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Geachte heer M.,  

 

Met deze brief reageer ik op uw brief van 15 mei 2014, waarin u verzoekt uw 

aanvraag voor opname van de orthopedagoog-generalist in de Wet op de 

beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) met spoed in behandeling 

te nemen. U geeft aan dat uitsluitsel over dit verzoek is om de volgende redenen 

urgent is. Ten eerste nemen gemeenten in de voorbereidingen van de invoering 

van de Jeugdwet vaak het BIG-register als uitgangspunt, terwijl de 

orthopedagoog-generalist toegevoegde waarde heeft voor het zorgaanbod van de 

gemeenten. Ten tweede werkt een deel van de orthopedagogen-generalist met 

doelgroepen die niet onder de Jeugdwet vallen (gehandicaptenzorg, geestelijke 

gezondheidszorg voor (jong)volwassenen). Voor deze orthopedagogen-generalist 

is verlenging van de huidige constructie wat betreft het hoofdbehandelaarschap in 

de generalistische basis GGZ nodig om ook vanaf 2015 als hoofdbehandelaar te 

kunnen fungeren.  

 

Allereerst wil ik benadrukken het op prijs te stellen dat u uw zorgen met mij deelt. 

Uw signalen vormen input voor mijn beleid. Ik zie de orthopedagoog-generalist als 

een beroepsgroep die een waardevolle bijdrage levert aan de zorg voor een 

kwetsbare groep mensen. Ik heb vele brieven ontvangen van orthopedagogen-

generalist, waarin concrete voorbeelden worden gegeven van de zorg en 

ondersteuning die orthopedagogen-generalist bieden aan kinderen, jeugdigen,  

volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en aan 

volwassenen in een afhankelijksheidsrelatie.  

 

Uit de diverse brieven komen drie te onderscheiden onderwerpen naar voren, die 

met elkaar samenhangen. Allereerst betreft het de invoering van de Jeugdwet 

door gemeenten. Ten tweede gaat het om de eisen die gesteld worden aan het 

hoofdbehandelaarschap in het kader van de  geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

die bekostigd wordt uit de Zorgverzekeringswet. Deze eisen zijn vastgelegd in de 

spelregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als derde onderwerp gaat het 

om opname van het beroep orthopedagoog-generalist in de Wet BIG. Hier onder 

ga ik nader in op deze onderwerpen.  
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Invoering van de Jeugdwet door gemeenten 

  

U geeft in uw brief aan dat gemeenten bij de voorbereiding van de invoering van 

de Jeugdwet vaak het BIG-register als uitgangspunt nemen. Ik heb geen concrete 

gegevens over hoe vaak dit het geval is. Onder een geregistreerde jeugdprofessi-

onal wordt in de Jeugdwet verstaan: een beroepsbeoefenaar die is ingeschreven in 

het kwaliteitsregister jeugd of die als arts, verpleegkundige, gezondheidszorgpsy-

choloog of psychotherapeut is ingeschreven in het BIG-register.  

 

Het kwaliteitsregister jeugd is ingesteld op grond van de Jeugdwet. Beide registers 

spelen dus een rol in het kader van de Jeugdwet. Het kwaliteitsregister jeugd is 

hierbij gericht op het brede domein van de Jeugdwet (incl. welzijn, 

maatschappelijk werk, opvoedondersteuning etc.), terwijl het BIG-register is 

uitsluitend gericht is op de individuele gezondheidszorg. Het ligt dan ook niet voor 

de hand dat gemeenten alleen het BIG-register als uitgangspunt nemen bij de 

invoering van de Jeugdwet. In het kwaliteitsregister jeugd kunnen momenteel 

professionals worden geregistreerd die werkzaamheden verrichten die vallen 

binnen de beroepsprofielen jeugdzorgwerker en gedragswetenschapper. In de 

toekomst kunnen daar ook andere beroepsprofielen aan worden toegevoegd. 

Orthopedagogen-generalist kunnen momenteel geregistreerd worden in het 

kwaliteitsregister jeugd binnen het beroepsprofiel gedragswetenschapper. Met de 

inzet van een orthopedagoog-generalist die geregistreerd is in het 

kwaliteitsregister, voldoen gemeenten zonder meer aan de norm voor de 

verantwoorde werktoedeling zoals de Jeugdwet deze kent. Uiteraard mits het 

hierbij gaat om hulp die aansluit bij de deskundigheid van de orthopedagoog-

generalist en mits de overige kwaliteitseisen in acht worden genomen. Ik zal 

samen met de VNG bekijken hoe we gemeenten van de juiste informatie kunnen 

voorzien.   

 

GGZ zorg aan doelgroepen in het kader van de Zorgverzekeringswet  

 

Wat betreft de orthopedagogen-generalist die zorg leveren die buiten het kader 

van de Jeugdwet valt, kan ik het volgende melden. Uit deze brieven komen twee 

punten prominent naar voren. Ten eerste zorgen om de continuïteit van zorg aan 

jongeren die gedurende een behandeling 18 jaar worden. Ten tweede zorg aan 

volwassenen met een verstandelijke beperking door orthopedagogen-generalist.  

 

Voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in het kader van de 

Zorgverzekeringswet (Zvw) geldt momenteel een tijdelijke norm voor het 

hoofdbehandelaarschap. De kinder- en jeugdpsycholoog (NIP) en de 

orthopedagoog-generalist (NVO) kunnen tot overheveling van de jeugd-GGZ naar 

gemeenten per 2015 hoofdbehandelaar zijn in de generalistische basis GGZ. Vanaf 

de overheveling van de jeugd-GGZ naar gemeenten per 1 januari 2015 gelden de 

genoemde regels van de NZa niet meer voor de jeugd-GGZ. Hoewel 

orthopedagogen-generalist en kinder- en jeugdpsychologen veelal werkzaam zijn 

in de jeugd-GGZ, is onder meer uit uw brieven gebleken dat deze beroepsgroepen 

ook GGZ zorg leveren aan jong volwassenen (18+) en aan volwassenen met een 

verstandelijke beperking. De genoemde beroepsgroepen kunnen in de huidige 

situatie na 1 januari 2015 geen hoofdbehandelaar meer zijn voor GGZ die onder 

de Zvw valt. Daarom heb ik besloten tot verlenging van de huidige situatie met 

één jaar. Deze verlenging acht ik ten eerste noodzakelijk omdat de implementatie 

van de overheveling van de jeugd-GGZ naar gemeenten nog in volle gang is. Een 

tweede reden voor deze verlenging is dat de huidige norm voor het 



 

Secretaris-Generaal 

Dir. Macro-Eco. Vraagst. en 

Arbeidsmarkt 

Afd. Beroepen, Opleidingen 

en Arbeidsmarkt 

Kenmerk 

383327-122137-MEVA 

 

Pagina 3 van 3 

hoofdbehandelaarschap voor de GGZ die onder de Zvw valt een tijdelijke norm 

betreft. De commissie-Meurs onderzoekt momenteel welke norm met ingang van 

2016 gehanteerd zou moeten worden. De commissie zal hierover eind dit jaar 

advies aan mij uitbrengen. 

 

Voor de overige vormen van zorg buiten het kader van de Jeugdwet, zoals 

gehandicaptenzorg aan (jong) volwassenen gelden geen expliciete normen ten 

aanzien van het hoofdbehandelaarschap.  

 

Verzoek om opgenomen te worden in de Wet BIG 

 

Met bovenstaande maatregelen ga ik er van uit dat ik tegemoet kom aan de 

knelpunten die uw beroepsgroep in de praktijk ervaart. Wat betreft uw verzoek om 

opgenomen te worden in de Wet BIG het volgende. Ik zal uw verzoek zo spoedig 

mogelijk in behandeling nemen. Eind augustus wordt inmiddels overleg met het 

NVO gepland om de inhoudelijke behandeling te bespreken. Ook zal de 

beleidsreactie op de Wet BIG zo spoedig mogelijk na de zomer aan de Tweede 

Kamer aangeboden worden. In deze beleidsreactie ga ik nader in op de criteria die 

gelden voor het reguleren van een beroep middels de Wet BIG. Ik verwacht in 

2014 uitsluitsel te kunnen geven of het beroep orthopedagoog-generalist 

opgenomen zal worden in de Wet BIG.  

 

 

Hoogachtend,  
 
de minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport,  
 

 
 
 
 
 

mw. drs. E.I. Schippers 

 


