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Onderzoek: Basis GGZ bespaart zorg 260 miljoen
Indigo presenteert resultaten tijdens event over goede en betaalbare zorg
UTRECHT/NIJMEGEN – De behandeling van mensen met depressie en angststoornissen
door de generalistische Basis GGZ valt per cliënt ruim 2000 euro goedkoper uit dan een
behandeling door de gespecialiseerde GGZ in de tijd voordat dit nieuwe type zorg werd
ingevoerd. Dat terwijl de resultaten hetzelfde zijn. Omdat er jaarlijks 125.000 patiënten met
deze klachten worden behandeld kan doorverwijzing naar de Basis GGZ de Nederlandse
zorg 260 miljoen euro per jaar besparen.
Dat blijkt uit een kosteneffectiviteitsstudie door onderzoekers en hoogleraren onder leiding van
Prof. Dr. Bea Tiemens van de Radboud Universiteit Nijmegen dat in december is gepubliceerd
in het wetenschappelijk tijdschrift Administration and Policy in Mental Health and Mental Health
Services Research. De resultaten zijn donderdag 8 februari bekendgemaakt tijdens het event
‘Yes we can! Beter en betaalbare zorg, het kan wel’ dat GGZ-organisatie Indigo organiseerde in
Creative Valley in Utrecht.
De generalistische Basis GGZ werd in 2014 ingevoerd voor mensen met psychische klachten
die niet door de huisarts behandeld kunnen worden, maar die niet ernstig of gevaarlijk genoeg
zijn voor de gespecialiseerde GGZ. Bij deze lichtere vorm van GGZ is de gemiddelde
behandeltijd korter. Zoals verwacht daalde na 2014 het aantal patiënten bij de gespecialiseerde
GGZ en steeg het aantal patiënten bij de generalistische Basis GGZ, zo bleek vorig jaar uit een
monitor van KPMG.
,,Wat die monitor laat zien is dat de substitutie inderdaad gelukt is en dat de patiëntenstromen
op gang zijn gekomen. Dat is een grote verdienste van GGZ-organisaties, die daar financieel
niet direct baat bij hadden. Maar die substitutie beantwoordt nog niet de vraag of de patiënten
beter of slechter af zijn en of de zorg inderdaad goedkoper kan met hetzelfde effect. Dat hebben
wij - weliswaar met enige beperkingen - onderzocht. Met enige slagen om de arm is het
antwoord ‘ja’,” verduidelijkt Tiemens. Zij is bijzonder hoogleraar Evidence based practice in
mental health care aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen.
De onderzoekers vergeleken 4300 patiënten met depressies en angststoornissen die in 2014 en
2015 bij Indigo kwamen voor generalistische Basis GGZ met een vergelijkbare groep patiënten
die tussen 2011 en 2013 door een gespecialiseerde GGZ-instelling werden behandeld. Tot hun
verrassing ontdekten ze dat de gemiddelde uurprijs in de generalistische Basis GGZ iets hoger
is dan in de gespecialiseerde GGZ. Dat komt omdat bij de behandeling vooral relatief duurdere
GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten betrokken zijn en nauwelijks disciplines die
lager ingeschaald zijn. De gemiddelde behandeltijd is in de generalistische Basis GGZ echter
veel korter dan in de gespecialiseerde GGZ: 9,8 tegenover 39,4 uur. Dat maakt dat de kosten
per patiënt gemiddeld 2132 euro goedkoper uitvallen. Het effect van beide behandelingen is
daarbij even positief, zo blijkt uit het onderzoek.
Terwijl de Nederlandse zorg hierdoor 260 miljoen euro kan besparen, haken generalistische
Basis GGZ-instellingen juist af, omdat de gehanteerde tarieven niet kostendekkend zijn.
,,Generalistische Basis GGZ is effectief en relatief goedkoop, maar de kosten zijn voor
instellingen niet op te brengen. Dat is het wrange hiervan,” aldus Tiemens.
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