BELEIDSREGEL BR/CU-5058
Dwang en drang in de geestelijke gezondheidszorg

Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet
marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen
van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te
stellen.
Ingevolge artikel 52, aanhef en onder e, Wmg, worden tarieven en
prestatiebeschrijvingen die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien
ambtshalve door de NZa vastgesteld.

1. Reikwijdte
Deze beleidsregel is van toepassing op curatieve geestelijke
gezondheidszorg (GGZ) als omschreven bij of krachtens de
Zorgverzekeringswet (Zvw) die wordt geleverd door gebudgetteerde
instellingen zoals bedoeld in de beleidsregel Overgang curatieve GGZ
naar de Zvw en invoering DBC’s.
Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in de vorige zin, is
deze beleidsregel van toepassing op handelingen1 of werkzaamheden2 op
het terrein van de curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geleverd
door of onder verantwoordelijkheid van beroepsbeoefenaren als bedoeld
in artikel 3, dan wel 34, van de Wet BIG.

2. Doel van de beleidsregel
Het doel van deze beleidsregel is om de door GGZN toegekende bedragen
voor kwaliteitsverbetering op het gebied van dwang en drang te verwerken
in de budgetten van de desbetreffende instellingen.

3. Verwerking in budget
Het budget van de instelling wordt verhoogd met het bedrag dat is
toegekend door GGZN. Een verklaring van GGZ Nederland hieromtrent
wordt bij de aanvraag gevoegd.
De aanvraag tot opname van de vergoeding voor dwang en drang in het
budget van de instelling wordt ondertekend door zowel de instelling als de
verzekeraars en uiterlijk 15 september van jaar t ingediend bij de NZa,
vergezeld van de hiervoor genoemde verklaring van GGZ Nederland.
Per gebudgetteerde instelling kan slechts voor één project een
vergoeding voor dwang en drang in het budget worden opgenomen.

4. Intrekking oude beleidsregel(s)
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de
beleidsregel ‘Dwang en drang in de geestelijke gezondheidszorg’, met
kenmerk CU-5037, ingetrokken.
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Het betreft hier de handelingen bedoeld in artikel 1, sub b, nr. 2o, van de Wmg.
Het betreft hier de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, aanhef, en sub d, van het
Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg.
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5. Overgangsbepaling
De beleidsregel ‘Dwang en drang in de geestelijke gezondheidszorg', met 10D0046525
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kenmerk CU-5037, blijft van toepassing op besluiten en aangelegen2 van 3
heden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking
hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

6. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2012 en vervalt met
ingang van 1 januari 2013.
Ingevolge artikel 20, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wmg zal van
de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de
Staatscourant.
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: ‘Beleidsregel Dwang en
drang in de geestelijke gezondheidszorg’.

Zie toelichting

Kenmerk

Toelichting

10D0046525
Pagina

3 van 3
Algemeen
Het Ministerie van VWS stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor
kwaliteitsverbetering op het gebied van dwang en drang. Deze gelden zijn
bedoeld om separeertoepassingen zo veel mogelijk te voorkomen en indien
dit niet mogelijk is om separatie op een zo humaan mogelijke manier toe te
passen. De ingezette veranderingen moeten uiteindelijk leiden tot een
geestelijke gezondheidszorg in Nederland met een minimaal aantal
separaties. GGZN is verantwoordelijk voor de verdeling van de door het
Ministerie van VWS beschikbaar gestelde middelen voor dwang en drang.
Het Ministerie van VWS heeft voor 2012 een bedrag van € 5,4 mln. ten
behoeve van dwang- en drang voor de GGZ beschikbaar gesteld.

