 euro op zak. Later die dag gingen we toch terug, en dat eindigde in een 
uitbarsting. De politie kwam erbij en heeft hem aangehouden. 
Daarna zijn we gescheiden. Maar hij blijft bellen en sms’en. een paar weken geleden heeft hij me op 
straat vastgepakt en ook klappen gegeven. Nu hoeft het voor mij echt niet meer.’ 
Fatima zucht diep en zegt dat ze het moeilijk blijft vinden afstand te houden. ‘Al heeft de vrouwen-
groep me wel enorm geholpen. Ik weet nu dat ik zelf verder moet. Hoe erg ik het ook vind dat mijn 
kinderen hun vader niet zien.’

adVies nza

Vrije prijzen 
Voor depressie 
& angsT

G
oed nieuws voor 
cliënten van de 
eerstelijnspsycho-
loog. De eigen bij-
drage van tien 
euro per sessie 
gaat, als het aan 
de NZa ligt, ver-
dwijnen. ‘Wij zijn 
voor een gelijk 
speelveld’, zo 
motiveert voorzit-
ter a.i. Cathy van 
Beek dit voorstel. 
De discussie rond 
de eigen bijdrage 
komt aan de orde 
in de zogeheten 
uitvoeringstoets 
Curatieve GGZ, 

waarin de Zorgautoriteit een globale rou-
tebeschrijving geeft naar ‘vrije prijzen in 
de ggz’ (zie kader). Volgens Van Beek is 
de eigen bijdrage voor de eerstelijnspsy-
choloog niet meer op zijn plaats. Dit jaar 
is de eigen bijdrage in de tweedelijns ggz 
al geschrapt. Cliënten zouden daardoor 

om financiële redenen te snel naar de 
specialistische ggz kunnen gaan. ‘We vin-
den dat de politiek een consistente lijn 
moet kiezen. De eigen bijdrage moet dus 
óf voor zowel de eerste als de tweedelijn 
gelden óf helemaal afgeschaft worden.’
De rode draad in het advies aan de 
minister is om een ‘gelijk speelveld’ voor 
alle aanbieders in de ggz te creëren. Nu 
is het budget van instellingen voor de 
ambulante zorg nog min of meer gega-
randeerd. De NZa wil van dat ‘vangnet’ 
af om nieuwe aanbieders en vrijgevestig-
den - zij worden al via dbc’s betaald -  
gelijke kansen te geven. 
De tweede leidraad is het consumenten-
belang. De NZa betoogt dat het haar te 
doen is om ‘betaalbare, toegankelijke en 
kwalitatief goede zorg’ voor de consu-
ment te garanderen. Van Beek erkent dat 
er een spanningsveld zit tussen betaal-
baarheid van de zorg en de kwaliteit. 
‘Cliënten en patiënten hebben er alle 
belang bij dat ze kwalitatief goede zorg 
krijgen. Terwijl de premiebetaler, de con-
sument dus, vooral graag ziet dat de pre-
mies laag blijven. De kunst is om die 

twee belangen met elkaar in evenwicht 
te brengen.’ 

thomashuiZen
Maar zeker in de ggz is er nog veel 
onduidelijkheid over de kwaliteit van 
zorg. De NZa onderkent dat ook. In haar 
advies schrijft ze: ‘Voor consumenten is 
geen eenduidige informatie beschikbaar 
die een keuze op basis van kwaliteit 
mogelijk maakt’.
Toch is de keuze om volgend jaar als eer-
ste de ambulante markt van angst- en 
depressiestoornissen bij volwassenen en 
ouderen vrij te geven voor een belangrijk 
deel gebaseerd op kwaliteitsargumenten. 
‘Voor deze aandoeningen zijn wel richt-
lijnen en protocollen ontwikkeld’, zegt 
Van Beek. ‘Bovendien is er veel bekend 
over welke behandelingen het beste wer-
ken.’ Daarbij is er voldoende aanbod 
voorhanden, zodat de prijzen gematigd 
blijven, en maken deze aandoeningen 
een substantieel deel uit - tien procent - 
van alle ambulante dbc’s.
Anders ligt het bij de klinische zorg die 
korter dan een jaar duurt. Volgens de 

Volgend jaar gaan de ggz en de verslavingszorg de weg van de vrije 
prijsvorming op. tenminste, dat is wat de nederlandse zorgautoriteit (nza), 
de bewaker van de zorgmarkten, heeft voorgesteld aan minister klink van 
Volksgezondheid. alle aanbieders moeten gelijke kansen krijgen.

marTy Pn van kerkhof

mvkerkhof@psy.nl
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adv
NZa zit liberalisering er de eerste tijd 
zeker niet in. Allereerst is er gebrek aan 
concurrentie omdat het aanbod gecon-
centreerd is binnen een beperkt aantal 
instellingen. En ten tweede is de zoge-
noemde schadelast voor verzekeraars 
moeilijk te voorspellen. Dat komt onder 
meer doordat er weinig gegevens bij het 
DBC Informatie Systeem (DIS) binnen-
komen. Dus is het onbekend hoe duur 
een behandeling is.  
Van Beek denkt dat er in de klinische 
zorg op termijn best meer concurrentie 
mogelijk is. ‘In de gehandicaptenzorg 
hebben, om een voorbeeld te noemen, 
de kleinschalige Thomashuizen een grote 
vlucht genomen. Waarom zou zoiets in 
de ggz niet kunnen? Waar het ons om 
gaat is dat de cliënt meer keuzes krijgt, 
ook als het om kortdurende opnames 
gaat.’

oVerGanGspreriode
Dat de NZa toch terughoudend zal blij-
ven met het vrijgeven van de klinische 
zorg heeft te maken met de kapitaallas-
ten, zoals huisvesting. ‘Die drukken 
zwaar op de huidige instellingen, terwijl 
nieuwe toetreders daar veel minder hin-
der van hebben.’ Oftewel, het ontbreekt 
nu nog aan een gelijk speelveld voor 
iedereen. Daarom adviseert de Zorgauto-
riteit een overgangsperiode van vier jaar 
- van 2011 tot 2014. In die tijd wordt de 
budgetgarantie voor de klinische zorg 
geleidelijk afgebouwd. ‘We gaan dat op 
de voet volgen en bekijken of we na 
2014 over kunnen gaan op betaling  
via dbc’s.’ 
In het advies van de NZa wordt eindelijk 
een oplossing aangereikt voor de finan-
ciering van anonieme internetbehande-
lingen. Al jaren wordt daar over gespro-
ken. Op zich is een internetbehandeling 
geen probleem. Wie bereid is zijn burger-
servicenummer en polisnummer van zijn 
verzekeraar op te geven, kan in principe 
overal terecht. De verzekeraar betaalt, 
net zoals hij dat voor een face-to-face 
behandeling doet. Anonimiteit is echter 
onverkoopbaar in het systeem van de 
Zorgverzekeringswet, terwijl die wel heel 
sterk in de internetcultuur ingebakken 

zit. Experimenten van aanbieders liepen 
daarom nogal eens juist op dit punt stuk. 
Want, was telkens weer de vraag, wie 
gaat al die behandelingen aan niet-iden-
tificeerbare individuen betalen?
De NZa stelt voor om anonieme e-mental 
health voortaan uit het - nog niet 
bestaande - zorgverzekeringswetfonds te 
betalen. Dit is een fonds waaraan alle 

zorgverzekeraars bijdragen en waaruit 
dit soort posten, die niet in de systema-
tiek van de Zorgverzekeringswet passen, 
bekostigd worden. Van Beek vindt het 
hoog tijd om het probleem van de ano-
nieme internetbehandelingen op te los-
sen: ‘Uit onderzoek blijkt dat dit soort 
internetbehandelingen voor bepaalde 
groepen zoals hoogopgeleide vrouwen 
en jongeren zeer effectief is en een goede 
aanvulling op het gewone zorgaanbod. 
Het voordeel van een anonieme behan-
deling is dat zij drempelverlagend werkt. 
Mensen die zich anders niet voor, zeg 

maar, hun alcoholprobleem zouden laten 
behandelen, gaan daar nu wel toe over.’
Opvallend is dat in het advies met geen 
woord gerept wordt over de krediet- en 
economische crisis die door de wereld 
raast. Een naïeve lezer zou kunnen den-
ken dat de ggz zo afgeschermd is dat zij 
immuun is voor de huidige recessie. ‘Dat 
is absoluut niet onze bedoeling geweest’, 
zegt Van Beek. ‘De crisis raakt zeker ook 
de zorg. Denk maar aan de banken die 
steeds terughoudender zijn geworden 
met het verstrekken van leningen aan 
zorgaanbieders.’ Liquiditeitsproblemen 
raken de ggz juist in sterke mate, omdat 
in vergelijking met de ziekenhuizen de 
dbc’s in deze sector een veel langere 
doorlooptijd hebben, gemiddeld acht à 
tien maanden.
Dit was al langer een doorn in het oog 
van vrijgevestigde therapeuten en instel-
lingen. Om hieraan tegemoet te komen 
heeft de NZa het rentetarief dat aanbie-
ders in rekening kunnen brengen bij 
zorgverzekeraars al verhoogd. Belangrij-
ker is dat het al vanaf 2010 mogelijk 
wordt om tussentijds te declareren met 
deel-dbc’s. Aanbieders hoeven dan niet 
te wachten met declareren tot de behan-
deling beëindigd is, maar kunnen bij-
voorbeeld halverwege het behandeltra-
ject, met ‘termijnbedragen’ alvast een 
deel van de factuur innen. ‘Dit jaar gaan 
we daarvoor de beleidsregels aanpassen. 
Vanaf januari volgend jaar zou het dan 
mogelijk moeten zijn om tussentijds te 
declareren.’ 

Vanaf 2010 
kan de ggz 
tussentijds 
declareren

oP Weg naar vrije Prijzen
De NZa stelt voor om:
•  de tarieven voor angst- en depressiestoornissen vrij te geven. Aanbieders kunnen voortaan met verzekeraars over de prijs 

onderhandelen;
•  vanaf januari 2010 alle ambulante zorg via dbc’s te bekostigen. De budgetgarantie die instellingen nu nog krijgen, komt 

daarmee te vervallen;
•  de budgetgarantie voor klinische zorg - korter dan een jaar - blijft nog gehandhaafd. Vanaf 2011 wordt die geleidelijk afge-

bouwd;
•  de prijzen in de jeugd-ggz niet vrij te geven, zolang er een tekort is aan kinder- en jeugdpsychiaters;
•  anonieme internetbehandeling te betalen uit het zorgverzekeringswetfonds;
•  de administratieve lasten van aanbieders te verlichten door de indirect patiëntgebonden tijd in de tarieven te verwerken.




