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memo 
 
Voorstel 
 

 De orthopedagoog generalist (OG) toe te staan als regiebehandelaar in de SGGZ, op 
voorwaarde van de MDO-constructie (conform GZ-psycholoog); 

 Het relevante artikel in de bijlage van de deelovereenkomst + de dienstomschrijving aan te 
passen en voor te leggen aan de Fysieke Overleg Tafel (zie hieronder); 

 Geen consequenties door te voeren voor de tarieven vanwege het geringe effect. Als de 
tarieven echter voor het aflopen van de contracten aangepast worden, dan kan deze factor 
wel daarin mee worden genomen; 

 
Oude artikel 2.3 
Regiebehandelaar voor de gespecialiseerde GGZ (met of zonder verblijf) kan zijn een kinder- en 

jeugd)psychiater, (kinder- en jeugd) psychotherapeut of een klinisch (ontwikkelings-) psycholoog 

(ook klinisch neuropsycholoog). De GZ-psycholoog kan tevens regiebehandelaar zijn als diagnose 

en behandelplan minimaal twee maal per behandeltraject en zo vaak als nodig in een 

multidisciplinair overleg besproken en vastgesteld wordt, waarbij een psychiater, klinisch 

psycholoog of een psychotherapeut aanwezig is.  

 
Nieuwe artikel 2.3 
Regiebehandelaar voor de gespecialiseerde GGZ (met of zonder verblijf) kan zijn een kinder- en 

jeugd)psychiater, (kinder- en jeugd) psychotherapeut of een klinisch (ontwikkelings-) psycholoog 

(ook klinisch neuropsycholoog). De GZ-psycholoog of Orthopedagoog Generalist (OG) kan tevens 

regiebehandelaar zijn als diagnose en behandelplan minimaal twee maal per behandeltraject en zo 

vaak als nodig in een multidisciplinair overleg besproken en vastgesteld wordt, waarbij een 

psychiater, klinisch psycholoog of een psychotherapeut aanwezig is.  

 
Aanleiding: 
Op 8 mei 2020 mailt een zorgaanbieder de contractmanager met de vraag of de orthopedagoog 
generalist (OG) kan worden toegevoegd als regiebehandelaar in de SGGZ, momenteel is dat niet 
toegestaan in Midden Holland. Directe aanleiding is dat de OG per 1 januari 2020 is toegevoegd als in 
de wet BIG als artikel 3-beroep. De zorgaanbieder geeft aan dat het aapassen van de overeenkomst 
op dit moment wenselijk is, onder meer gezien de krapte binnen de beroepsgroepen 
regiebehandelaren jeugd en de overeenkomsten qua opleiding en veronderstelde capaciteiten.  
 
Juridisch: 
Deelovereenkomst Jeugdhulp (MH): 
De Bijlage 2C bij de overeenkomst regelt het hoofdbehandelaarschap voor de GGZ en Dyslexiezorg. 
In lid 2 staat dat de OG regiebehandelaar kan zijn in de BGGZ. In lid 3 ontbreekt de OG waardoor 
deze geen regiebehandelaar kan zijn binnen de SGGZ. Dit is in lijn met het beleid van 
zorgverzekeraars.  
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Het regiebehandelaarschap in de SGGZ is wel toegestaan voor de kinder- en jeugd)psychiater, 
(kinder- en jeugd) psychotherapeut of een klinisch (ontwikkelings-) psycholoog (ook klinisch 
neuropsycholoog). De GZ-psycholoog kan tevens regiebehandelaar zijn, mits diagnose en 
behandelplan minimaal twee maal per behandeltraject en zo vaak als nodig in een multidisciplinair 
overleg besproken en vastgesteld wordt. Hierbij is dan een psychiater, klinisch psycholoog of een 
psychotherapeut aanwezig.  
 
Achtergrond 
Tot 2013 accepteerden vrijwel alle zorgverzekeraars de orthopedagoog generalist als 
hoofdbehandelaar in (toen nog) de eerste en tweedelijns GGZ. Begin juli 2013 beperkte minister 
Schippers het hoofdbehandelaarschap tot negen BIG-geregistreerde beroepen. In juni 2015 liet de 
minister echter weten dat zij een wetvoorstel wilde voorbereiden om de OG als artikel 3 beroep in de 
Wet BIG. Uiteindelijk is de OG per 1 januari 2020 toegelaten tot het BIG-register. Hieronder het advies 
van de commissie Meurs (mei 2015): 
 
‘Door BIG-registratie als absoluut vereiste te nemen, komen bepaalde beroepsgroepen niet in 
aanmerking voor het vervullen van het regiebehandelaarschap, terwijl zij daarvoor wel voldoende 
gekwalificeerd kunnen zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de orthopedagogen-generalist.  
De orthopedagogen-generalist zijn niet BIG-geregistreerd en kunnen om die reden geen 
regiebehandelaar zijn. De commissie ziet als meest aangewezen oplossing de orthopedagogen aan te 
wijzen als art. 3 wet BIG beroep. Zij geeft hieraan de voorkeur boven het creëren van een uitzondering 
op het vereiste van BIG-registratie voor vervulling van het regiebehandelaarschap.’. 
 
Inhoudelijke rol van de OG (bron: position paper NVO) 
 
Opleiding, doelgroep en werkwijze  
 

 Een orthopedagoog generalist heeft, na zijn masteropleiding pedagogiek of psychologie, een 
geaccrediteerde postmaster opleiding gevolgd; qua omvang en niveau is die vergelijkbaar met de 
opleiding tot gz-psycholoog, wat betreft inhoud anders;  

 De OG is specifiek toegerust voor kinderen, jongeren in de categorie 18 tot 25 jaar, volwassen 
cliënten met een specifieke diagnose als (ASS en ADHD en volwassenen met een (verstandelijke) 
beperking;  

 Werkend vanuit een holistische theorie is zijn aangrijpingspunt, naast diagnose, ook altijd de 
opvoedingsrelatie; de opvoedingsrelatie met de natuurlijke of wettelijke ouders of verzorgers óf met 
professionele opvoeders, zoals begeleiders of verzorgers. De opvoedingsrelatie kan mede oorzaak én 
mede oplossing zijn voor een GGZ-vraagstuk. Bij het maken van een analyse, het bepalen van een 
behandeldoel en het opstellen van een behandelplan betrekt de OG daarom altijd de cliënt en zijn 
directe opvoedingssituatie. Soms vallen ook de ouders zelf onder behandeling;  

 De orthopedagoog generalist is gehouden aan de NVO-beroepscode. Hij werkt volgens 
professionele standaarden en valt onder het NVO-tuchtrecht.  
 
 
Bijlagen: 
Position Paper (NVO) 
 


