Factsheet

Vergoeding psychodiagnostisch werkenden in de GGZ

Situatie:












Het beroep van psychodiagnostisch werkende (PDW’er) is zonder duidelijke reden
weggelaten uit de beroepentabel gekoppeld aan de DBC-systematiek GGZ, ondanks het feit
dat PDW’ers al sinds circa 50 jaar werkzaam zijn binnen de GGZ.
De beroepen basispsycholoog en GGZ-agoog (specialisatie binnen de opleidingen SPH en
MWD) zijn wel vermeld in de beroepentabel.
Een PDW’er wordt indirect vergoed via de overheadkosten. Op de overheadkosten wordt
echter veel gekort in onderhandelingen met de zorgverzekeraar.
Een PDW’er heeft direct patiëntencontact in een diagnostisch traject en wordt
gesuperviseerd door een klinisch psycholoog.
Een PDW’er is specifiek opgeleid voor de uitvoering van een
psychodiagnostisch/psychologisch onderzoek op hbo-niveau.
De taken van een PDW’er kunnen worden uitgevoerd door een basispsycholoog of een gzpsycholoog. Deze psychologen ontvangen een hoger uurloon, maar registreren wel tijd
binnen een DBC.
Basispsychologen zijn niet specifiek opgeleid om psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren
en hebben daarom een langer inwerktraject nodig. Ook laten zij een hoger verloop zien,
aangezien zij vaak als behandelaar willen gaan werken.
De afhandeling van eerder ingediende wijzigingsverzoeken kost veel tijd, vanwege het feit
dat wijzigingsverzoeken lange tijd niet konden worden afgehandeld.

Werkwijze GGZ-instellingen:




PDW’ers worden nu op grote schaal boventallig verklaard en vervangen door
basispsychologen. Deze basispsychologen schrijven wel tijd in een DBC, omdat het beroep
van basispsycholoog wel vermeld staat in de beroepentabel.
PDW’ers worden omgeschoold tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener/ Maatschappelijk
werker met de specialisatie GGZ-agoog op kosten van GGZ-instellingen. Een traject dat veel
kosten en tijd in beslag neemt. Vervolgens blijven zij dezelfde taken uitvoeren, maar
schrijven nu wel tijd in een DBC omdat de GGZ-agoog wel vermeld staat in de
beroepentabel.

Gevolgen:






Kennis van PDW’ers raakt verloren.
Er wordt onnodig geld geïnvesteerd in inwerktrajecten voor basispsychologen.
Er wordt onnodig geld geïnvesteerd in bijscholing van PDW’ers.
Kwaliteit van de psychodiagnostiek (en daarmee de behandel-indicatie) wordt bedreigd, met
grote kans op duurdere GGZ vanwege overbehandeling.
400 medewerkers (met doorgaans veel ervaring) in de GGZ raken hun baan kwijt.
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