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Verslag

De bijeenkomst vond plaats op initiatief van het bestuur van de Sectie GGZ van het Nederlands Instituut van

Psychologen (NIP), vanuit hun streven om de kritiek op de marktwerking en de DBC-systematiek een forum te

bieden binnen het NIP. Onder voorzitterschap van Peter Teeuwen werd het een levendige en verhelderende

bijeenkomst, waarin duidelijk werd dat de kritische geluiden steeds serieuzer worden genomen. Zeker door het

bestuur van de sectie GGZ, maar toenemend ook door het Algemeen Bestuur. Voorzitter Kombrink hield zelfs de

mogelijkheid open dat het NIP op enig moment tot de conclusie zou kunnen komen dat met het DBC systeem

moet worden gestopt. Ook gaf hij aan dat het NIP ‘desnoods’ bereid is de straat op te gaan.

Toen het aankwam op het concretiseren van bovenstaande goede voornemens, stokte het overleg. Met de

toezegging van het Algemeen Bestuur dat zij de diverse kritiekpunten ‘meenemen’ en nader gaan onderzoeken,

werd geen genoegen genomen. Eensgezind riepen de kritische groeperingen het bestuur op om veel vaker

stelling te nemen en de publiciteit te zoeken. Dit bleek voor nu echter nog een brug te ver. Maar welke concrete

afspraken zijn er wél gemaakt?

1. Het NIP gaat op korte termijn haar leden betrekken in een evaluatie van het nieuwe zorgstelsel. Wij

hebben er op gewezen dat die evaluatie al gedaan is (het rapport De GGZ ontwricht), maar Kombrink wil

dat overdoen. Onder meer aan de hand van de evaluatie zal het NIP haar standpunten innemen.

2. Het NIP gaat binnen twee weken een standpunt innemen over de juridische activiteiten van de Koepel

van DBC vrije praktijken, met als mogelijk gevolg dat het NIP (financiële) ondersteuning gaat geven aan

de juridische toetsing van het DBC systeem waarmee de Koepel bezig is.

3. Het NIP opent binnenkort op haar site een zwartboek waar leden hun problemen met zorgverzekeraars

kwijt kunnen.

Kortom het NIP is in beweging en wat ons betreft de goede kant op.


