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Geachte heer Blokhuis,
Met deze brief bieden wij u het advies Bekostiging van vervoer met psychiatrische
hulpverlening aan. Deze rapportage is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op
3 december 2019, naar aanleiding van uw verzoek bij brief van 25 juni 2019.
Vervoer met psychiatrische hulpverlening is een vak apart. Uw adviesvraag aan de NZa past
binnen de bredere zoektocht naar betere oplossingen voor de patiëntgroep die te kampen heeft
met verward gedrag. Oplossingen met meer oog voor de menselijkheid en de bij de
patiëntgroep passende deskundigheid.
Samen met deze brief ontvangt u ons advies. Wij hebben binnen de door u geschetste kaders
naar de beste bekostigingsmogelijkheden voor passend vervoer gezocht. Daarbij rekening
houdend met het uitgangspunt dat het vervoer naar de locatie van psychiatrische beoordeling
voorbehouden zal zijn aan regionale ambulancevoorzieningen (verder: RAV’s) en met uw
verkenning om het vervoer vanaf de locatie van beoordeling naar een instelling alsmede het
vervoer in het kader van de psychiatrische behandeling niet voorbehouden te laten zijn aan
RAV’s.
Zoals u zult lezen, dwingen de uitgangspunten ons tot een complex advies met
gefragmenteerde vervoers- en bekostigingsoplossingen. Deze complexe oplossingen zijn
mogelijk niet noodzakelijk en lijken, gelet op de vermoedelijk lage volumes, ook niet
proportioneel. Op basis van gesprekken en consultatie van het onderzoek is naar voren
gekomen dat het door ggz-professionals gewenste en voor de patiënt passende vervoer reeds
door alternatieve vervoerders wordt aangeboden. Met name onduidelijkheid bij zowel de
vervoerders als de afnemers over de betaaltitel voor deze gewenste dienstverlening staat aan
bredere inzet van dit aanbod in de weg. Een betaaltitel ongeacht het vervoersmoment kan hier
een passende oplossing voor zijn. Hiermee treden we wel buiten de kaders van uw
adviesvraag.
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Een dergelijke aanpak past bij de prille regionale aanpak die nu is ontstaan binnen de ruimte
van de met ZonMw gesubsidieerde regionale experimenten. In een aantal regio-experimenten
waar een alternatieve vervoerder het vervoersmoment voorafgaand aan de psychiatrische
beoordeling aanbiedt1, lijkt belangrijke verbetering te ontstaan in de mate waarin passend
vervoer voor de patiënt tot stand komt, terwijl ook de tijdigheid van het vervoer en de
betaalbaarheid gewaarborgd blijven. De huidige ontwikkelingen in de praktijk bieden daarmee
mogelijk een alternatieve oplossingsrichting die minder complex en gefragmenteerd zal zijn.
Tot slot willen wij nog het volgende opmerken. In ons advies leest u dat wij de
zorgverzekeraars en RAV’s volgen in hun toezegging dat zij passend vervoer gaan aanbieden
aan de betreffende patiënten. Tot op heden laat de passendheid van het vervoer, althans
buiten de kaders van een aantal regio-experimenten, te wensen over. Als marktmeester willen
we bewaken dat er nu wel echt passende oplossingen tot stand komen. Daarom geven we een
voorlopig akkoord op de toezegging van partijen, maar bevelen ook aan om nauwlettend te
monitoren dat passend vervoer daadwerkelijk en in voldoende mate tot stand komt.
Met deze brief en het advies informeren wij u verder over de mogelijke opties omtrent de
bekostiging van vervoer van verwarde personen. We hopen hiermee bij te dragen aan het door
u geplande “go / no go moment” in februari.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

dr. M.J. Kaljouw
voorzitter Raad van Bestuur

1

Het betreft de niet-RAV pilots binnen de regio’s Noord- & Midden-Limburg, Midden-West Utrecht en MiddenNederland.

