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Samenvatting  50 
 
Een lichamelijke ziekte kan het leven ingrijpend verstoren. Niet alleen op somatische gebied, maar 
ook wat betreft psychisch, sociaal en/of maatschappelijk welbevinden. Patiënten ervaren vaak 
gevoelens van onzekerheid, machteloosheid, angst, woede, eenzaamheid, twijfel, onbegrip, 
frustratie en zorg. Het zijn natuurlijke en veelvoorkomende reacties op ziek zijn. Ook kunnen er 55 
problemen ontstaan op het gebied van maatschappelijk functioneren, zingeving, werk en relatie. 
Patiënten moeten op de een of andere manier het hoofd bieden aan onzekerheid over de toekomst, 
veranderingen in relationeel opzicht (afhankelijkheid van anderen, veranderde rolpatronen, 
seksualiteit) en in maatschappelijk opzicht (maatschappelijke positie, arbeid, financiële positie). Dit 
geldt ook voor naasten van de patiënt. 60 
 
Deze kwaliteitsstandaard richt zich op psychosociale zorg voor volwassen patiënten met een 
somatische ziekte. Hierbij gaat het om psychosociale zorg tijdens het somatische zorgtraject in het 
ziekenhuis en daarbuiten en na afloop van het ziekenhuistraject.  
 65 
Een grote groep patiënten en naasten doorlopen het aanpassingsproces bij een somatische ziekte 
zonder onoverkoombare problemen en heeft voldoende aan de steun van naasten en directe 
zorgverleners. Daarnaast is een groep die aanvullende psychosociale ondersteuning of 
psychologische zorg nodig heeft. Psychosociale zorg voor patiënten die te maken krijgen met een 
somatische ziekte is daarom van belang. Het maakt onlosmakelijk deel uit van de patiëntenzorg.  70 
 
Psychosociale zorg is erop gericht mensen met een somatische ziekte én hun naasten te helpen zo 
goed mogelijk om te gaan met ziekte en behandeling en de gevolgen daarvan. Het verbetert 
patiëntuitkomsten, therapietrouw en patiënttevredenheid. Door het bespreekbaar maken van 
psychosociale problemen als iets dat erbij hoort, normaal is, en door tijdige herkenning ervan en het 75 
verlenen van ondersteuning dan wel zorg, wordt bijgedragen aan de verbetering van zowel het 
lichamelijk als psychisch, sociaal en/of maatschappelijk welbevinden en daarmee de kwaliteit van 
leven van de patiënt en diens naasten.  
 
Behoeften en vragen verschillen per patiënt en kunnen gedurende de beginfase van de ziekte anders 80 
van aard zijn en vragen om een andere aanpak dan behoeften in latere fases.  
 
Het verlenen van zorg – aandacht biedend aan zowel de somatische als psychosociale aspecten – kan 
het best –in samenwerking– worden vormgegeven. De hoofdbehandelaar binnen of buiten het 
ziekenhuis heeft daarin een regierol. 85 
Psychosociale zorg wordt verleend door huisartsen, medisch specialisten en verpleegkundigen. 
Daarnaast bestaan er zorgverleners die gespecialiseerd zijn in psychosociale begeleiding, zoals 
maatschappelijk werkers, en psychologische zorg, zoals psychologen en psychiaters. 
 
  90 
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Leeswijzer 
 
Deze kwaliteitsstandaard richt zich op psychosociale zorg voor volwassenen met somatische ziekten 
die een grote impact hebben op het psychisch en/of sociaal functioneren. Hoofdstuk 1 beschrijft 
waarom aandacht voor psychosociale zorg belangrijk is en hoe vaak psychosociale klachten bij 95 
somatische ziekte voorkomen. Hoofdstuk 2 gaat in op de methode en werkwijze die gevolgd is bij het 
ontwikkelen van de kwaliteitsstandaard. In hoofdstuk 3 staat beschreven wat psychosociale zorg bij 
somatische ziekten inhoudt en op welke wijze en met welke aandachtspunten deze geleverd kan 
worden. Hoe deze zorg in onderlinge samenwerking georganiseerd en bekostigd kan worden staat 
beschreven in hoofdstuk 4.   100 
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Begrippenlijst  
 
Psychosociale zorg 
Psychosociale zorg is een verzamelterm, het bestaat uit psychosociale ondersteuning en 
psychologische zorg. Psychosociale ondersteuning is vooral gericht op emotionele en praktische 105 
ondersteuning bij (relatief) eenvoudige problemen van psychische en sociale aard. Psychologische 
zorg is vooral gericht op het diagnosticeren en behandelen van psychische problemen en stoornissen 
(Uit: VWS-advies psychosociale zorg voor patiënten met ingrijpende somatische aandoeningen, 
oktober 2015) 

 110 
Psychosociale ondersteuning 
Psychosociale ondersteuning omvat communicatie, informatie, betrokkenheid, vertrouwen en 
aandachtige interactie tussen behandelaar, verpleegkundigen en patiënt. Het gaat om praktische en 
emotionele ondersteuning, met als doel het aanpassen aan de nieuwe situatie en het vinden van een 
nieuw evenwicht, wat uiteindelijk moet leiden tot een verbeterde kwaliteit van leven (Puttiger e.a., 115 
2004).  

 
Psychologische zorg 
Psychologische zorg omvat diagnostiek en behandeling (psychotherapie) gericht op het doen 
veranderen van gedrag, emoties en cognities middels gestructureerde op wetenschappelijke 120 
modellen gestoelde aanpak.  
De medische psychologie in het ziekenhuis is een ondersteunend en (mede) behandelend 
specialisme. 

 
Psychologische diagnostiek 125 
Psychologische diagnostiek doet middels gespreksmethoden en gestandaardiseerde vragenlijsten en 
testmethoden onderzoek naar klachten en psychische stoornissen als angst en depressie. Ook 
cognitieve functiestoornissen (neuropsychodiagnostiek) en/of onderliggende problematiek in het 
kader van gezondheidsproblematiek (bijvoorbeeld eetstoornissen bij diabetes, ADHD bij 
therapietrouw) kan onderzocht en behandeld worden. Neuropsychologische diagnostiek brengt de 130 
verschillende cognitieve functies in kaart, als aandacht en geheugen. Dit gebeurt bij ziekten van het 
brein, maar bijvoorbeeld ook na chemotherapie bij kanker.   

 
Psychologische behandeling 
Psychologische behandeling kan bestaan uit voorlichting, registratie van klachten en beïnvloedende 135 
factoren, daarmee inzicht vergroten in samenhang in problematiek of het geven van 
gedragsadviezen. Het is gesprekstherapie, probleemgericht en kortdurend. Psychotherapie is 
systematische – op de persoon en zijn ziekte aangepaste – beïnvloeding van gedrag en emoties en 
gedachten middels evidence-based methoden in individuele, relatie- of groepssetting. Veel gebruikte 
psychotherapieën zijn cognitieve gedragstherapie en interpersoonlijke therapie. Doelen zijn vaak 140 
acceptatie en aanvaarding, doen afnemen van angst, verbeteren stemming, toenemen van 
gezondheidsgedrag als bijvoorbeeld therapietrouw. Ook de behandeling van aanpassing en 
verwerking van patiënten met een neuropsychologische aandoening valt onder psychologische 
behandeling.  
  145 
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1  Het belang van psychosociale zorg in het somatische zorgtraject 
 

1.1  Psychosociale problemen 
 

Een lichamelijke ziekte of ingrijpende medische behandeling kan het leven ingrijpend verstoren. Niet 150 
alleen op somatisch gebied, maar ook wat betreft psychisch, sociaal en maatschappelijk 
welbevinden. Patiënten ervaren vaak gevoelens van onzekerheid, machteloosheid, angst, woede, 
eenzaamheid, twijfel, onbegrip, frustratie en zorg. Het zijn natuurlijke en veelvoorkomende reacties 
op ziek zijn. Ook kunnen er problemen ontstaan op het gebied van maatschappelijk functioneren, 
zingeving, werk en relatie. Patiënten moeten het hoofd bieden aan onzekerheid over de toekomst, 155 
veranderingen in relaties (afhankelijkheid van anderen, veranderde rolpatronen, seksualiteit) en in 
maatschappelijke rollen (maatschappelijke positie, arbeid, financiële positie).  
 
Uit onderzoek blijkt dat patiënten die psychosociale klachten ervaren naar aanleiding van hun ziekte 
een aanmerkelijk lagere kwaliteit van leven hebben, meer moeite hebben met het nemen van 160 
beslissingen over behandeling, zich minder houden aan behandelingsvoorschriften, vaker medische 
zorg zoeken (leidend tot hogere zorgkosten) en minder tevreden zijn met de medische zorg die ze 
ontvangen (ref http://www.oncoline.nl/detecteren-behoefte-psychosociale-zorg, i.c. NCCN, 2015; 
Skarstein, 2000; Kennard,2004; Von Essen, 2002; Multidisciplinaire richtlijn hartrevalidatie NVVC, 
2011). Ook psychische stoornisssen komen vaker voor bij patiënten met een somatische ziekte 165 
(Nivel, 2012; Pratt, 2016; Katon, 2011). Dit geldt zowel voor patiënten die zich aan het begin van het 
zorgtraject bevinden en net een diagnose hebben ontvangen, als voor patiënten die reeds langer in 
het zorgtraject zitten of chronisch ziek zijn. Ook voor naasten is het moeilijk om met de onzekerheid 
of veranderingen om te gaan (Patiëntenfederatie Nederland, 2017; Roddis et al, 2016; Nicholls et al, 
2017). 170 
 

Behoefte aan meer ondersteuning 
Veel patiënten hebben behoefte aan (extra) professionele ondersteuning bij het kunnen omgaan met 
de ingrijpende gevolgen van hun lichamelijke ziekte. Patiënten geven aan dat dit onvoldoende wordt 
onderkend en willen meer ondersteuning door artsen en andere zorgverleners (NIVEL, 2013; 175 
Patiëntenfederatie, 2017; IPSO, 2014). Zo zouden drie van de tien kankerpatiënten hun problemen 
graag meer met een (para)medicus of verpleegkundige willen bespreken. Een vijfde was bovendien 
graag meer bijgestaan door een psychosociaal zorgverlener (NIVEL, 2013).  
 
In een vragenlijstonderzoek onder een zeer grote groep patiënten die een chronische aandoening of 180 
ingrijpende behandeling hebben (gehad), geeft meer dan de helft van de deelnemers (N=4499 
patiënten) aan geen informatie te hebben gekregen van zorgverleners over het eventueel ontstaan 
van psychosociale klachten, terwijl men hier wel behoefte aan had. Daarnaast geeft meer dan de 

Kernpunten 
Een somatische ziekte heeft invloed op zowel het lichamelijk als het psychisch, sociaal en 

maatschappelijk welbevinden van patiënt en naasten. 
 

Patiënten in het somatische zorgtraject ervaren te weinig aandacht voor psychosociale 
problemen. 

http://www.oncoline.nl/detecteren-behoefte-psychosociale-zorg
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helft van de deelnemers aan dat er geen aandacht was voor psychosociale klachten bij naasten of 
mantelzorgers (Patiëntenfederatie Nederland, 2017).  185 
Iets meer dan de helft legt psychosociale klachten voor aan een arts, verpleegkundige of 
paramedicus. Een derde bespreekt de problemen met andere patiënten of iemand van een 
patiëntenorganisatie en een vijfde met een psychosociale zorgverlener, zoals een psycholoog, 
geestelijk verzorger of maatschappelijk werker (NIVEL, 2013). Een kwart van de deelnemers heeft 
geen hulp of ondersteuning gehad, terwijl hieraan bij twee derde van de deelnemers wel behoefte 190 
was (Patiëntenfederatie Nederland, 2017). 
 

Psychosociale zorg maakt onlosmakelijk deel uit van somatisch zorgtraject 
Psychosociale zorg voor patiënten die te maken krijgen met een somatische ziekte is belangrijk en 
behoort een onlosmakelijk deel te zijn van de zorg. Door psychosociale problemen te benoemen en 195 
te bespreken, kan bij die patiënten bij wie dat nodig blijkt, tijdige psychosociale zorg worden 
geboden. Dit draagt bij aan de verbetering van zowel het lichamelijk als psychisch, sociaal en 
maatschappelijk welbevinden en daarmee de kwaliteit van leven van de patiënt en diens naasten.  
 

1.2  Wat is psychosociale zorg? 200 

 
In oktober 2015 bracht een VWS-werkgroep het rapport Psychosociale zorg bij ingrijpende 
somatische aandoeningen uit (REF). Deze werkgroep definieerde de term psychosociale zorg en de 
onderliggende termen.  
 205 
De VWS-werkgroep concludeerde dat psychosociale zorg voor patiënten met een somatische ziekte 
een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het zorgtraject. De huidige wettelijke kaders en 
bekostigingssystemen bieden beperkt ruimte om deze zorg te verlenen, maar tegelijkertijd blijkt dat 
het bieden van deze ondersteuning en zorg beter kan. 
 210 
 

1.3  Prevalentie en contextfactoren 

 
Psychosociale problemen die samenhangen met een somatische ziekte komen in meer of mindere 
mate voor bij mensen met een somatische ziekte, en doen zich op verschillende momenten voor in 215 
het ziekte- dan wel zorgproces (toevoegen relevante aandoening specifieke REFs). 

Kernpunten 
Psychosociale zorg is een verzamelterm. Psychosociale zorg bestaat uit psychosociale 

ondersteuning en psychologische zorg. 
 

Psychosociale ondersteuning is vooral gericht op emotionele en praktische ondersteuning 
bij (relatief) eenvoudige problemen van psychische en sociale aard. 

Psychologische zorg is vooral gericht op het diagnosticeren en behandelen van psychische 
problemen en stoornissen. 

 
 
 

Kernpunt 
Psychosociale problemen bij patiënten met een somatische ziekte komen frequent voor. 
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In de literatuur komen verschillende prevalentiecijfers voor. De cijfers variëren als gevolg van onder 
andere: aard, stadium en duur van de somatische ziekte; definitie van psychosociale problematiek en 
psychische stoornissen; selectie van patiënten; en gebruikte meetinstrumenten. 220 
 

Prevalentie in Nederland 
Psychosociale problemen bij patiënten met een somatische ziekte komen frequent voor. Ook in 
Nederland. Uit studies van het NIVEL-studies en het Trimbos Instituut komt naar voren dat eén op de 
drie patiënten met een chronisch ziekte psychosociale problemen ervaart (NIVEL, 2004; NIVEL, 2012, 225 
NEMESIS-2). Ook psychische stoornissen komen voor, vooral angst en depressie worden vaker gezien 
bij mensen met een somatische ziekte (Bielas, 2018; Bonaccio, 2018; Pedersen, 2018; Richards, 
2018,) 
 
Aanvullend onderzoek door het NIVEL (Jansen, 2012) onder patiënten met een chronische ziekte 230 
wijst uit dat mensen met ernstige beperkingen en jonge mensen vaak meer psychosociale problemen 
ervaren. Een op de zes patiënten ervaart klinisch relevante angst – en depressieve klachten. 
Uit ander onderzoek blijkt dat de mate waarin psychosociale problematiek en/of psychische 
stoornissen optreden mede afhangt van: 
• De persoonlijkheid van de patiënt;  235 
• De sociale steun die de patiënt ervaart;  
• Coping vaardigheden van de patiënt; 
• Lichamelijke gezondheid en beperkingen;  
• Het aantal en de duur van de (chronische) ziekte; en  
• De leeftijd van de patiënt (jongeren lijken extra kwetsbaar). 240 
 

Prevalentie psychosociale problemen bij naasten 
Een somatische ziekte heeft niet alleen invloed op het leven van de patiënt, maar ook op het leven 
van diens naaste(n). De partner, ouders, kinderen, broers en/of zussen kunnen eveneens te maken 
krijgen met psychosociale problemen (Nicholls et al, 2017). Generieke cijfers ontbreken, maar voor 245 
patiënten met hartfalen blijkt dat bij een op de vijf mantelzorgers psychische klachten (waaronder 
depressieve en angstklachten) voorkomen. Deze cijfers overeen met klachten bij mantelzorgers die 
voor patiënten met andere ziekten zorgen (Molloy, 2005). Uit IPSO-onderzoek blijkt dat de ernst van 
de psychosociale klachten van naasten vergelijkbaar is met die van de patiënten met kanker (Garssen 
et al., 2011). 250 
Patiënten en naasten hebben de ervaring dat dit onvoldoende wordt onderkend (Patiëntenfederatie 
Nederland, 2017; Puttiger e.a., 2004). Uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland (2017) geeft 
meer dan de helft van de 4499 deelnemers (56%) aan dat er geen aandacht was voor psychosociale 
problemen bij naasten of mantelzorgers. 
 255 
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1.4  Van biomedisch naar bio-psychosociaal model 
 

 
Het belang van psychosociale aspecten in het somatische zorgtraject wordt steeds meer onderkend 260 
(Hosman, 1983; WHO, 2001; Gezondheidsraad, 2005). Dat een somatische ziekte niet alleen 
lichamelijke gevolgen heeft, maar ook zijn tol eist op psychisch, sociaal en maatschappelijk vlak, 
wordt steeds vaker onderschreven. Het best wordt dit weerspiegeld in de nieuwe en invloedrijke 
definitie van gezondheid zoals beschreven door Huber c.s. in 2012. Daarbij wordt gezondheid niet 
gezien als ‘afwezigheid van ziekte' maar als ‘het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te 265 
voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’ (Huber, 2012). In 
deze optiek wordt gezondheid gedefinieerd aan de hand van de zes belangrijke levensdomeinen of 
dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en 
dagelijks functioneren (Huber, 2012; zie bijlage 1).  
 270 

Psychosociale zorg en zorgverleners 
Ondanks deze ontwikkeling is bij patiënten met somatische ziekten nog steeds onvoldoende 
aandacht voor de psychosociale problemen die met de ziekte gepaard gaan. Niet alle zorgverleners 
zijn zich voldoende bewust van het belang van psychosociale zorg en/of handelen hiernaar. 
Mogelijke redenen hiervoor zijn dat zij zich onvoldoende geëquipeerd voelen om psychosociale 275 
aspecten aan de orde te stellen; zij door tijdsdruk deze aspecten onvoldoende ter sprake brengen; er 
onvoldoende psychosociale zorgverleners voorhanden zijn; of omdat ze onterecht veronderstellen 
dat het benoemen van psychosociale problemen extra zorg oproept of problemen benadrukt of 
verergert. Dit terwijl de ervaring leert dat het geen aandacht geven aan psychosociale problemen 
zich vaak in een later stadium wreekt (Richards, 2018).  280 
 
Psychosociale zorg en patiënten 
Daarnaast blijkt dat veel patiënten psychosociale problemen niet aan de orde stellen. Voor sommige 
patiënten rust er een taboe op het bespreekbaar maken van psychosociale problemen en/of het 
vragen om hulp. Of zij willen de zorgverlener hier niet mee lastig vallen, hebben het gevoel dat dit 285 
niet met de zorgverlener besproken kan worden of beschouwen het als onvermijdelijk bij de ziekte 
horend. Ook kan er sprake zijn van onbegrip vanuit de omgeving (Ref).  
 
Patiënten en naasten zijn zich ook niet altijd bewust van de mogelijke (korte en lange termijn) 
gevolgen die hun aandoening heeft op hun psychosociaal welbevinden en de mogelijke 290 
aanpassingsproblemen die hieruit kunnen voortvloeien. Soms is niet meteen duidelijk waar behoefte 
aan is of worden signalen niet duidelijk en/of niet goed opgepakt.  
 

Van biomedisch naar bio-psychosociaal 
De beperkte aandacht voor psychosociale zorg is mede het gevolg van de dominantie van het 295 
zogenoemde biomedische model in de somatische zorg. De kritiek op dit model luidt dat het vooral 

Kernpunten 
Het belang van psychosociale en psychische gezondheid in het somatische zorgtraject wordt 

steeds meer onderkend.  
 

Het bio-psychosociale model zou leidend moeten zijn in de somatische zorg. 
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kijkt naar de fysieke en biologische processen. Het staat minder stil bij de psychische en sociale 
aspecten, terwijl deze een belangrijk onderdeel vormen van het ziek zijn.  
 
Het bio-psychosociaal model is een uitbreiding van het biomedische model over het menselijk 300 
functioneren. Dit model besteedt niet alleen aandacht aan biomedische aspecten, maar ook aan 
psychologische en sociale factoren die medebepalend zijn voor ziekte en het genezingsproces.  
In het bio-psychosociale model wordt uitgegaan van wederzijdse beïnvloeding van verschillende 
factoren die met ziekte en de behandeling ervan samenhangen.  
 305 
Dekker en De Groot illustreren het bovenstaande in hun ziekte-response model (zie figuur 1). Dit 
model geeft weer hoe zowel de cognitieve, emotionele als gedragsmatige responsen op ziekte samen 
de ervaren gezondheid verklaren. Het maakt duidelijk hoe de sociale omgeving en de persoonlijke 
geschiedenis direct invloed hebben op de respons op ziekte, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen acute stressoren – zoals behandeling of exacerbaties – en chronische stressoren – zoals 310 
functioneel onvermogen of progressiviteit van ziekte. 
 
 

 
 315 
Figuur 1 Ziekte-response Model (Dekker & de Groot, 2018) (NL-vertaling invoegen) 
 
 

1.5  Kosten en baten 
 320 

Het is een misverstand dat psychosociale begeleiding en psychologische zorg veel tijd en geld kost. 
Tijdige aandacht hiervoor betaalt zich in veelvoud terug, zowel in tijd en kosten als in 
patiëntuitkomsten en patiënttevredenheid (Grinshteyn & Wendel, 2016; Kaplan, & Groessl, 2002; 

Kernpunt 
Psychosociale zorg verbetert patiëntuitkomsten, therapietrouw en patiënttevredenheid. 

 

http://www-tandfonline-com.proxy-ub.rug.nl/doi/full/10.1080/09638288.2016.1247469
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Tovian, 2004; Stewart et al, 2017, Knapp et al, 2015; Kyounghae, et al, 2016; Wodarski, 2000; Barlow, 
2005). Het verhoogt de effectiviteit van het medisch handelen. Zo wordt therapietrouw bevordert of 325 
kan het een alternatief zijn voor medicamenteuze behandeling (bijv. cognitieve gedragstherapie bij 
menopauzeklachten bij jonge vrouwen met borstkanker). Ook kunnen mortaliteit cijfers dalen (bijv. 
bij cardiologische patiënten) (NEMESIS, 2012). Daarnaast verhoogt het de kwaliteit van leven en 
maatschappelijke participatie van mensen met een somatische aandoening, bevordert het 
arbeids(re)integratie en voorkomt psychische comorbiditeit en medische onder- en overconsumptie 330 
(Richards, 2018). 
 
Psychosociale zorg zou daarmee een vanzelfsprekend onderdeel van medisch handelen moeten zijn. 
Onvoldoende aandacht voor psychosociale zorg leidt tot ongewenste verschillen in zorg en 
zorguitkomsten (Pedersen, 2018). 335 
 

1.6  Doel en afbakening van de kwaliteitsstandaard 
 
Deze kwaliteitsstandaard richt zich op psychosociale zorg voor volwassenen met somatische ziekten 
die een grote impact kunnen hebben op het psychisch en/of sociaal functioneren.  340 
 
De kwaliteitsstandaard beschrijft wat psychosociale zorg bij somatische ziekten inhoudt, op welke 
wijze deze geleverd kan worden en hoe deze zorg in onderlinge samenwerking georganiseerd kan 
worden gedurende het hele ziekteproces van de patiënt.  
 345 
Deze kwaliteitsstandaard omvat algemene aandachtspunten over psychosociale zorg. Voor 
ziektespecifieke aandachtspunten, ook op het vlak van psychosociale zorg, wordt verwezen naar 
richtlijnen, protocollen, standaarden, keuzehulpen en patiënten informatie over de ziekte.  
 
Het doel van de kwaliteitsstandaard is:  350 
1. Het bewust maken van patiënten, naasten en zorgverleners van het belang van psychosociale 

zorg tijdens somatische ziekte en de verantwoordelijkheid van zorgverleners hierin.  
2. Het geven van handvatten voor het verlenen van psychosociale zorg  
3. Het aanmoedigen tot (tijdig) signaleren en bespreken van psychosociaal functioneren en 

psychische klachten, eventueel screenen hierop en het wanneer nodig doorverwijzen. 355 
4. Het bevorderen van onderlinge samenwerking en afstemming tussen zorgverleners.  
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2 Verantwoording en werkwijze 
 

2.1  Initiatief 360 
De ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard is een uitvloeisel van de VWS-werkgroep Psychosociale 
zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen en is door het ministerie van VWS namens de 
betrokken partijen als opdracht aan het Kennisinstituut van de Federatie van Medisch Specialisten 
gegeven.  
 365 
In samenwerking met een schrijfgroep bestaande uit leden van Patiëntenfederatie Nederland, 
Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde (NVKNO), Nederlandse Vereniging voor Neurologie 
(NVN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Nederlandse Vereniging voor 
Cardiologie (NVvC), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Landelijke vereniging Medische 
Psychologie (LVMP), Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), en Inloophuizen en 370 
Psycho-oncologische centra (IPSO) is de kwaliteitsstandaard tot stand gekomen.  
Door middel van werkconferenties werden andere relevante partijen (zie bijlage 3) in de gelegenheid 
gesteld bij te dragen aan de inhoud van deze standaard.  
 
Algemene gegevens 375 
De kwaliteitsstandaard werd ondersteund en begeleid door het Kennisinstituut van de Federatie van 
Medisch Specialisten (www.kennisinstituut.nl). Het ministerie van VWS heeft de ontwikkeling van de 
kwaliteitsstandaard gefinancierd.  
 
Samenstelling van de schrijfgroep 380 
Het Kennisinstituut heeft de deelnemende partijen Patiëntenfederatie Nederland, NVKNO, NVN, 
NVvC, V&VN, NIP, LVMP, BPSW en IPSO gevraagd een lid voor de schrijfgroep te mandateren: 
• Renske Kranenburg, beleidsmedewerker, Patiëntenfederatie Nederland  
• Niek Golsteijn, verpleegkundig specialist, V&VN Oncologie 
• Joost van Tongeren, KNO-arts, MUMC+, NVKNO 385 
• Jolanda Winters, maatschappelijk werker, BPSW 
• Rudolf Ponds, klinisch neuropsycholoog, MUMC+, NIP 
• Rik Withaar, klinisch psycholoog-psychotherapeut, Isala klinieken, LVMP 
• Anette Pet, klinisch psycholoog en psychotherapeut, IPSO 
• Rinske van Koningsveld, neuroloog Elkerliek Ziekenhuis, NVN 390 
• Petra Kuijpers, cardioloog, MUMC+, NVVC  
 
Met ondersteuning van: 
• Leden (9) van de patiëntengroep met in ieder geval vertegenwoordiging uit: Stichting Hematon 

(namens de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties), Parkinson vereniging, 395 
Stichting Hoormij, Harteraad, Huidpatiënten Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland, 
VSOP: voor zeldzame en genetische aandoeningen, Oogvereniging en Reumazorg Nederland. 

• Loes Schouten, gezondheidswetenschapper en zelfstandig adviseur  
• Teus van Barneveld, directeur Kennisinstituut van de Federatie van Medisch Specialisten 
• Sanne Snoeijs, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie van Medisch Specialisten 400 
• Tessa Geltink, junior-adviseur, Kennisinstituut van de Federatie van Medisch Specialisten 
• Dunja Dreesens, senior-adviseur, Kennisinstituut van de Federatie van Medisch Specialisten 
 

http://www.kennisinstituut.nl)/
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2.2  Werkwijze 
 405 
Bronnen 
Voor de totstandkoming van de kwaliteitsstandaard is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. 
• NVPO-review van bestaande protocollen, standaarden,  richtlijnen en rapporten in de oncologie 

op het vlak van psychosociale zorg; 
• Bestaande richtlijnen, protocollen en standaarden met een module/alinea psychosociale zorg; 410 
• Wetenschappelijke publicaties, rapporten en boeken; 
• Enquête onder leden van patiëntenpanel van de Patiëntenfederatie Nederland; 
• Interviews (zie hieronder). 
Er is niet systematisch gezocht naar literatuur. 
 415 

Proces 
Het proces van de totstandkoming heeft er als volgt uitgezien:  
• Literatuur vergaren, samenvatten en analyseren. 
• Inventarisatie van modules/alinea’s psychosociale zorg in richtlijnen en zorgstandaarden 

(voortbordurend op review LVPO). 420 
• 1e werkconferentie: raamwerk en thema’s onderwerp bepalen. 
• Interviews met: 

o Patiënten (4); 
o Psychologen (2 individuele interviews en een groepsinterview); 
o Verpleegkundigen (groepsinterview); 425 
o Maatschappelijk werker (1); 
o Medisch specialisten (4). 

• Bijeenkomsten schrijfgroep: 
o 1e bijeenkomst: vaststellen raamwerk; 
o 2e en 3e bijeenkomst: bespreking versies kwaliteitsstandaard, bronnen als literatuur en 430 

rapporten; 
o 4e bijeenkomst: finalisering van concept-kwaliteitsstandaard  
o 5e bijeenkomst: bespreking binnengekomen commentaar en voorbereiding 2e 

werkconferentie; 
o 6e bijeenkomst: afronding kwaliteitsstandaard en project. 435 

• Schriftelijk hoor en wederhoor op versies van de kwaliteitstandaard via email door de schrijfgroep 
• Enquête patiëntenpanel 
• Bijeenkomsten meeleesgroep leden patiëntenverenigingen van de Patiëntenfederatie Nederland: 

o 1e bijeenkomst: uitleg kwaliteitsstandaard en input op raamwerk; 
o 2e bijeenkomst: bespreking commentaar op 3e versie kwaliteitsstandaard; 440 
o 3e bijeenkomst: aanleveren van commentaar op concept-kwaliteitstandaard. 

• Commentaarfase: betrokken partijen verzocht om schriftelijk commentaar te geven op de 
concept-kwaliteitsstandaard. 

• Overleg IGJ i.o en NZa. 
• 2e werkconferentie: bespreking van binnengekomen commentaar, implementatieplan en 445 

indicator/PROM. 
• Autorisatiefase: voorleggen van kwaliteitsstandaard aan relevante partijen ter autorisatie. 
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3  Psychosociale zorg: inhoud  
 450 

3.1  Aandacht en bewustwording 
 

 
Psychosociale zorg is onlosmakelijk onderdeel van de somatische zorg en behandeling van patiënten. 
Psychosociale zorg is erop gericht mensen met een somatische ziekte én hun naasten te helpen zo 455 
goed mogelijk om te gaan met ziekte en behandeling en de gevolgen daarvan. Emotionele 
ondersteuning en een empathische houding staan hierbij centraal.  
 
Daarnaast zijn de volgende aandachtspunten van belang: 
- Geef naast informatie over de (mogelijke gevolgen van) ziekte en behandeling, ook informatie 460 

over psychosociale problemen als eventueel gevolg van ziekte en behandeling.  
- Benadruk dat psychosociale problemen natuurlijke en veel voorkomende reacties zijn. 
- Bied ruimte om psychosociale problemen en/of psychische stoornissen bespreekbaar te maken.  
- Maak duidelijk dat er (op verschillende momenten) verschillende vormen van ondersteuning en 

zorg beschikbaar zijn.  465 
- Geef voorlichting over ondersteuningsmogelijkheden.  
- Informeer over methodes voor zelfmanagement, laagdrempelig lotgenotencontact en 

gespecialiseerde psychosociale begeleiding en psychologische zorg (diagnostiek en behandeling) 
- Bespreek met de patiënt de keuze(s) voor de ondersteuning en zorg, en eventueel behandelaar.  
- Begeleid en ondersteun de patiënt bij het nemen van beslissingen. 470 
- Ga regelmatig na of er sprake is van psychosociale problematiek en/of psychische stoornissen 

behandeling) en verwijs indien nodig door.  
- Zorg voor goede afstemming en overdracht tussen de verschillende zorgverleners die betrokken 

zijn bij de zorg van de patiënt. 
- Zorg dat de patiënt en naasten laagdrempelig contact kunnen opnemen bij vragen en/of 475 

klachten. 
 
Een grote groep patiënten en naasten doorlopen het aanpassingsproces bij een somatische ziekte 
zonder onoverkoombare problemen en heeft voldoende aan de steun van naasten en psychosociale 
zorg van zorgverleners. Daarnaast is echter een substantiële groep die aanvullende psychosociale 480 
ondersteuning en/of psychologische zorg nodig heeft. Het is de verantwoordelijkheid van de 
hoofdbehandelaar (veelal de behandelend arts) en betrokken zorgverleners, om - in overleg met 
patiënt en naaste - in te schatten of zij in staat zijn zelf de juiste zorg te bieden of doorverwijzen naar 
gespecialiseerde zorgverleners (zie bijlage 2).  
 485 
 
 
 
 
 490 

Kernpunt 
Psychosociale zorg is een onlosmakelijk onderdeel van somatische zorg en een 

verantwoordelijkheid van alle zorgverleners betrokken bij patiëntenzorg. 
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3.2  Herkennen en bespreken 
 

 

Het begint bij het gesprek  
Psychosociale zorg vergt aandacht voor de korte en lange termijn gevolgen van een somatische 495 
ziekte op het leven van de patiënt en zijn/haar naasten in brede zin.  
 
Door de (gevolgen van) ziekte en behandeling kunnen patiënten en naasten last krijgen van een 
wirwar aan emoties en verschillende psychosociale klachten. Het is daarom van belang dat 
zorgverleners, tijdens het gehele zorgtraject van een patiënt, regelmatig en actief (door)vragen naar 500 
lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks 
functioneren (Huber, 2012) van zowel patiënt als naaste.  
 
Het is noodzakelijk dat zorgverleners expliciet aandacht besteden aan de psychosociale problemen 
die zich kunnen voordoen als gevolg van een ziekte en behandeling. Dit kan door het een vast 505 
onderdeel te laten zijn van het gesprek tussen zorgverlener en patiënt en diens naaste. Bij het 
bespreken ervan is het belangrijk uit te leggen dat dit natuurlijke en veel voorkomende reacties zijn, 
waarvoor dan ook tijd in het gesprek met de zorgverlener wordt ingeruimd. Het verstrekken en/of 
meegeven van informatie dan wel het aangeven waar de patiënt terecht kan voor nadere informatie 
of begeleiding hoort hierbij.  510 
 

Verschillende behoeftes en individuele afstemming 
Behoeften en vragen verschillen per patiënt en kunnen gedurende de beginfase van de ziekte anders 
van aard zijn en vragen om een andere aanpak dan behoeften in latere fases.  
Het is, zeker bij psychosociale zorg, van belang oog te hebben voor de diversiteit van patiënten en 515 
naasten en hun specifieke wensen en behoeften. 
 

Kernpunten 
Zorgverleners maken de gevolgen van een somatische ziekte op verschillende 

levensdomeinen expliciet bespreekbaar.  
 

De behoefte aan en mate van psychosociale zorg verschilt per patiënt en kan gedurende de 
somatische ziekte aan verandering onderhevig zijn.  

 
Het niet tijdig signaleren en behandelen van psychosociale klachten kan tot psychosociale 

problematiek en gezondheidsschade lijden. 
 

Grofweg kan onderscheid worden gemaakt tussen patiënten en naasten die in een bepaalde fase van het 
ziekteproces: 

 
Geen behoefte aan aanvullende psychosociale zorg 

Patiënten en/of naasten die geen behoefte hebben aan aanvullende psychosociale zorg zijn in staat om op eigen 
kracht en met steun van hun omgeving en de directe zorgverleners de veranderingen als gevolg van de somatische 
ziekte te verwerken in hun leven en zelf hun weg te vinden. Er kan bij deze patiënten wel behoefte zijn aan gerichte 

informatie of praktische adviezen over zelfzorg en leefstijl of lotgenotencontact. 
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Aanpassingsfasen 520 
Van Erp en Donders (2004) veronderstellen drie globale aanpassingsfasen gedurende een 
ziekteproces: de herstelfase, de verwerkingsfase en uiteindelijk een aanpassingsfase (mogelijk: figuur 
invoegen). Deze fasen hoeven zich niet voor te doen bij elke somatische ziekte, denk aan 
progressieve aandoeningen waarbij geen sprake is van een herstelfase, maar wel van een continu 
proces van verwerking/aanpassing vanwege het voortschrijden van de ziekte. Daarnaast is veelal 525 
sprake van een cyclisch proces, waarbij in meerdere fasen verwerking en aanpassing nodig is.  
 
Bij het verlenen van psychosociale zorg is het van belang om mogelijke veranderingen gedurende het 
verloop van het aanpassingsproces te signaleren en te bespreken met de patiënt. Zoals eerder 
aangegeven vragen problemen in het begin van het ziekteproces om een andere psychosociale zorg 530 
of aanpak dan problemen in latere (aanpassings)fases. Interventies gedurende de herstelfase zijn 
vaak vooral gericht op het omgaan met de ziekte (disease management) en in de verwerkings- en 
aanpassingsfase op het omgaan met (definitieve of nieuwe/verergerende) beperkingen (disability 
management) (Weezel en De Jong, 2008). Gedurende het hele traject dient rekening te worden 
gehouden met de specifieke zorgbehoefte, voorkeuren en wensen van de patiënt en diens naasten. 535 

3.3  Signaleren van psychosociale zorgbehoefte 
 

Wel behoefte aan aanvullende psychosociale zorg  
Patiënten en/of naasten die op enig moment in het ziekteproces wel behoefte hebben aan aanvullende 

psychosociale zorg, hebben meer moeite om de veranderingen in hun leven te verwerken. Zij hebben een 
diversiteit aan klachten, zoals gevoelens van angst, somberheid, vermoeidheid, prikkelbaarheid/boosheid, 
onzekerheid en moeilijkheden met het werk, zonder dat er sprake is van psychische stoornissen, zoals een 

angststoornis, een depressie of een stress gerelateerde stoornis zoals PTSS.  
 

Sprake van psychische stoornis  
Daarnaast zijn er patiënten en/of naasten die dermate ontregeld raken door (de gevolgen van) het ziekteproces 
dat ze een psychische stoornis ontwikkelen, veelal een angststoornis, depressieve stoornis of een stressstoornis 
als PTSS. Doordat bijvoorbeeld de psychosociale problemen (te) lang aanhouden, de veerkracht van de patiënt 
tekortschiet, er een gebrek aan ondersteuning is of een persoonlijke kwetsbaarheid die meer last geeft bij het 

kunnen aanpassen aan de ziekte. Ook door comorbiditeit, voortschrijden van de ziekte of bijkomende 
gebeurtenissen kan een psychische stoornis ontstaan. Het betreft een klein maar relevant aantal (10-30%) 

patiënten (NEMESIS 2).  
 

Kernpunten 
Systematische signalering van psychosociale zorgbehoefte met en bij de patiënt is 

gedurende het hele zorgtraject van belang.   
 

Voor het vaststellen van de behoefte aan of noodzaak van psychosociale zorg kan de 
zorgverlener, ter ondersteuning, screeningsinstrumenten inzetten.  

 
Bij een vermoeden van psychische stoornissen verwijst de zorgverlener de patiënt, voor 

nadere diagnostiek, door naar een psycholoog of psychiater.  
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Signaleren van psychosociale zorgbehoefte 
Het is de taak van zorgverleners om een eventuele zorgbehoefte als gevolg van psychosociale 540 
problemen te signaleren. Het bespreken van de problematiek met de patiënt maakt een eventuele 
zorgvraag van de patiënt duidelijk. Zo wordt een beeld gevormd van het psychisch en sociaal 
functioneren van de patiënt (mogelijke depressie, angst, maar ook problemen ten aanzien van werk, 
financiën, dagelijks functioneren) en de impact van de ziekte op de patiënt en diens naasten en de 
veerkracht en hulpbronnen van de patiënt. Op basis van de resultaten van het gesprek wordt samen 545 
met de patiënt bepaald welke zorg nodig en gewenst is, op welke manier die zorg vormgegeven kan 
worden en welke expertise hiervoor nodig is (zie overzicht bijlage 2).  
  
Omdat zorg en ziekte evolueren is signalering tijdens het gehele zorgtraject van belang: per fase 
kunnen andere psychosociale en/of psychische problemen spelen. Zonder systematische signalering 550 
is de kans op onderdiagnostiek en onderbehandeling van psychosociale problematiek en psychische 
stoornissen groot (NCNN, Tuinman et al, 2008). 
 
Signalering van een psychosociale zorgbehoefte richt zich op veel voorkomende adaptatieproblemen 
en het vroegtijdig opsporen van psychopathologie. Daarnaast moet er extra aandacht zijn voor 555 
mensen met kenmerken op een verhoogd risico op psychosociale klachten en mensen met een 
grotere zorgbehoefte. Zo kan de (psychosociale) zorg voor patiëntengroepen als minderjarigen, 
mensen met co- of multimorbiditeit, lage gezondheidsvaardigheden, een verstandelijke beperking, 
psychogeriatrische patiënten en/of patiënten met een niet-westerse achtergrond, een specifiekere 
aanpak vergen.  560 
 

Inzet van screeningsinstrumenten 
Om de behoefte aan en/of noodzaak van psychosociale zorg bij de patiënt en/of naaste vast te 
stellen kunnen screeningsinstrumenten op terugkerende momenten tijdens de behandeling en bij 
controles worden ingezet. Deze instrumenten zijn ondersteunend aan het gesprek tussen 565 
zorgverlener en patiënt/naaste. 
 
Er zijn verschillende screeningsinstrumenten beschikbaar om de ernst van de (psychosociale) 
gevolgen van een ziekte vast te kunnen stellen. Het voert te ver om ze allemaal in deze standaard te 
noemen. In ziektespecifieke richtlijnen, protocollen en standaarden worden verschillende 570 
instrumenten voorgesteld of aanbevolen. 
Voorbeelden van algemene screeningsinstrumenten zijn: Lastmeter, Rand 36 of SF 36 en HADS.  
 

Psychodiagnostiek  
Psychodiagnostiek wordt ingezet als er verdenkingen zijn op psychische stoornissen. Bij het 575 
vermoeden van psychische stoornissen verwijst de zorgverlener de patiënt door naar een, 
gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog), klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog of 
psychiater. Deze kan (neuro-)psychologisch onderzoek doen naar psychische stoornissen, 
ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsaspecten en/of cognitieve functies en –stoornissen.  
 580 
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4  Psychosociale zorg: organisatie 
 

4.1  Aanbod van psychosociale zorg  
 585 

 
Passende zorg 
Het aanbod van psychosociale ondersteuning en psychologische zorg verschilt per instelling en regio 
en varieert in doelstelling en setting. Van risicoreductie tot versterking van zelfzorg of 
zelfmanagement tot verbetering van psychosociaal functioneren en het behandelen van psychische 590 
stoornissen. De interventies variëren van voorlichting en educatie tot training en gedrags- of 
psychotherapie en medicamenteuze behandeling (zie bijlage 2). 
 
Voor het inzetten van passende zorg is het belangrijk dat zorgverleners en patiënten bekend zijn met 
het lokale zorgaanbod op het gebied van psychosociale zorg, zowel in hun eigen netwerk, de eigen 595 
zorginstelling als in de regio. Met andere woorden: wat wordt waar en door wie geboden met welke 
specifieke deskundigheid. Dit zorgt ervoor dat – samen met de patiënt – gekozen kan worden voor 
zorg en ondersteuning passend bij de vraag (en de patiënt); oftewel matched care. 
 
Een groot deel van de psychosociale ondersteuning van mensen met een somatische ziekte wordt 600 
gegeven door informele zorgverleners, zoals familieleden, vrienden en lotgenoten. Zij verlenen de 
primaire, ondersteunende zorg. Daarnaast wordt psychosociale zorg verleend door huisartsen, 
medisch specialisten en verpleegkundigen. Naast artsen en verpleegkundigen bestaan er (in zowel 1e, 
2e als 3e lijn) zorgverleners die gespecialiseerd zijn in (zie bijlage 2):  
• Psychosociale ondersteuning: denk hierbij aan PoH-GGz (praktijkondersteuner huisartsen, 605 

geestelijke gezondheidszorg), maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, re-integratie coach en 
geschoolde vrijwilligers van bijvoorbeeld inloophuizen en hospices; en  

• Psychologische zorg (psychodiagnostiek en -behandeling): denk hierbij aan gz-psycholoog, klinisch 
psycholoog of klinische neuropsycholoog, psychotherapeut en psychiater.  

 610 
Naast bovengenoemde zorgverleners, kunnen ook de revalidatiearts, specialist 
ouderengeneeskunde, bedrijfsarts of verzekeringsarts in beeld zijn als het psychosociale zorg betreft.  
 
Een overzicht van het (regionale) aanbod van psychosociale zorg kan bijvoorbeeld (per ziektebeeld) 
via informatiemateriaal of een website inzichtelijk worden gemaakt. Ook het samenstellen of 615 
ontsluiten van een overzicht van zorgverleners met specifieke deskundigheden in de regio kan 
hieraan bijdragen. 

Kernpunt 
Het is van belang dat zorgverleners en patiënten bekend zijn met het lokale zorgaanbod. 
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4.2  Samenwerking en medebehandeling 
 620 

 

Onderlinge samenwerking  
Psychosociale zorg voor patiënten met een somatische ziekte wordt idealiter verleend in onderlinge 
samenwerking en afstemming binnen zorginstellingen en/of regionale netwerken. Het verlenen van 
zorg – aandacht biedend aan zowel de somatische als psychosociale aspecten kan het best – in 625 
samenwerking – worden vormgegeven. Veelal wordt de samenwerking in een interdisciplinair 
behandelteam gezien als kwaliteit verhogend, ook voor psychosociale ondersteuning en 
psychologische zorg. Binnen deze samenwerking, is er tussen zorgverleners, onder regie van de 
hoofdbehandelaar (en patiënt) vanuit een bio-psychosociaal model afstemming en overdracht van 
informatie over de zorg.  630 
 
Gedurende het medisch-specialistisch zorgtraject, en met name de fase van actieve behandeling, is 
de arts of medisch specialist hoofdbehandelaar. In deze rol is hij/zij verantwoordelijk voor het 
signaleren van een psychosociale zorgbehoefte en het aanbieden van passende zorg of delegeert hij 
dit naar verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten of de POH-GGZ. Waar nodig doet hij dat in 635 
samenwerking en afstemming met zorgverleners vanuit de afdelingen medisch maatschappelijk 
werk, geestelijke verzorging, (medische) psychologie en/of (ziekenhuis)psychiatrie.  
 
Ook na het medisch-specialistisch zorgtraject kan de patiënt psychosociale problemen ervaren. 
Psychosociale problemen houden vaak langer aan dan patiënten, naasten en zorgverleners 640 
veronderstellen. Sommige problemen ontstaan nadat het medisch specialistisch zorgtraject is 
afgerond. Na het medisch-specialistisch traject ligt de verantwoordelijkheid voor psychosociale zorg 
bij de huisarts of bij de GGz als de patiënt daar in behandeling is of aan de GGz wordt overgedragen.  
 

Collaborative care 645 
In het buitenland bestaan zorgmodellen onder de naam collaborative care, disease management of 
casemanagement (Keitner et al., 2006). Deze modellen gaan ervan uit dat bij een chronische ziekte 
langdurige behandeling en ondersteuning noodzakelijk is. Het zijn behandelmodellen waarin 
zorgverleners uit verschillende disciplines samenwerken om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk 
uit te voeren. Binnen het collaborative care model houdt de hoofdbehandelaar de regie, geholpen 650 
door een zogeheten casemanager, bijvoorbeeld een verpleegkundige, verpleegkundig specialist of 
maatschappelijk werker, die de zorg centraal coördineert. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor 
consultatie van gespecialiseerde zorgverleners (bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater). Veelal 
worden matched care principes toegepast. Monitoren van het klachtenbeloop staat centraal, evenals 
inzet van evidence-based behandelingen en ruime aandacht voor zelfmanagement en rehabilitatie of 655 
re-integratie (Gilbody et al., 2006; Badamgarav et al., 2003; Neumeyer-Gromen et al., 2004; 
Genischen et al., 2006; Van der Feltz-Cornelis, 2012; Huijbregts, 2013).).  
 

Kernpunt 
Er kunnen meerdere zorgverleners betrokken zijn bij het verlenen van psychosociale zorg aan 

een patiënt met een somatische ziekte. De hoofdbehandelaar heeft daarin een regierol. 
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Onderzoek in de eerste lijn wijst uit dat collaborative care in bescheiden mate kan bijdragen aan het 
bestrijden van depressie en depressieve klachten. Hoewel het meeste onderzoek naar collaborative-660 
care-programma’s in de Verenigde Staten gedaan is, lijkt dit soort programma’s ook in Nederland aan 
te slaan (Lucassen et al, 2013).  
 
Medebehandeling 
In situaties waarin sprake is van behandeling van psychische stoornissen naast de behandeling van de 665 
somatische behandeling wordt gesproken van medebehandeling. De medebehandelaar is dan 
bijvoorbeeld de psychiater, klinisch psycholoog of klinische neuropsycholoog.  
Psychologische behandeling van co-morbide psychische stoornissen kan plaatsvinden in het 
ziekenhuis en daarbuiten, afhankelijk van de voor de patiënt meest geschikte behandelconstellatie.  
In de regel worden ziekenhuispatiënten met een psychische stoornis voor medebehandeling 670 
doorverwezen naar de klinisch psycholoog, klinische neuropsycholoog of psychiater in het 
ziekenhuis. Indien de psychische stoornis losstaand van de somatische behandeling of controles 
behandeld kan worden, of de patiënt de voorkeur geeft aan psychologische of psychiatrische 
behandeling buiten het ziekenhuis, zal de behandelend psycholoog of psychiater doorverwijzing naar 
de GGZ buiten het ziekenhuis voorstellen. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van de psychische 675 
problematiek wordt de patiënt doorverwezen naar de generalistische basis GGZ of de Specialistische 
GGZ.  
 

4.3  Financiering van psychosociale zorg (check met NZa tijdens commentaarfase) 
Bekostiging 680 
 

 
Deze kwaliteitsstandaard richt zich op psychosociale zorg voor patiënten met een somatische ziekte 
die een impact heeft op het psychisch en/of sociaal functioneren. Hierbij gaat het om psychosociale 
zorg ten tijde van het somatische zorgtraject en na afloop daarvan. Deze zorg wordt momenteel 685 
verleend via de medisch-specialistische zorg, de huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg (GGz) of 
WMO. Het onderscheid in bekostiging wordt medebepaald door het hoofdbehandelaarschap voor 
het betreffende zorgtraject. 
Zolang de patiënt in zorg is in het ziekenhuis, kan deze een beroep doen op de benodigde 
psychosociale ondersteuning en psychologische en psychiatrische zorg. Tegelijkertijd moet de patiënt 690 
ook de mogelijkheid hebben om deze ondersteuning en zorg buiten het ziekenhuis te krijgen, naast 
én na het somatische zorgtraject in het ziekenhuis. Hierbij is leidend wat door patiënten en naasten 
het meest gewenst wordt en wat gezien de complexiteit het beste advies is dat de zorgprofessional 
hierbij kan geven. 
 695 
Huidige bekostiging 
Gedurende het medisch-specialistisch zorgtraject is psychosociale zorg integraal onderdeel van de 
somatische zorgvraag. Psychosociale ondersteuning in de vorm van maatschappelijk werk en 
geestelijke verzorging worden tijdens het medische specialistisch zorgtraject bekostigd vanuit een 
algemene opslag op het DOT1 tarief. Psychologische zorg in de vorm van psychologische behandeling 700 
                                                           
1 Afkorting voor ‘DBC's op weg naar Transparantie’. 

Kernpunt 
Het bekostigingssysteem mag geen belemmering vormen voor het verlenen van 

psychosociale zorg bij somatische ziekte. 
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en diagnostiek wordt geregistreerd door zorgactiviteiten en bekostigd via (openstaande) somatische 
DOT-zorgproducten  
 
Het medisch-specialistisch traject is afgelopen als de actieve behandeling beëindigd is en alle 
(mede)behandelaren – ook psycholoog en psychiater – hun werk gedaan hebben. Dit betekent 705 
echter niet altijd dat de zorg en zorgbehoefte stopt. Dit geldt zowel voor de somatische zorg als voor 
de psychosociale zorg. De psychosociale zorg na het medisch-specialistische traject wordt op 
verschillende manieren bekostigd. Huisartsenzorg valt onder de verzekerde aanspraak van de 
Zorgverzekeringswet (Zvw). Begeleiding door maatschappelijk werk (buiten het ziekenhuis) valt 
onder de WMO. Behandeling van psychische problemen valt onder de geneeskundige GGZ als sprake 710 
is van een DSM-diagnose. De informele zorg, zoals inloophuizen, beschikken niet over wettelijke 
bekostigingssystematiek. 
 
Bij het bepalen van de aanspraak op verzekerde geneeskundige GGz op grond van de Zvw wordt 
gebruik gemaakt van de internationale DSM-classificatie (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 715 
disorders). Behandeling van psychische problemen valt dus alleen onder de geneeskundige GGz als 
sprake is van een DSM-stoornis, met uitzondering van de aanpassingsstoornis die bij wet is 
uitgesloten van zorg. Ook indien deze zich tijdens het medische behandeltraject voordoen. Hierbij 
geldt dat een stoornis een voorwaarde is voor behandeling in de geneeskundige GGz, maar geen 
uitsluitingsgrond voor de behandeling door de medische psychologie of ziekenhuispsychiatrie of 720 
andere disciplines als onderdeel van het somatische behandeltraject. 
 

Knelpunten 
Het huidige bekostigingssysteem biedt mogelijkheden om psychosociale zorg te bekostigen, maar 
kent een aantal knelpunten: 725 
• Beperkte zichtbaarheid: de zichtbaarheid van DOT-bekostiging van psychosociale zorg is beperkt. 

Dat komt doordat de psychosociale zorg wordt geleverd bij diverse specialismes en diagnoses. Het 
financiële aandeel van psychosociale zorg is door deze spreiding vaak gering, wat het gesprek over 
de noodzaak van psychosociale zorg en organisatie ervan bemoeilijkt. In ziekenhuizen leeft 
daardoor de perceptie dat psychosociale zorg een kostenpost is. 730 

• Zwevende verrichtingen: het komt regelmatig voor dat de somatische behandeling is afgerond en 
het DOT-zorgproduct is gesloten, terwijl de patiënt nog steeds psychologische zorg nodig heeft. 
Deze zorg is vaak al gestart gedurende de somatische behandeling. De psychologische zorg kan in 
deze gevallen wel geregistreerd worden, maar niet gekoppeld worden aan een DOT-zorgproduct 
waardoor de zorgactiviteiten gaan zweven. De kosten van zwevende verrichtingen kunnen wel 735 
worden meegenomen in de DOT-zorgproducten, maar worden niet direct aan een specifieke DOT 
gekoppeld. Het is daardoor niet direct inzichtelijk bij welke DOT-zorgproducten (en diagnoses) de 
zwevende activiteiten behoren. Zorgadministraties en ziekenhuisdirecties zetten hier vaak een 
rem op, omdat het vanuit administratief oogpunt ongewenst is. De geleverde psychologische zorg 
dient in dat geval bekostigd te worden door een opslag op de tarieven van DOT-zorgproducten af 740 
te spreken. In de praktijk gebeurt dit nagenoeg niet vanwege lumpsumfinanciering. Zwevende 
psychologische verrichtingen worden door ziekenhuis administraties vaak gezien en ingeboekt als 
financieel risico. 

• Diagnosticeren en behandelen van naasten: binnen de zorgadministratie van het ziekenhuis is 
nagenoeg geen ruimte voor het diagnosticeren en behandelen van naasten. Ook deze zorg leidt 745 
tot zwevende verrichtingen en wordt door ziekenhuisadministraties afgeremd. Uitstel van deze 
zorg tot na de ziekenhuisbehandeling leidt vaak tot verergering van de klachten en is daarmee 
ongewenst.  
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• Directe doorverwijzing naar klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog: in het huidige 
bekostigingssysteem kan een huisarts niet direct verwijzen naar de klinisch psycholoog of klinisch 750 
neuropsycholoog in het ziekenhuis. Dit komt doordat er binnen het DOT-systeem geen zelfstandig 
te declareren prestaties zijn voor psychosociale zorg. 

• Check met NZa tijdens commentaarfase: hoe zit met bekostiging in:  
- Revalidatiezorg (behandelmodules medisch specialistische revalidatiezorg vanaf 1 januari 2017?); 
- Verpleeghuiszorg (WLZ financiering?); 755 
- Thuiszorg (wijkverpleging) (2019: nieuwe bekostiging gebaseerd op zorgprofielen?). 
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Bijlage 1 – Positieve gezondheid en hoofddimensies (Huber) 
 
Het model van positieve gezondheid van Huber kent zes hoofddimensies:  
• Lichaamsfuncties 
• Mentale functies en –beleving 
• Spirituele dimensie 
• Kwaliteit van leven 
• Sociaal-maatschappelijke participatie, en  
• Dagelijks functioneren 
 
 

 
 
 
Bron: https://zorgenz.nl/nieuws/machteld-huber-verovert-met-positieve-gezondheid-de-zorg/  
  

https://zorgenz.nl/nieuws/machteld-huber-verovert-met-positieve-gezondheid-de-zorg/
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Bijlage 2 – Interventies en betrokken zorgverleners 
 
Interventies 
De effectiviteit en efficiëntie van psychosociale zorg neemt toe wanneer de doelstelling en inhoud 
(en specifieke interventies) van de zorg en/of ondersteunings- interventies afgestemd zijn op de 
behoefte, focus en voorkeuren van de patiënt en wordt verleend in samenwerkende teams. Van 
belang is dus om structureel in kaart te brengen op welke gebieden/domeinen, met welke intensiteit 
en waar een patiënt en/of naaste behoefte aan heeft en de zorgvisie te delen (zie §…).  
 
Binnen het huidige zorgaanbod kunnen grofweg de volgende soorten psychosociale ondersteuning 
en psychologische zorg worden onderscheiden:  
1. Interventies gericht op ondersteuning bij de aanpassing van leefstijl. Gericht op de ondersteuning 

van de medische behandeling en secundaire preventie. In de vorm van voorlichting, zelfzorg, 
versterken van zelfmanagement en leefstijltrainingen (inclusief voeding en bewegen). 

2. Interventies gericht op hervinden nieuw evenwicht. Deze interventies hebben afhankelijk van de 
ernst van de ontregeling de vorm van psychosociale ondersteuning (door maatschappelijk 
werkenden, geestelijk verzorgenden en/of lotgenoten) of psychologische zorg (psychodiagnostiek 
en behandeling) of psychiatrische behandeling. 
a. Psychosociale ondersteuning: Interventies gericht op ondersteuning bij de aanpassing aan 

psychosociale gevolgen. Gericht op verwerking van en omgaan met deze gevolgen. In de vorm 
van individuele begeleidingsgesprekken, psycho-educatie, belangenbehartiging, trainingen, 
nazorggroepen, lotgenotencontact. 

b. Psychologische zorg (psychodiagnostiek & behandeling) of psychiatrische behandeling n.a.v. 
psychopathologie die is gediagnosticeerd aan de hand van een psychologische anamnese en/of 
diagnostiek. In de vorm van psycho-educatie en psychotherapie gebaseerd op een 
(geprotocolleerd en geïndividualiseerd) behandelplan.  

3. Mengvormen gericht op zowel het aanpassen van leefstijl als hervinden van nieuw evenwicht.  
 
Zorgverleners betrokken bij psychosociale zorg 
 
Medisch specialist en verpleegkundige  
In de 2e lijn vormen de medisch specialist en betrokken verpleegkundigen, verpleegkundig 
specialisten de eerste vraagbaak voor patiënten en naasten. Zij bieden psychosociale ondersteuning 
aan de patiënt en diens naasten. Deze bestaat o.a. uit goede voorlichting, eerste opvang bij slecht 
nieuws, steun bij het omgaan tijdens en na het ziektetraject en signalering van psychosociale 
problemen en psychische stoornissen.  
 
Huisarts en PoH-GGz 
In de 1e lijn speelt de huisarts een belangrijke rol in het begeleiden van patiënten met een 
somatische aandoening. De huisarts heeft, net als de medisch specialist, een signaalfunctie om 
eventuele psychosociale problemen tijdig te signaleren. De huisarts is verantwoordelijk voor de 
behandeling van psychische klachten. Hij kan dat doen in samenwerking met een 
Praktijkondersteuner Huisartsen (PoH-GGz). De PoH-GGz kan op verzoek van de huisarts een patiënt 
met psychische problemen zien om een beter beeld van de klacht te krijgen, kortdurende begeleiding 
bieden of in overleg met de huisarts besluiten tot doorverwijzing naar de GGz. Ook de huisarts kan 
psychosociale ondersteuning geven.  
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Afhankelijk van de ernst van de psychische problemen kan de huisarts mensen doorverwijzen naar de 
basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. De geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gericht 
op het herstel (of het voorkomen van verergering) van een psychische stoornis.  

  
Maatschappelijk werker  
Soms zijn gevoelens van angst, onzekerheid en woede zodanig dat de patiënt hier geen raad mee 
weet. Ook kunnen patiënten vragen hebben die te maken hebben met werk, financiën, 
maatschappelijke participatie, relatie, gezin en/of dagelijkse levensbehoeften. Voor vragen, hulp en 
ondersteuning op deze gebieden kunnen patiënten terecht bij het Medisch Maatschappelijk Werk 
(MMW) in het ziekenhuis of Maatschappelijk Werk in de wijk. Het medisch maatschappelijk werk 
richt zich op gezondheid gerelateerde problematiek, dat wil zeggen: psychosociale problematiek die 
ontstaat ten gevolge van een ziektebeeld, ziekenhuisopname of een medische behandeling, hierdoor 
versterkt wordt of aan het licht wordt gebracht. MMW is het op ‘methodische wijze begeleiden en/of 
behandelen van de patiënt en zijn relaties bij psychosociale en emotionele problemen die 
samenhangen met de ziekte en medische behandeling en op alle daaruit voortvloeiende 
veranderingen in het leven van de patiënten en hun directe relaties’ (NVMW, 2007). Het medisch 
maatschappelijk werk ondersteunt hiermee het primaire proces (de medische behandeling dan wel 
opname in het ziekenhuis) en de integrale patiëntenzorg.  
 
Geestelijk verzorger  
Het kan zijn dat de patiënt kampt met vragen rondom ziekte, dood, zingeving, levensovertuiging, 
schuld, angst, religie, verlies en rouw. Voor gesprekken over levensvragen kunnen patiënt en naasten 
terecht bij de geestelijk verzorger.  
 
Psycholoog en psychiater 
Soms lukt het de patiënt niet om de emotionele balans terug te vinden en heeft deze bijvoorbeeld 
het gevoel geen controle meer te hebben over angsten en zorgen. Dan kan een 
gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinische neuropsycholoog of psychiater helpen 
met het herstel van het psychisch evenwicht. De psycholoog is opgeleid om ernstige problematiek te 
diagnosticeren en behandelen. Dit kan bijvoorbeeld door methoden aan te reiken om negatieve 
gedachten te beïnvloeden of angsten te leren hanteren. Als het leven van de patiënt door 
allesoverheersende negatieve emoties zoals somberheid, angst of wanhoop ernstig wordt ontregeld, 
dan kan psychiatrische hulp gewenst zijn. De psychiater kan door aanvullend onderzoek te doen een 
medische diagnose stellen. Als het nodig is kan hij/zij medicijnen voorschrijven, of begeleiding door 
de psychiatrisch verpleegkundige aanbevelen.  
 
Revalidatiearts, bedrijfsarts of verzekeringsarts 
Naast of bij de psychosociale klachten waarmee patiënten met somatische aandoeningen en hun 
naasten kampen kunnen zich ook praktische en sociale belemmeringen voordoen. Hieronder vallen 
problemen op gebied van arbeid(somstandigheden), het verkrijgen van aanpassingen t.b.v. de 
aandoening, het afsluiten van verzekeringen of (participatie) problemen op het gebied van sport en 
vrije tijd. In combinatie met ondersteuning en coördinatie vanuit maatschappelijk werk kan een 
revalidatiearts, bedrijfsarts of verzekeringsarts geconsulteerd worden. Meer zorgadviezen over 
arbeidsparticipatie zodra de aandoening is vastgesteld, staan beschreven in de landelijke generieke 
zorgmodule arbeid en de richtlijn ‘chronisch zieken en werk’2.  

                                                           
2 http://werkenchronischziek.nl/wp-content/uploads/2017/01/Richtlijn_chronisch_zieken_en_werk_2016.pdf 

http://werkenchronischziek.nl/wp-content/uploads/2017/01/Richtlijn_chronisch_zieken_en_werk_2016.pdf
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Bijlage 3 – Partijen betrokken bij psychosociale zorg 
 
• Patiëntenfederatie Nederland (en leden) 
• NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) 
• LVMP (Landelijke Vereniging Medisch Psychologie) 
• NVPO (Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie) 
• NVPA (Nederlandse Vereniging voor Psychosociaal-gespecialiseerd psychotherapeuten) 
• V&VN (Verplegenden & Verzorgenden Nederland) 
• FMS (Federatie Medisch Specialisten en aangesloten WV’s) 
• BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (voorheen NVMW)) 
• IPSO (Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning) 
• NHG (Nederlands Huisartsengenootschap) 
• Landelijke vereniging POH-GGZ 
• FENAC (Federatie van Nederlandse Audiologische Centra) 
• NVAB (Nederlandse Vereniging Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) 
• SONCOS (Stichting Oncologische Samenwerking) 
• Verenso (Vereniging van specialisten Ouderengeneeskunde) 
• GGz Nederland 
• Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz 
• NFU (Nederlandse Federatie van Universitair medische centra) 
• NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) 
• STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen) 
• ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) 
• ZN (Zorgverzekeraars Nederland) 
• IGJ i.o. (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting) 
 
Het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland treden op als toehoorder in het project. 
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