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Voorwoord
Voor u ligt het rapport naar aanleiding van de enquête die het NIP onder zelfstandig gevestigde
aanbieders van ggz heeft uitgezet. Net zoals vorig jaar hebben ook de leden van de andere bij de
Federatie P3NL aangesloten verenigingen de enquête ingevuld, waardoor de representativiteit en de
zeggingskracht van de resultaten zijn vergroot. Het is de derde keer dat deze enquête bij
zorgaanbieders die met volwassen cliënten in het zorgverzekeringsstelsel (Zorgverzekeringswet) is
afgenomen en de tweede keer dat we de enquête onder vrijgevestigden uitzetten die in de door
gemeenten georganiseerde jeugd-ggz (Jeugdwet) werken.
De laatste jaren hebben een aantal ingrijpende veranderingen in het zorgstelsel plaatsgevonden. De
invoering van de Generalistische basis ggz in 2014 en de overheveling van de jeugd-ggz van het Rijk
naar gemeenten per 2015 zijn van invloed op de manier waarop zelfstandig gevestigde psychologen
hun zorg kunnen bieden en hun praktijk kunnen voeren. Zowel in de media als bij de
beroepsverenigingen uiten vrijgevestigde zorgaanbieders hun zorgen over de vele veranderingen en
over de toenemende administratie- en verantwoordingsverplichtingen, de privacy van cliënten en het
behoud van het beroepsgeheim, en niet in de laatste plaats over de steeds krappere budgetten en
lagere tarieven. Deze zorgen van vrijgevestigde zorgaanbieders zien wij bevestigd worden in de
resultaten van de enquête.
Ofschoon er op een aantal terreinen een lichte verbetering te bespeuren valt, constateren we ook
deze keer dat de unieke kenmerken van de vrijgevestigde praktijk onder druk staan. Zelfstandig
gevestigde psychologen staan bekend om hun grote flexibiliteit en efficiënte (kosteneffectieve) zorg.
Ze kennen de lokale situatie als geen ander en staan dus dicht bij hun cliënt en kennen zijn context.
Verwijzers en cliënten weten van tevoren wie de behandelend psycholoog is en over welke kwaliteiten
en mogelijkheden deze beschikt.
Het NIP ziet op basis van de uitkomsten van de enquête volop redenen om, samen met haar
samenwerkingspartners, onverkort te blijven pleiten voor een vermindering van de administratieve
lastendruk. De investeringen van de zelfstandig gevestigde aanbieders om aan wet- en regelgeving te
voldoen, ook voor wat betreft verantwoordingseisen, gaan ten koste van beschikbare tijd voor
cliëntcontact. De enquête-uitkomsten bevestigen dat het noodzakelijk is om aan de diverse tafels waar
het NIP is aangeschoven het gesprek te blijven voeren over wat een goede bekostigingssystematiek is
en wat proportioneel is voor wat betreft transparantie en verantwoording. Nu gaat er teveel tijd,
energie en geld naar administratieve zaken, ten koste van de zorg. Gelukkig stellen we ook vast dat
vrijgevestigde zorgaanbieders goed voorbereid zijn op aankomende veranderingen, zoals de
introductie van de DSM-5, het kwaliteitsstatuut en het regiebehandelaarschap.
We bedanken de leden van het NIP en de andere psychologenverenigingen van P3NL, voor het delen
van hun ervaringen middels het invullen van de enquête. Verder bedanken we het onderzoeksbureau
Veldwerk Optimaal voor het uitzetten van de enquête en de medewerkers van het NIP-bureau die
hebben gezorgd voor de totstandkoming van dit rapport. Ten slotte dank aan de leden uit de sectie
GGZ en sector Jeugd voor het meelezen.
We maken de bevindingen uit het rapport kenbaar bij onder andere de landelijke politiek, gemeenten,
zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De resultaten worden tevens gebruikt als
input voor de verschillende projecten waar het NIP bij betrokken is.

Manja Bosch
Voorzitter bestuur sectie GGZ NIP

Flip Dronkers
Voorzitter bestuur sector Jeugd NIP

Utrecht, 10 oktober 2016
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Samenvatting
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) neemt jaarlijks een enquête bij de vrijgevestigde
zorgaanbieders af. De laatste jaren is de beroepsuitoefening en de werkomgeving van de
vrijgevestigde zorgaanbieder binnen de geestelijke gezondheidszorg aan veel veranderingen
onderhevig. In 2014 heeft een stelselherziening in de volwassenenzorg plaatsgevonden, waarbij de
Generalistisch basis ggz (GBGGZ) en de Gespecialiseerde ggz (GGGZ) zijn ingevoerd. Als gevolg
hiervan is de rol van de huisarts al dan niet in combinatie met de POH-ggz van groter belang
geworden. Daarnaast is de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren in 2015 van het
Rijk naar de gemeenten overgeheveld. Het rapport dient als basis voor het NIP en haar
samenwerkingspartners om de knelpunten bij relevante partijen te adresseren en wordt gebruikt om
de belangen van de leden te behartigen. De resultaten zullen met de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), gemeenten, zorgverzekeraars,
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en pers worden besproken.
Net als in het voorgaande jaar zijn de resultaten van het rapport opgesplitst per domein: een deel voor
de zorg binnen de kaders van de jeugdwet: ‘het jeugdhulpstelsel’ en een deel voor de zorg binnen de
zorgverzekeringswet: 'het zorgstelsel’. Aangezien zowel vrijgevestigde zorgaanbieders in het
zorgstelsel als in het jeugdzorgstelsel met de opkomst van de POH-ggz in het veld te maken hebben,
is besloten om dit onderwerp voor beide stelsels gezamenlijk te bespreken in een apart hoofdstuk.
In het eerste hoofdstuk wordt een beschrijving van de respondenten gegeven. Vervolgens worden de
uitkomsten met betrekking tot de POH-ggz in hoofdstuk twee apart besproken. In het derde hoofdstuk
worden de ervaringen van zorgaanbieders in het jeugddomein behandeld en in het vierde hoofdstuk
worden de ervaringen van de vrijgevestigden in het volwassenendomein besproken.

1. Beschrijving van de respondenten
Het NIP heeft de huidige enquête onder leden uitgezet die vrijgevestigde zorgaanbieder binnen de
geestelijke gezondheidszorg zijn. Ook andere verenigingen van P3NL, namelijk NVO, VKJP, VGCt en
de NVGzP, hebben de enquête onder hun vrijgevestigde leden verspreid. In totaal hebben 126
zorgaanbieders de vragen met betrekking tot het jeugdhulpstelsel ingevuld; 209 zorgaanbieders
hebben de vragen met betrekking tot het zorgstelsel ingevuld. De meerderheid van de ondervraagden
(83%) heeft een BIG-registratie. De meeste vrijgevestigden werken meer dan 24 uur per week en
halen hun primaire inkomen uit de eigen praktijk.

2. POH-ggz
Door 46 procent van de respondenten wordt aangegeven dat zij samenwerkingsafspraken hebben
met een huisartsenpraktijk waar een POH-ggz in dienst is. Deze samenwerking wordt door het
merendeel van de ondervraagden als positief ervaren. Ongeveer de helft van de zorgaanbieders die
geen samenwerkingsverband heeft met de POH-ggz, geeft aan hier geen behoefte aan te hebben.
Bijna 40 procent wil wel graag informele samenwerkingsafspraken hebben. Ongeveer de helft van de
vrijgevestigden geeft aan dat de komst van POH-ggz het aantal en het type doorverwijzingen heeft
beïnvloed. De zorgvraagzwaarte neemt toe, zowel in GBGGZ als de GGGZ. Verder wordt
aangegeven dat het aantal verwijzingen afneemt in de GBGGZ. In de GGGZ zijn de reacties
wisselend: de verwijzingen nemen toe of af.

3. Resultaten jeugdhulpstelsel
3.1 Het GGZ-stelsel voor jeugd
Net zoals vorig jaar heeft meer dan eenderde van de respondenten problemen met de zorgproducten
van de GBGGZ. Eenvijfde vindt de DBC-producten van de GGGZ onwerkbaar. De zorgaanbieders
rapporteren dat er te weinig tijd voor adequate diagnostiek en behandeling gegeven wordt en dat de
gemeente te weinig kennis heeft over beide echelons. Verder vindt ongeveer de helft van de
zorgaanbieders de verplichte vaststelling van een DSM-IV classificatie voor vergoeding van zorg niet
werkbaar. In 2015 waren meer zorgaanbieders negatief over deze eis. Volgens de respondenten is
het moeilijk om bij kinderen een diagnose te stellen, werken classificaties stigmatiserend en wordt de
zorg voor sommige vormen van problematiek niet vergoed, terwijl behandeling wel geïndiceerd is.
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3.2 Toegang en verwijzing
Door 44 procent van de ondervraagden wordt de toegang tot de jeugdhulp als matig tot slecht
beoordeeld. Dit is vergeleken met 2015 een verbetering. Toen vond 58 procent de toegang slecht
verlopen. Bijna alle vrijgevestigden (87%) krijgen net zoals in het voorgaande jaar de meeste cliënten
via een verwijzing van een huisarts. De respondenten ervaren dat de huisartsen veel vaker correct
doorverwijzen dan wijk- en buurtteams.
3.3 Aanmeldingen en wachtlijsten
Ongeveer de helft van de vrijgevestigden krijgt dit jaar meer aanmeldingen van cliënten. Net zoals in
2015 hanteert ongeveer de helft van de ondervraagden een wachtlijst. Ook is er een verandering te
bemerken in de aanmeld- en behandelwachttijden van de zorgaanbieders. Het aantal aanbieders dat
een aanmeldwachttijd van langer dan vier weken heeft, is ten opzichte van 2015 gestegen (van 50%
naar 62%). Het aantal aanbieders dat een behandelwachttijd van langer dan zes weken heeft, is
eveneens toegenomen (van 25% naar 34%). Door een grotere zorgvraag dan aanbod, het bereiken
van omzetplafonds en mogelijk ook door de toename van de administratieve lastendruk en de
opkomst van de POH-ggz, zijn de wachttijden opgelopen.
3.4 Administratieve last
Bijna 50 procent van de respondenten besteedt ongeveer een kwart van de werktijd aan
administratieve werkzaamheden. Een ruime meerderheid van de ondervraagden ervaart dat de
administratieve last zelfs is toegenomen ten opzichte van vorig jaar.
De grootste groep vrijgevestigden heeft met cliënten uit zes tot tien verschillende gemeenten te
maken. De zorgaanbieders sluiten met gemiddeld 76 procent van het totaal aantal gemeentes waar ze
mee te maken hebben een contract af. Dit gemiddelde ligt hoger dan in 2015. Sommige respondenten
geven aan dat er geen sprake is van een contract, omdat de gemeente geen contract wil afsluiten.
Anderen sluiten geen contract af, omdat het te veel werk kost om met meerdere gemeenten een
contract te hebben. Dit heeft voornamelijk met de verantwoordingeisen te maken, die per gemeente
verschillen. Eenderde van de respondenten geeft aan niet of met moeite aan de gestelde
verantwoordingseisen van de gemeente te kunnen voldoen. Dit aantal is gestegen ten opzichte van
vorig jaar (van 20% naar 32%).
Bijna 70 procent van de ondervraagden vindt dat de informatievoorziening van de gemeenten over het
declaratie- en facturatieproces niet goed verloopt. Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar (85%).
Er wordt door aanbieders aangegeven dat de gemeente weinig communiceert, onduidelijk is en te
veel ingewikkelde informatie op de website publiceert. Er is een toename in het aantal gemeenten dat
het ICT-systeem gereed heeft voor declaratie en facturatie (van 9% naar 29%) en meer
vrijgevestigden kunnen bij de gemeente via Vecozo declareren (van 15% naar 42%). Bijna 40 procent
van de ondervraagden ervaart problemen met de te hanteren standaardberichten en productcodes per
gemeente. Het kost namelijk veel tijd om de standaardberichten en productcodes bij te houden. Deze
verschillen per gemeente en sommige gemeenten maken ook per jaar aanpassingen in de berichten
en codes.
Een aantal jeugdhulpaanbieders meldt zelfs dat zij vanwege de administratieve lasten hebben
besloten om minder cliënten te behandelen of helemaal te stoppen met het leveren van zorg aan
jeugdigen.
3.5 Privacy
Net zoals vorig jaar maken vrijwel alle respondenten zich zorgen over het behoud van privacy van de
cliënt bij de gegevensuitwisseling met verschillende instanties, zoals met de gemeenten, de wijk- en
buurtteams en het CBS. Met name de zorgen over de informatie-uitwisseling met de wijk- en
buurtteams zijn gestegen (van 43% naar 91%). Gemeenten en wijk- en buurtteams gaan onzorgvuldig
met de informatie van cliënten om. Gegevens worden door gemeenten en wijk- en buurtteams
onbeveiligd verstuurd en zonder toestemming van cliënten met andere (onbevoegde) personen
gedeeld.
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4. Resultaten zorgstelsel
4.1 Het GGZ-stelsel voor volwassenen
Bijna de helft van de respondenten vindt dat de zorgproducten van de GBGGZ onwerkbaar zijn. De
behandeltijd-indicaties zijn te kort, waardoor de cliënt niet behandeld kan worden zoals de richtlijnen
en protocollen voorschrijven. Ook geven de zorgaanbieders aan dat ze niet vooraf kunnen inschatten
welk product van toepassing is en dat de opgelegde productmix door zorgverzekeraars niet haalbaar
is.
Ongeveer eenderde van de ondervraagden ervaart problemen met de DBC-systematiek van de
GGGZ. Verder vindt de helft van aanbieders het problematisch dat de vaststelling van een DMSstoornis een voorwaarde voor vergoeding van zorg is. Niet alle zorgvragers voldoen aan een DSM-IV
diagnose, terwijl de zorgvraagzwaarte wel om behandeling vraagt. Deze cliënten kiezen mogelijk voor
de POH-ggz, terwijl die geen passende zorg kan leveren.
Tot slot is meer dan de helft van de respondenten van mening dat de eis met betrekking tot het
hoofdbehandelaarschap, komend jaar regiebehandelaarschap, werkbaar is.
4.2 Toegang en verwijzing
De toegang tot de geestelijke gezondheidszorg is verbeterd sinds vorig jaar. Volgens de
zorgaanbieder verwijzen de huisartsen en/of de POH-ggz vaker correct door. Ook ondervindt meer
dan de helft van de respondenten dat de verwijsbrief van de huisarts vaak aan de gestelde
voorwaarden voldoet. Dit is een stijging ten opzichte van 2015.
4.3 Aanmelding en wachtlijsten
Sinds 2014 is de trend dat vrijgevestigde zorgaanbieders meer aanmeldingen van cliënten krijgen. In
2016 heeft ongeveer eenderde van de aanbieders meer aanmeldingen ten opzichte van 2015. Bijna
de helft van de vrijgevestigden heeft momenteel een wachtlijst. Bij het merendeel van de
respondenten is de aanmeldwachttijd voor cliënten langer dan vier weken, de maximale wachttijd
volgens de Treeknorm. Het aantal aanbieders met een langere aanmeldwachttijd dan de Treeknorm is
ten opzichte van vorig jaar toegenomen (van 46% naar 60%). Deze zorgaanbieders melden over de
wachtlijsten dat de vraag naar zorg groter is dan het aanbod en dat omzetplafonds van de
zorgverzekeraars zijn bereikt. Ook de toename van de administratieve lastendruk en de opkomst van
de POH-ggz dragen er mogelijk aan bij dat cliënten te lang op passende zorg moeten wachten.
4.4 Administratieve last
Meer dan de helft van de zorgaanbieders besteedt rond een kwart van de werktijd aan administratie.
Bovendien is meer dan 80% van de aanbieders van mening dat de administratieve last is gestegen
ten opzichte van vorig jaar. De respondenten beperken de administratieve werkzaamheden onder
andere door personeel in te huren voor administratie, softwareprogramma’s te gebruiken, contractvrij
te werken of met alleen nog maar één zorgverzekeraar het contract aan te gaan. Sommige
zorgaanbieders rapporteren zelfs dat zij minder cliënten gaan behandelen of helemaal gaan stoppen
met hun beroep vanwege de administratieve lasten.
4.5 Werken in samenwerkingsverbanden
Ongeveer eenderde van de respondenten werkt in een juridisch samenwerkingsverband met
voornamelijk psychologen, huisartsen (met/zonder POH-ggz), psychotherapeuten, psychiaters en/of
fysiotherapeuten.
4.6 Privacy
Net zoals vorig jaar maakt meer dan 80 procent van de zorgaanbieders zich zorgen over het behoud
van privacy van de cliënt bij het uitwisselen van informatie in het zorgstelsel. De zorgaanbieders
maken zich met name zorgen over de aanlevering van gegevens aan de zorgverzekeraars en het DIS.
Verder is in vergelijking met vorig jaar het aantal vrijgevestigden dat van de opt-outregeling gebruikt
maakt gestegen. Meer dan eenderde van de ondervraagden ervaart problemen bij het toepassen van
de opt-out regeling: de zorgverzekeraar wil bijvoorbeeld niet uitbetalen, vertraagt de betalingen
vertraagt of eist alsnog privacygevoelige informatie van de zorgverlener en de cliënt.

7
Onderzoeksrapport – Werken als vrijgevestigde zorgaanbieder in de ggz 2016

4.7 Contracten met zorgverzekeraars
Het aantal respondenten dat volledig ongecontracteerd werkt is de afgelopen jaren gestegen (van
16% naar 25%). Deze aanbieders sluiten geen contract af, omdat de zorgverzekeraars zich met de
inhoud van de zorg bemoeien, de zorgverzekeraar ongunstige tarieven en/of voorwaarden heeft, zoals
de budgetplafonds, de zorgverzekeraar geen contract wil afsluiten of omdat de zorgaanbieder geen
gegevens wil uitwisselen met de verzekeraar vanwege de privacy van de cliënt.
4.8 Vergoeding van zorg
Bijna alle gecontracteerde zorgaanbieders ontvangen meer dan 75 procent van het NZavergoedingstarief. De meeste aanbieders die geen contract hebben ontvangen tussen de 51 en 75
procent van het NZa-tarief. Bij twee van de grote verzekeraars is het vergoedingstarief gelijk gebleven
ten opzichte van vorig jaar, terwijl bij de twee andere grotere verzekeraars het tarief is gedaald. Net
als in 2015 ervaart ongeveer eenderde van de respondenten dat het ontvangen tarief niet
kostendekkend is.
4.9 Verantwoording
Ongeveer 80 procent van de respondenten maakt gebruik van de ROM. Daarnaast is het aantal
respondenten dat periodiek de MDS (minimale dataset) aan het DIS levert toegenomen. Ook
rapporteren meer zorgaanbieders dat een zorgverzekeraar een verzoek tot formele controle heeft
gedaan.
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Introductie
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) neemt jaarlijks een enquête bij de vrijgevestigde
zorgaanbieders af. De laatste jaren is de beroepsuitoefening en de werkomgeving van de
vrijgevestigde zorgaanbieder binnen de geestelijke gezondheidszorg aan veel veranderingen
onderhevig. In 2014 heeft een stelselherziening in de volwassenenzorg plaatsgevonden, waarbij de
Generalistisch basis ggz (GBGGZ) en de Gespecialiseerde ggz (GGGZ) als echelons zijn ingevoerd
naast de huisarts (met de POH-GGZ).1 Daarnaast is de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en
jongeren in 2015 van het Rijk naar de gemeenten overgeheveld. Het NIP neemt sinds 2014 de
enquête af om te monitoren hoe het voor vrijgevestigden is om in deze veranderende omgeving te
werken.
Doel van de enquête
Het NIP is de grootste beroepsvereniging in Nederland voor psychologen en psychotherapeuten. De
vereniging krijgt van de leden vragen en meldingen binnen met betrekking tot het werken als
vrijgevestigde zorgaanbieder. Door een jaarlijkse enquête bij vrijgevestigden af te nemen kan het NIP
de ervaringen van de leden kwantificeren en inzien welke problemen en verbeteringen zij binnen de
geestelijke gezondheidszorg ervaren.
Het rapport dient als basis voor het NIP en haar samenwerkingspartners om de knelpunten bij
de relevante partijen te adresseren en wordt gebruikt om de belangen van de leden te behartigen. De
resultaten zullen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS), gemeenten, zorgverzekeraars, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) en pers worden besproken.
Onderzoeksvragen
In voorgaande jaren lag de nadruk van de enquête op de eerste ervaringen van de vrijgevestigden
met de veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg. In 2014 zijn de werkervaringen met de
Zorgverzekeringswet bevraagd en in 2015 is de vragenlijst aangevuld met vragen over de Jeugdwet.
In de huidige enquête ligt de focus op de eventuele verbeteringen en verslechteringen binnen het
stelsel van de geestelijke gezondheidszorg in vergelijking met voorgaande jaren. De hoofd- en
deelvragen zijn als volgt geformuleerd:
Wat zijn de ervaringen van vrijgevestigde zorgaanbieders met het aanbieden van ggz in 2016?
o
Wat zijn de ervaringen met het aanbieden van ggz binnen het jeugddomein? Hoe verschilt dit
ten opzichte van 2015?
o
Wat zijn de ervaringen met het aanbieden van ggz binnen het volwassenendomein? Hoe
verschilt dit ten opzichte van 2014 en 2015?
Onderzoeksmethode
In juni en juli van 2016 konden vrijgevestigde zorgaanbieders via een online vragenlijst hun mening
over verschillende onderwerpen geven. Bij ieder onderwerp hadden de deelnemers de mogelijkheid
om hun antwoorden toe te lichten. Dit maakt het mogelijk om enkele kwantitatieve resultaten in dit
rapport met kwalitatieve gegevens te ondersteunen.
Opbouw van het rapport
In het eerste hoofdstuk wordt een beschrijving van de respondenten gegeven. Vervolgens worden de
uitkomsten met betrekking tot de POH-ggz in hoofdstuk twee apart besproken, omdat de vragen over
dit onderwerp zowel relevant zijn voor het jeugdhulpstelsel als voor het zorgstelsel (volwassenen). In
het derde hoofdstuk worden de ervaringen van zorgaanbieders in het jeugddomein behandeld. Ten
slotte worden in het vierde hoofdstuk de ervaringen van de vrijgevestigden in het volwassenendomein
besproken.

1

Zowel in de NZa regelgeving als in andere beleidsteksten worden er diverse afkortingen gebruikt voor
Generalistische basis ggz (BGGZ of GBGGZ) en Gespecialiseerde ggz (SGGZ of GGGZ). In dit rapport is gekozen
om de afkortingen ‘GBGGZ’ respectievelijk ‘GGGZ’ aan te houden.
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1. Beschrijving van de respondenten
Respons
Het NIP heeft de huidige enquête onder leden uitgezet die vrijgevestigde zorgaanbieders binnen de
geestelijke gezondheidszorg zijn. Ook andere verenigingen van P3NL 2, namelijk NVO, VKJP, VGCt en
de NVGzP, hebben de enquête onder hun vrijgevestigde leden verspreid. In totaal hebben 126
zorgaanbieders de vragen met betrekking tot het jeugdhulpstelsel ingevuld; 209 zorgaanbieders
hebben de vragen met betrekking tot het zorgstelsel ingevuld. De respons is lager dan in 2015. Dit is
waarschijnlijk veroorzaakt door de periode waarin de enquête is uitgezet (grotendeels in de
vakantieperiode) en dat niet alle relevante leden bereikt zijn vanwege ICT-problemen. De respons is
echter hoog genoeg om statistisch relevante uitspraken te doen over de populatie vrijgevestigde
zorgaanbieders. Daarnaast bevestigen de enquêteresultaten de meldingen die het NIP van haar leden
ontvangt via diverse kanalen.
Leeftijd
Meer dan tweederde van de respondenten (67%) is ouder dan 45 jaar, 20 procent daarvan is ouder
dan 61 jaar.
Werkveld en registraties
Van de respondenten werkt 90 procent in de GBGGZ
en 37 procent werkt (ook) in de GGGZ. Daarnaast zijn
deelnemers werkzaam in een consultatie/adviesrol
(21%), werkzaam in het onderwijs (7%), in een
sociaal jeugd/wijkteam (2%) en/of als POH-ggz
(1,5%).
Het merendeel van de ondervraagden (83%) heeft
een BIG-registratie. Het wettelijk BIG-register voor
psychologen bewaakt, net als de diverse
verenigingsregisters en de Stichting Kwaliteitsregister
Jeugd (SKJ), de kwaliteit van de beroepsuitoefening.
Leden die bij een dergelijk register ingeschreven
staan, zijn gebonden aan het wettelijk verankerde en/of (verenigings)tuchtrecht.
Hoofdinkomen
Voor de meeste respondenten (83%) vormt hun werk als
vrijgevestigde de voornaamste bron van inkomsten. Door
68 procent van de vrijgevestigden wordt aangegeven dat
zij meer dan drie dagen in de week werken. Het werken
als vrijgevestigde is voor het merendeel dus het
hoofdberoep.

2

P3NL is de federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen. De federatie is een samenwerking tussen 9
verenigingen en vertegenwoordigt daarmee ruim 20.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen op het gebied van
zorg, jeugdhulp en ondersteuning, en behartigt de belangen van de beroepsgroepen. Lees meer op www.p3nl.nl

10
Onderzoeksrapport – Werken als vrijgevestigde zorgaanbieder in de ggz 2016

2. POH-ggz
Zowel de vrijgevestigde zorgaanbieders in het zorgstelsel als in het jeugdzorgstelsel hebben met een
grote wijziging te maken, namelijk de opkomst van de POH-ggz. Dankzij de stelstelherziening in de
geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen komt een ggz-behandeling in de GBGGZ of GGGZ
alleen voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking, indien er sprake is van een DSM-IV
stoornis. Dit betekent dat de huisarts (al dan niet in combinatie met POH-ggz) de psychische klachten
die niet als een DSM-IV stoornis geclassificeerd zijn, moet behandelen. In de jeugdhulp geldt de
landelijke afspraak om vast te houden aan de structuur van de volwassenenzorg, maar de gemeenten
zijn vrij om hier van af te wijken. Hoewel jeugdhulpaanbieders dus minder met de POH-ggz te maken
hebben dan zorgaanbieders in het volwassendomein, blijkt uit de enquêteresultaten (zie paragraaf
3.2) dat het merendeel van de vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders voor verwijzingen afhankelijk is van
de huisarts (met de POH-ggz) en nauwelijks verwijzingen binnenkrijgt via de wijkteams.
Uit de Marktscan ggz3 en de Monitor Generalistische basis ggz4 komt naar voren dat het aantal
cliënten dat bij de POH-GGZ wordt behandeld, fors is toegenomen. Daarnaast blijkt uit de Landelijke
samenwerkingsafspraken tussen huisartsen, de GBGGZ en de GGGZ5 dat er een verschuiving is in
de problematiek die bij de huisarts en praktijkondersteuning behandeld wordt: de problematiek is hier
verzwaard. Het NIP heeft een 7-puntenplan geschreven om de functie van de POH-ggz te
verbeteren.6 Vanwege de ontwikkelingen rondom de POH-ggz zijn er in de enquête van dit jaar vragen
toegevoegd om te kunnen analyseren in hoeverre de positie van de POH-ggz het werk van de
vrijgevestigde beïnvloedt.
Samenwerking met de POH-ggz
Van de respondenten geeft 46% aan dat ze samenwerkingsafspraken hebben met de voor hen
belangrijkste verwijzer (huisartsenpraktijk) met een POH-ggz in dienst. Vrijgevestigden die in het
jeugdhulpstelsel werken (40%) hebben minder vaak samenwerkingsafspraken dan vrijgevestigden die
in het zorgstelsel werken (49%).
In het jeugddomein geeft 31 procent van de vrijgevestigden aan dat zij de samenwerking
formeel geregeld hebben. In het volwassenendomein is het percentage hoger, namelijk 53 procent.
In figuur 1.3 is te zien dat de meeste vrijgevestigden in het jeugddomein met de POH-ggz door- en
terugverwijzingen van cliënten bespreken. In het volwassenendomein werken de meeste
vrijgevestigden samen met de POH-ggz door algemene verwijsafspraken te maken.

3

Nederlandse Zorgautoriteit, ‘Marktscan ggz – deel A’, 2015,
https://www.nza.nl/publicaties/1048188/Marktscan_ggz_2015_deel_A
4
KPMG, in opdracht van het Ministerie VWS, ‘Monitor generalistische basis ggz’, juni 2016,
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/06/01/monitor-generalistische-basis-ggz
5

Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz, ‘Landelijke samen werkingsafspraken tussen huisarts, generalistische
basis GGz en gespecialiseerde GGz’, februari 2016,
http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/project/generieke-module-landelijke-samenwerkingsafspraken-ggz/
6
Nederlands Instituut van Psychologen, ‘7-puntenplan voor verbetering functie praktijkondersteuner huisarts
(POH-GGZ), juli 2016, http://www.psynip.nl/website-openbaar-documenten-nip-algemeen/7-puntenplan-pohggz-05072016.pdf
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Door 73 procent van de respondenten wordt gezegd dat zij tevreden zijn over de samenwerking met
de POH-ggz.
Van de zorgaanbieders die geen samenwerkingsafspraken met de POH-ggz hebben, geeft ongeveer
de helft aan dat zij hier geen behoefte aan hebben. Door 39 procent van de vrijgevestigden wordt
genoemd dat zij graag een informeel samenwerkingsverband met de POH-ggz zouden willen hebben.
Sommige zorgaanbieders geven aan dat zij geen ingang bij de huisarts krijgen, omdat:
 De POH-ggz al eigen kanalen heeft.
 De huisarts alleen maar samenwerkt met instellingen of groepspraktijken.
 De huisarts niet bereid is om in gesprek te gaan over een samenwerking.
 De huisarts vrij wil zijn in de keuze over naar wie hij verwijst.

Doorverwijzingen
Meer dan de helft (54%) van de vrijgevestigden die in het volwassenendomein zorg levert, geeft aan
dat de aanwezigheid van de POH-ggz van invloed is op het aantal en het type doorverwijzingen. In het
jeugdhulpstelsel wordt dit door minder dan de helft (43%) van de zorgaanbieders ervaren.
Vrijgevestigden die in de GBGGZ werken, geven aan dat het aantal verwijzingen is afgenomen
met de komst van de POH-ggz. Zorgaanbieders die in de GGGZ werken geven wisselende
antwoorden over het aantal doorverwijzingen: Sommige aanbieders melden dat de verwijzingen
toenemen, terwijl andere aanbieders juist aangeven dat de verwijzingen afnemen. Ten slotte is het
opvallend dat de respondenten beschrijven dat er zowel naar de GBGGZ als naar de GGGZ
zwaardere problematiek wordt doorverwezen.
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Kritiek op de POH-ggz
Door sommige vrijgevestigden wordt aangegeven dat de POH-ggz cliënten te lang in behandeling
houdt voordat er doorverwezen wordt. Ook noemen ze dat de POH-ggz op bepaalde terreinen, zoals
de jeugdhulp, onbekwaam is. Andere respondenten geven aan dat de ervaringen met de POH-ggz
verschillen per praktijkondersteuner.
Quotes over de POH-ggz:
‘Huisartsen en andere verwijzers is het verschil tussen GZ-psycholoog en POH wat betreft opleiding,
kennis en kunde niet bekend.[..]’
‘De POH is niet specifiek geschoold voor jeugd. [..]’
Het is best een beetje lastig wat de POH-GGZ doet. Dat is erg afhankelijk van de persoonlijke
interesses en capaciteiten van de POH-GGZ. Soms worden patiënten wel tekort gedaan omdat de
POH te lang blijft doorgaan met een patiënt.’
‘Sommige POH-GGZ 'geloven' niet in therapie, anderen denken dat ze alles zelf kunnen en deze
verwijzen zo goed als niet door. Weer anderen lijken een reëler beeld te hebben van hun taak en
mogelijkheden en zij verwijzen wel door als het nodig is.’
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3. Resultaten jeugdhulpstelsel
Werken als vrijgevestigde in het jeugddomein
In 2015 is de Jeugdwet in werking getreden, waardoor de jeugdhulp van het Rijk naar de gemeenten
is overgeheveld. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat deze overgang ook in 2016 voor
verschillende problemen zorgt:
Allereerst wordt de toegang tot passende zorg bedreigd. Wijk- en buurtteams blijken cliënten over het
algemeen niet correct door te verwijzen. Ook lopen de aanmeld- en behandelwachttijden bij de
zorgaanbieders op. Dit is onder andere het gevolg van de omzetplafonds die door gemeenten worden
opgelegd en dat de vraag naar zorg groter is dan het aanbod van de vrijgevestigden. Mogelijke
oorzaken zijn ook de gestegen administratieve lastendruk en de toename van de zwaarte van de
zorgvraag door de opkomst van de POH-ggz.
Daarnaast laten de resultaten van de enquête zien dat zorgaanbieders niet altijd in staat worden
gesteld om de benodigde zorg te leveren. Het aantal voorgeschreven behandelminuten is vaak te
weinig voor adequate diagnostiek en behandeling van psychische problematiek. Bovendien volgen de
gemeenten over het algemeen de systematiek van de Zorgverzekeringswet en vergoeden ze alleen
de zorg, als een DSM-IV stoornis is vastgesteld die onder het verzekerde pakket valt. Dit betekent dat
niet alle cliënten hulp kunnen ontvangen, ook al is de behandeling wel geïndiceerd.
Ten slotte gaat het mis bij de gegevensuitwisseling met gemeenten en wijk- en buurteams. Er wordt
onzorgvuldig met cliëntgegevens omgegaan waardoor de privacy van cliënten in het geding is.

3.1 Het ggz-stelsel voor jeugd
De landelijke afspraak over de geestelijke gezondheidszorg van kinderen is om tot en met 2017 aan
de ‘landelijke structuren’ vast te houden. Deze structuren betreffen de Generalistische basis ggz
(GBGGZ) en de Gespecialiseerde ggz (GGGZ). In deze echelons wordt respectievelijk met
zorgproducten (Kort, Middel, Intensief en Chronisch) en diagnose-behandelcombinaties (DBC’s)
gewerkt. Verder is sinds 2014 de aanwezigheid van een DSM-IV stoornis een voorwaarde voor de
vergoeding van geestelijke gezondheidszorg binnen de GBGGZ en GGGZ. De gemeenten hebben de
beleidsvrijheid om van deze regels af te wijken, maar de meerderheid van de gemeenten maakt hier
geen gebruik van en volgt de voor de Zorgverzekeringswet gemaakte landelijke afspraken.
Generalistische basis ggz en de Gespecialiseerde ggz
Aan de respondenten is gevraagd of de gemeenten aan de echelons GBGGZ en GGGZ vasthouden.
Uit de resultaten blijkt dat volgens 81 procent van de ondervraagden deze echelons worden
gehanteerd.
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De meningen van de zorgaanbieders over het werken met de zorgproducten van de GBGGZ zijn
verdeeld. Meer dan eenderde van de respondenten (37%) vindt het niet werkbaar; ongeveer een
kwart staat neutraal tegenover de zorgproducten en 31 procent vindt de zorgproducten wel werkbaar.
Op dit moment vinden meer vrijgevestigden de zorgproducten werkbaar dan vorig jaar.

Ook over het werken met het stelsel van de GGGZ zijn de meningen verdeeld. Meer dan de helft van
de vrijgevestigden geeft aan dat het stelsel van de GGGZ werkbaar is, terwijl 20 procent de diagnosebehandelcombinaties onwerkbaar vindt.
Vergeleken met vorig jaar vinden minder zorgaanbieders het aanbieden van zorg binnen
diagnose-behandelcombinaties werkbaar.

De respondenten geven verschillende redenen waarom het werken met de echelons GBGGZ en
GGGZ in de jeugdhulp problematisch is:
 (Medewerkers) van gemeenten hebben geen verstand van de GBGGZ en de GGGZ.
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Het aantal voorgeschreven behandelminuten voor zorgproducten biedt te weinig ruimte voor
adequate diagnostiek en behandeling.

Quotes over problemen met de echelons:
‘Uit ervaring blijkt dat bij jeugd zelden product Kort of Middel van toepassing is en blijken gemiddeld 2
trajecten Intensief nodig.’
‘[..] Een gemeente heeft nauwelijks GGGZ ingekocht omdat ze alles via de GBGGZ en de Jeugdteams
willen oplossen. In 2 van de gemeenten waar ik niet meer aan mee werk begrijpen ze naar mijn idee
niet eens wat GBGGZ en GGGZ is, welke kwaliteiten we hebben, welke registraties en welke
werkzaamheden.’
DSM-stoornis als voorwaarde voor vergoeding zorg
Bijna de helft van de ondervraagden vindt de verplichte vaststelling van een DSM-classificatie niet
werkbaar.
Ten opzichte van 2015 zijn de vrijgevestigden positiever geworden over het classificeren van
een DSM-stoornis voor de vergoeding van zorg. Het aantal respondenten dat een negatief oordeel
over deze eis heeft is van 60 procent naar 46 procent afgenomen. Ook is het aantal ondervraagden
dat de eis werkbaar vindt van 13 procent naar 22 procent gestegen.

De respondenten noemen de volgende problemen met betrekking tot het vaststellen van een DSMclassificatie:
 Het is bij jonge kinderen moeilijk om een diagnose te stellen. Het is lastig om van tevoren te
voorspellen of er sprake is van een DSM-stoornis.
 Het werkt stigmatiserend als kinderen met een stoornis gelabeld moeten worden.
 De behandeling van bepaalde vormen van problematiek wordt niet vergoed, terwijl het wel van
belang is om die in de jeugdhulp te behandelen. Denk aan problemen door echtscheiding van
ouders, aanpassingsstoornissen of diagnostiek bij een vermoeden van een laag IQ.
Quotes over problemen bij DSM-classificaties als voorwaarde voor vergoeding zorg:
‘Het is erg jammer dat alleen bij bestaan van DSM-diagnose zorg geleverd mag worden. De
preventieve functie van zorg bij beginnende problematiek wordt daarmee onderschat. Of de
aanpassingsstoornis die niet meer mag, hoe vaak is die wel niet van toepassing bij kinderen en
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kunnen een paar gesprekken goed helpen?! [..] Bovendien: bij kinderen horen ook ouders en zijn vaak
meer gesprekken nodig om klachten goed duidelijk te krijgen. Prestatie 'kort' is daarmee bijna
nutteloos.’
‘De verplichte 'voorlopige diagnose' is voor mij een van de redenen om geen contracten met
gemeenten af te sluiten. Er is vaak wel sprake van een DSM-hypothese voorafgaand aan onderzoek,
maar in ruim de helft van de gevallen wordt geen stoornis vastgesteld. En als een kind voor CGT komt
wegens een laag zelfvertrouwen, weiger ik uitspraken over mogelijke classificaties te doen.’

3.2 Toegang en verwijzing
Toegang tot de jeugdhulp
In de Jeugdwet is geregeld dat de gemeenten de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor
passende jeugdhulp. Voor zowel lichte als zware problematiek moet de gemeente regelen dat de
toegang tot de hulp laagdrempelig en vindbaar is.
Iets minder dan de helft van de ondervraagden (44%) ervaart dat de toegang tot de jeugdhulp niet
goed verloopt. Ongeveer een vijfde van de respondenten (21%) is van mening dat de toegang wel
goed geregeld is.
In 2015 waren de respondenten negatiever gestemd over de toegang tot de jeugdhulp.
Destijds ervoer meer dan de helft (58%) dat de toegang slecht georganiseerd was. In 2016 is het
aantal vrijgevestigden dat de toegang negatief beoordeelt gedaald en zijn er meer ondervraagden die
neutraal tegenover de toegang tot de jeugdhulp staan.

Verwijzing
De toegang tot de jeugdhulp vindt plaats na een verwijzing van een geneeskundige (huisarts, medisch
specialist of jeugdarts) of van de gemeente (bijv. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of een
wijkteam).
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Bijna alle respondenten (87%) krijgen de
meeste cliënten via een geneeskundige
(zie hiervoor ook de ontwikkelingen
omtrent de POH-ggz in hoofdstuk 2).
Daarnaast melden cliënten zichzelf aan
of melden scholen cliënten direct aan bij
de vrijgevestigde zorgaanbieders.
Cliënten moeten daarna nog wel een
verwijsbrief bij de huisarts halen of een
beschikking krijgen via het gemeentelijk
loket, tenzij de cliënten de zorg zelf
betalen.
Deze cijfers zijn vergelijkbaar met
2015. Toen ontving 1 procent van de
vrijgevestigden de meeste cliënten van
de gemeenten en was 89 procent voor de
cliënten voornamelijk van de
geneeskundigen afhankelijk.
Tweederde van de ondervraagden geeft aan dat de huisarts bijna alle cliënten goed doorverwijst.
Twintig procent van de zorgaanbieders geeft aan dat de helft of minder dan de helft van de cliënten
correct wordt doorverwezen. In vergelijking met 2015 is er op dit gebied weinig veranderd.
Hoeveel procent van uw cliënten is naar schatting in één keer correct naar u
doorverwezen door de huisarts (inclusief POH-ggz)?

Over de doorverwijzingen vanuit de gemeente zijn de vrijgevestigden minder te spreken. Ongeveer
tweederde van de zorgaanbieders geeft aan dat minder dan 25 procent van de cliënten in één keer
correct is doorverwezen. Slechts eenvijfde van de aanbieders vermeldt dat bijna alle cliënten correct
zijn doorverwezen door het wijk- en/of buurtteam.
Deze resultaten zijn een verbetering ten opzichte van 2015. Bijna alle vrijgevestigden
benoemden toen dat minder dan 25 procent van de cliënten in één keer correct werd doorverwezen.
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Bovendien wordt door sommige zorgaanbieders ervaren dat de buurt- en wijkteams eerst zelf de
cliënten gaan behandelen, voordat zij doorverwijzen. Hierdoor kost het extra tijd voordat een cliënt bij
een vrijgevestigde zorgaanbieder terechtkomt. Daarnaast merken vrijgevestigden op dat er vaak
inhoudelijke kennis bij de wijk- en buurtteams ontbreekt bij het doorverwijzen.
Ook blijkt uit de reacties van de ondervraagden dat de wijk- en buurtteams vaste contacten hebben
met instellingen en alleen daarnaartoe verwijzen.
Quotes over problemen bij doorverwijzingen:
‘Wijkteams verwijzen in het algemeen te zware gevallen, en geen GGZ maar (in oude termen)
Jeugdzorgcliënten.’
‘De weg via jeugdteams duurt heel lang. Jeugdteams verwijzen vooral naar de grote vissen in de vijver
en niet naar kleinere praktijken [..]‘
‘Het wijkteam laat mensen veel te lang dobberen en geeft ze soms zelfs de hint om via de huisarts te
gaan. Clienten voelen zich betutteld en niet gehoord.’

3.3 Aanmeldingen en wachtlijsten
Bijna de helft van de zorgaanbieders (47%) geeft aan dat zij dit jaar meer aanmeldingen van cliënten
krijgen dan vorig jaar. Door ongeveer eenderde van de vrijgevestigden wordt gemeld dat het aantal
cliënten gelijk gebleven is ten opzichte van voorgaand jaar.
In vergelijking met vorig jaar zien meer zorgaanbieders een stijging in de aanmeldingen van
nieuwe cliënten (van 30% naar 47%). Het aantal aanbieders dat minder aanmeldingen heeft of een
gelijk aantal aanmeldingen heeft daalt ten opzichte van vorig jaar.
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Wachttijden
In de jeugdhulp kan de gemeente met de aanbieder in het contract afspraken maken over wachttijden.
Hierbij kan de gemeente vasthouden aan de Treeknormen die gelden voor de geestelijke
gezondheidszorg vallend onder de Zorgverzekeringswet, maar hier mag ook van worden afgeweken.
Volgens de Treeknormen mag de aanmeldwachttijd (de periode tussen de aanmelding en de intake)
maximaal vier weken zijn; de behandelwachttijd (de periode tussen de intake en de start van de
behandeling) mag maximaal zes weken zijn.7
Bij 48 procent van de zorgaanbieders wordt een wachtlijst gehanteerd. Dit resultaat is vergelijkbaar
met de stand van zaken in 2015. Aan deze zorgaanbieders is gevraagd waarom er sprake is van een
wachtlijst. Door 90 procent van de respondenten wordt aangegeven dat de vraag naar zorg groter is
dan dat zij kunnen bieden. Daarnaast geeft 16 procent (ook) als reden aan dat het afgesproken
omzetplafond met de gemeente bereikt is.
Door 62% van de ondervraagden wordt gerapporteerd dat ze een aanmeldwachttijd van langer dan
vier weken hebben.
Vergeleken met vorig jaar hebben meer respondenten langere aanmeldwachttijden. Het aantal
zorgaanbieders dat een aanmeldwachttijd van vier weken of korter heeft is gedaald (van 50% naar
38%). Er is een grote stijging te zien in het aantal vrijgevestigden dat een aanmeldwachttijd van elf tot
twintig weken heeft (van 9% naar 21%).

7

Nederlandse Zorgautoriteit, ‘Factsheet wachttijden in de ziekenhuiszorg en ggz’, november 2015,
https://www.nza.nl/1048076/1048181/Factsheet_wachttijden_in_de_ziekenhuiszorg_en_ggz.pdf en Nadere
regel - Regeling publicatie wachttijden ggz (NR/CU-557)
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Bijna de helft van de respondenten (44%) rapporteert een behandelwachttijd van twee weken of korter
te hebben. Bij 34 procent van de zorgaanbieders is de behandelwachttijd langer dan zes weken.
In vergelijking met vorig jaar blijken minder aanbieders een behandelwachttijd van nul tot twee
weken en van zes tot tien weken hebben. Het aantal zorgaanbieders met een behandelwachttijd van
langer dan zes weken is gestegen (van 25% naar 34%).

De volledige verklaring voor het oplopen van de wachttijden kan op basis van deze enquête nog niet
worden geformuleerd. Een mogelijke oorzaak voor de toename van de zorgvraag is de opkomst van
de POH-ggz in de geestelijke gezondheidszorg. Door de komst van de POH-ggz krijgen
vriijgevestigden vaker cliënten met zwaardere problematiek binnen, waardoor zij een langere
behandeltijd per cliënt nodig hebben. Ook is het mogelijk dat de wachttijden oplopen doordat de
zorgaanbieders minder of geen cliënten in het jeugdzorgstelsel behandelen vanwege de toegenomen
administratieve lastendruk.
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3.4 Administratieve last
De grootste groep van de ondervraagden (28%) geeft aan dat zij 9 tot 12 uur per week bezig zijn met
administratieve werkzaamheden. Bijna de helft van de ondervraagden besteedt 16 tot 35 procent van
de werktijd aan administratieve werkzaamheden.

Een grote meerderheid (84%) van de vrijgevestigde zorgaanbieders geeft aan dat de administratieve
werkzaamheden toegenomen zijn sinds vorig jaar. De helft van deze groep vindt dat de last sterk is
toegenomen.

Aan de respondenten is gevraagd welke acties zij ondernemen om de administratieve last te
verminderen. De vier meest voorkomende antwoorden op deze vraag zijn:
1. Geen oplossingen. Er komt steeds meer administratieve last bij.
2. Extra personeel inhuren voor het uitvoeren van administratieve werkzaamheden.
3. Overleggen met de gemeente(n) en aangeven dat er te veel administratieve last is.
4. Gestructureerd werken en eigen overzichten (schema’s/tabellen) maken.
5. Minder cliënten behandelen of helemaal stoppen met leveren van zorg aan jeugdigen.
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Inkoop en contractering
De administratieve last is gedeeltelijk het gevolg van het inkoopbeleid van de gemeenten. Sinds de
invoering van de Jeugdwet wordt de jeugdhulp bekostigd door de gemeenten. De zorgaanbieder moet
voor de vergoeding van zorg een contract afsluiten met de gemeente waar de cliënt in woont. Het
gevolg hiervan is dat vrijgevestigden met meerdere gemeenten te maken kunnen hebben.
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de meeste zorgaanbieders cliënten uit zes tot tien
verschillende gemeenten hebben Een tiende van de ondervraagden heeft cliënten uit meer dan twintig
gemeenten.
Deze cijfers zijn vergelijkbaar met 2015.

Gemiddeld sluiten de respondenten met 76 procent van het totaal aantal gemeenten waar zij mee te
maken hebben een contract af. In 2015 lag dit gemiddelde lager (67%). Bijna eenderde van de
vrijgevestigden (32%) heeft met twee of minder gemeenten contracten afgesloten. De helft van de
respondenten heeft met zes of meer gemeenten een contract afgesloten. In vergelijking met vorig jaar
blijken meer vrijgevestigden met zes of meer gemeenten een contract te hebben afgesloten (van 44%
naar 50%).
Aan de zorgaanbieders die met (bepaalde gemeenten) geen contracten hebben afgesloten is
gevraagd wat de achterliggende reden hiervoor is. Sommige respondenten geven aan dat gemeenten
geen contract willen afsluiten vanwege de afstand van de praktijk of het aantal cliënten van de
aanbieder. Door andere vrijgevestigden wordt aangegeven dat het te veel werk is om met meerdere
gemeenten contracten af te sluiten, vanwege de verschillende eisen die gesteld worden. Tot slot blijkt
dat er enkele jeugdhulpaanbieders zijn die één (regio)contract hebben kunnen sluiten met meerdere
gemeenten en zo de administratieve lasten beperken.
Verantwoordingseisen
Wat betreft de verschillende contracteisen die de gemeenten stellen, blijkt dat het merendeel van de
zorgaanbieders (68%) vooral verschillen ervaart in de verantwoordingseisen. In 2015 was dat nog 73
procent. Met verantwoording wordt het proces van zorgtoewijzing, het afgeven van een beschikking en
het declaratie- en facturatieproces en (financiële) jaarverslagen bedoeld.
Verder blijkt dat slechts iets minder dan de helft van de zorgaanbieders (47%) goed aan de
verantwoordingseisen van de gemeenten kan voldoen. Eenderde geeft aan met moeite of helemaal
niet aan deze eisen te kunnen voldoen.
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Dit is een achteruitgang in vergelijking met vorig jaar. Ten opzichte van 2015 is het aantal
aanbieders dat aan de verantwoordingseisen van de gemeente kan voldoen gedaald (van 59% naar
47%). Er is een toename van het aantal vrijgevestigden dat met moeite aan de verantwoordingseisen
voldoet (van 14% naar 27%).

De eis dat een accountantsverklaring moet worden overlegd blijkt een struikelblok te zijn. Dit brengt
namelijk hoge accountantskosten met zich mee. Tevens wordt benoemd dat gemeenten met
verschillende softwaresystemen werken, waardoor zij andere eisen stellen met betrekking tot het
aanleveren van declaraties.
Quotes over de verantwoordingseisen van de gemeente:
‘In 2015 heeft het vele uren gekost om per Gemeente te achterhalen wat nu precies de bedoeling is.
Wel cliënten aanmelden en beschikkingsnummers aanvragen of toch niet? Via welk formulier, en
welke codes worden door welke Gemeente gehanteerd?[..]’
‘Het is erg vervelend dat de wijze van verantwoording verschilt per gemeente m.b.t. proces van
toewijzing, afgeven beschikking, declaratie en facturatie. Kost onnodig meer tijd.’
‘De verantwoordingseisen zijn grotendeels afgestemd op grote instellingen. Vrijgevestigden met kleine
en middelgrote praktijken krijgen hierdoor te maken met vragenlijsten en eisen (bijv
jaarverantwoording zorg) die niet in te vullen zijn en hoge (extra) accountantskosten met zich
meebrengen.[..]’
Iedere gemeente heeft de beleidsvrijheid om het eigen declaratie- en facturatieproces in te richten.
Door 70% van de vrijgevestigden wordt aangegeven dat informatievoorziening van over het
declaratie- en facturatieproces matig tot slecht is. De zorgaanbieders rapporteren dat gemeenten
weinig communiceren, te veel en ingewikkelde informatie publiceren of onduidelijk zijn:
‘[..] De taal is administratieve en juridische taal, niet om door te komen zo lang.De handleiding voor
declaratie klopte niet. Door veel na-bellen en overleg werd helder hoe je praktisch het moest doen en
welke knoppen je moest indrukken.[..]’
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‘Gemeente heeft weinig zicht op problematiek en werking van de GGZ en het proces van declareren
wordt aangepast zonder hierover duidelijk te communiceren.’

Wanneer er wordt gedeclareerd via de landelijke infrastructuur worden declaraties verzonden in de
vorm van standaardberichten (iJW). Gemeenten zijn in de praktijk vrij om af te wijken van de landelijke
afspraak om het standaardbericht JW303 te gebruiken. In plaats hiervan kunnen zij andere
standaardberichten en productcodes hanteren.
Bijna 40 procent van de respondenten geeft aan problemen te hebben bij het gebruiken van de
standaardberichten en productcodes per gemeente.

De zorgaanbieders benoemen onder andere:
 Er worden door de gemeenten verschillende productcodes gehanteerd. Het kost veel tijd en
energie om alle productcodes bij te houden en op juiste wijze te declareren.
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Het is onduidelijk welke productcodes per gemeente gehanteerd worden en welke
productcodes wanneer door de aanbieder gehanteerd moeten worden. (Medewerkers van) de
gemeente weten soms zelf niet welke codes de gemeente hanteert en hoe deze codes
toegepast moeten worden.
Sommige gemeenten zijn vorig jaar van productcodes gewisseld. Het kost tijd om de nieuwe
productcodes leren te begrijpen en declaraties van 2015 worden bemoeilijkt vanwege de
omzetting naar nieuwe productcodes.
Nieuwe softwareprogramma’s moeten worden aangeschaft of softwareprogramma’s moeten
aangepast worden om te kunnen (blijven) factureren met de wisselende productcodes.

Op den duur is het de bedoeling dat alle zorgaanbieders en gemeenten berichten uitwisselen via het
standaardberichtenverkeer (EI-standaard). Om deze infrastructuur op gang te laten komen dienen
gemeenten aangesloten te zijn op het Gemeente gegevensknooppunt (GGK) en de aanbieders op
Vecozo. Wanneer het standaardberichtenverkeer bij de gemeenten op orde is, wordt het makkelijker
voor de vrijgevestigden om te declareren.
Door 29% van de zorgaanbieders wordt aangegeven dat de voor hen belangrijkste gemeente het ICTsysteem gereed heeft voor het declaratie- en factuurproces. In 2015 gaf slechts 9% van de
aanbieders dit aan.
Daarnaast is er een stijging te zien in het aantal aanbieders dat digitaal declareert via Vecozo bij de
voor hen belangrijkste gemeente. In 2016 geeft 42% van de vrijgevestigden aan via Vecozo te
declareren, terwijl in 2015 15% van de aanbieders via deze infrastructuur declareerden.

3.5 Privacy
Jeugdhulpaanbieders dienen conform de Jeugdwet met verschillende partijen, zoals de buurtteams,
het CBS en de gemeente gegevens uit te wisselen. Bijna alle zorgaanbieders (92%) maken zich
zorgen over het behoud van de privacy van de cliënt.
Dit resultaat is vergelijkbaar met vorig jaar.
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Aan de respondenten die zich zorgen maken over het behoud van privacy, is gevraagd op welke
vlakken er zorgen zijn. Een grote meerderheid (91%) heeft zorgen over privacy van de cliënt op het
gebied van gegevensuitwisseling met de buurt- en wijkteams. Ook zijn veel aanbieders bezorgd over
privacy bij het aanleveren van gegevens aan het CBS of de gemeente.
Vergeleken met 2015 is het aantal aanbieders dat zich zorgen maakt over privacy op elk vlak
(gegevensuitwisseling met buurt- en wijkteams, het CBS en de gemeenten) toegenomen. Het
percentage aanbieders met zorgen over privacy bij het verspreiden van informatie met buurt- en
wijkteams is meer dan verdubbeld (van 43% naar 91%).

De zorgaanbieders zijn veelal negatief over de wettelijke verplichting gegevens aan het CBS te
leveren. Zij vinden het kwalijk ze de BSN, postcode en geboortedatum moeten doorgeven en
betwijfelen of het CBS de gegevens goed beveiligt.
Met betrekking tot de gegevensuitwisseling met de buurt- en wijkteams en de gemeenten kaarten de
zorgaanbieders de volgende problemen aan:
 Medewerkers van de gemeente verspreiden informatie van cliënten (niet beveiligd) via de email. Namen van cliënten worden in het ‘onderwerp’ van de e-mail genoemd.
 Medewerkers van de gemeente sturen informatie over cliënten naar de verkeerde plekken.
Ook medewerkers zonder beroepsgeheim krijgen de informatie van cliënten onder ogen.
 Wijk- en buurtteams verspreiden informatie van cliënten zonder rekening te houden met de
wensen van kinderen en ouders over delen van gegevens. Men houdt zich niet aan de
regelgeving omtrent toestemming.
 Er zijn veel wisselingen in het personeel bij de gemeente, waardoor veel personen informatie
van dezelfde cliënt te zien krijgen.
 Gemeenten doen een uitvraag bij de cliënt over cliënttevredenheid van de behandeling of
stellen de zorgaanbieder vragen over de cliënt.
Quotes over de uitwisseling van informatie met wijk- en buurtteams en gemeenten:
‘Een aantal kleine gemeenten vragen nog altijd gegevens via de mail op. Een aantal gemeenten raken
deze gegevens van tijd tot tijd ook kwijt. Voor de hulpverlener (en de cliënt) is het vaak niet duidelijk
wie er allemaal toegang hebben tot de gegevens die worden verstuurd.’
‘Gegevens liggen nu bijna overal waarbij zelfs de receptie van gemeente weet over welke cliënt het
gaat. Dat zou niet moeten kunnen! [..] ’
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‘CJG teams wisselen uitgebreide informatie uit via onbeveiligde e-mail. Verder vragen zij zowel
telefonisch als schriftelijk informatie op zonder dat zij hiervoor toestemming hebben van de betrokken
cliënten.’
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Conclusie jeugdstelsel
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de overheveling van de zorg naar gemeenten ook in 2016
voor problemen zorgt met betrekking tot de toegang tot passende zorg, adequate behandeling en
privacybehoud van cliënten:
Allereerst weten de wijk- en buurtteams de vrijgevestigde zorgaanbieders nog steeds onvoldoende te
vinden; bijna alle verwijzingen naar vrijgevestigden zijn van de huisarts afkomstig. De respondenten
ervaren dat de wijk- en buurtteams eerst zelf proberen om de cliënt te behandelen en dat de
benodigde kennis om goed te kunnen verwijzen ontbreekt. Hierdoor wordt (zware) problematiek te laat
adequaat behandeld.
Een andere ontwikkeling die de toegang tot de zorg bemoeilijkt is dat zowel de aanmeld- als de
behandelwachttijden bij de zorgaanbieders zijn gestegen. De volledige verklaring voor het oplopen
van de wachttijden kan op basis van deze enquête nog niet worden geformuleerd, maar er zijn wel
aanwijzingen: De respondenten zien de omzetplafonds die door gemeenten zijn opgelegd als een van
redenen dat de wachttijden oplopen. Wanneer een zorgaanbieder een omzetplafond heeft bereikt,
komen de cliënten op de wachtlijst te staan of worden de cliënten doorverwezen waardoor er elders
wachttijden ontstaan. Gemeenten kennen nog geen zorgbemiddeling in het geval van wachtlijsten,
zoals zorgverzekeraars dit wel hebben. Daarnaast geven de vrijgevestigden aan dat er meer vraag
naar zorg is dan zij kunnen bieden. Een mogelijke oorzaak voor de toename van de zorgvraag is de
opkomst van de POH-ggz in de geestelijke gezondheidszorg. Vanwege de komst van de POH-ggz
krijgen vrijgevestigden vaker cliënten met zwaardere problematiek binnen, waardoor zij een langere
behandeltijd per cliënt nodig hebben. Ook is het mogelijk dat de wachttijden oplopen doordat de
zorgaanbieders minder of geen cliënten in het jeugdzorgstelsel behandelen vanwege de toegenomen
administratieve lastendruk.
De toename van de administratieve last hangt samen met de vele en niet-uniforme
verantwoordingseisen van gemeenten. De vrijgevestigden kunnen niet goed aan de verschillende
eisen per gemeente voldoen. Gemeenten werken bijvoorbeeld met verschillende softwaresystemen en
productcodes, waardoor zij andere eisen stellen met betrekking tot het aanleveren van declaraties.
Het NIP is in gesprek met het programma I-Sociaal Domein en pleit voor standaardisatie. Door onder
andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn standaardartikelen ontwikkeld in het
programma I-Sociaal Domein voor de inkoop van gemeenten voor 2017. Vooralsnog zijn de
gemeenten niet verplicht om de standaardartikelen te gebruiken.
Verder blijken veel vrijgevestigde zorgaanbieders het werken met de echelons GBGGZ en GGGZ
problematisch te vinden. Het aantal voorgeschreven behandelminuten in de zorgproducten biedt te
weinig ruimte voor adequate diagnostiek en behandeling en de gemeenten hebben te weinig kennis
over de GBGGZ en de GGGZ. Ook de voorwaarde dat er sprake moet zijn van een DSM-classificatie
voor de vergoeding van zorg wordt als problematisch ervaren: classificaties kunnen soms niet worden
bepaald, classificaties werken stigmatiserend en zorg voor bepaalde vormen van problematiek wordt
niet vergoed, terwijl de zorgvraagzwaarte of de waarde van preventie dit wel rechtvaardigt.
Om de administratieve last te beperken wordt in het overleg tussen aanbieders en gemeenten
voorgesteld om de inkoop en wijze van factureren te stroomlijnen en te beperken tot drie varianten:
de inspanningsgerichte, outputgerichte en taakgerichte uitvoeringsvariant. Het NIP sluit binnenkort
aan bij dit overleg om de belangen van vrijgevestigde aanbieders te behartigen.
Ten slotte blijken de zorgen over privacybehoud van cliënten nog steeds groot te zijn. Zorgaanbieders
ervaren dat vooral bij de gegevensuitwisseling met gemeenten en wijk- en buurtteams veel zaken
misgaan. Er wordt onzorgvuldig met cliëntgegevens omgegaan, waardoor onbevoegde personen deze
informatie kunnen inzien.
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Op 1 augustus 2016 is de Verzamelwet VWS in werking getreden en is de tijdelijke
ministeriële regeling vervangen door een definitieve regeling. Daardoor is met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2015 een expliciete wettelijke grondslag voor de gegevensuitwisseling in de jeugdhulp.
Om gezamenlijk de privacy-problematiek aan te pakken heeft het NIP samen met
brancheorganisaties, beroepsverenigingen en gemeenten het manifest “In goed vertrouwen, De
privacy van de Jeugd geborgd” ondertekend. De afspraak is dat alle partijen zich voor privacybehoud
gaan inzetten. Het NIP monitort of deze ontwikkelingen de problemen met privacy in de jeugdhulp
daadwerkelijk zullen verminderen.
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4. Resultaten zorgstelsel
Werken als vrijgevestigde in het volwassenendomein
In 2014 is er in de ggz een stelselherziening ingevoerd, waarbij de geestelijke gezondheidszorg voor
volwassenen nu uit drie echelons bestaat: de huisarts (met de POH-ggz), de Generalistische basis
ggz (GBGGZ) en de Gespecialiseerde ggz (GGGZ).
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat zorgaanbieders vaak niet in de gelegenheid worden gesteld
om passende zorg te leveren. Men ervaart vooral problemen in de GBGGZ. De behandeltijdindicaties
per zorgproduct zijn bijvoorbeeld te kort. Het aantal beschikbare behandelminuten is te weinig voor
adequate diagnostiek en behandeling, terwijl de problematiek qua aard en complexiteit thuis hoort in
de Generalistische basis ggz.
Verder blijkt dat de aanmeldwachttijden zijn opgelopen. De respondenten rapporteren dat de vraag
naar zorg groter is dan ze kunnen bieden en dat de omzetplafonds van de zorgverzekeraars tot
gevolg hebben dat cliënten op wachtlijsten worden geplaatst. Ook de toename van de administratieve
lastendruk en de opkomst van de POH-ggz dragen er mogelijk aan bij dat cliënten te lang op
passende zorg moeten wachten.
Ten slotte zijn de zorgaanbieders zeer kritisch over de samenwerking met zorgverzekeraars. Het
aantal zorgaanbieders dat volledig contractvrij werkt stijgt, ook in 2016. Respondenten geven aan dat
zij zich zorgen maken over de privacy bij de uitwisseling van gegevens met de zorgverzekeraars en
stellen dat de zorgverzekeraars zich teveel met de inhoud van de zorg bemoeien en ongunstige
tarieven uitkeren.

4.1 Het ggz-stelsel voor volwassenen
Generalistische basis ggz
In de enquête is aan de vrijgevestigde aanbieders gevraagd of zij het werken met de zorgproducten
van de Generalistische basis ggz werkbaar vinden.
Op dit gebied blijken de ervaringen met het zorgstelsel weinig veranderd te zijn. Net als in 2015
vindt bijna de helft van de respondenten het werken met de zorgproducten onwerkbaar.
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De vier meest genoemde redenen voor de onwerkbaarheid van zorgproducten:
1. De behandeltijdindicaties voor de zorgproducten Kort, Middel, Intensief en Chronisch, zoals
deze zijn opgenomen in de NZa beleidsregels, zijn te kort. Deze tijdsnormindicaties komen
niet overeen met de richtlijnen en protocollen voor evidence-based behandelingen.
2. Het is moeilijk om na één of twee gesprekken in te schatten welk GBGGZ-product geschikt is.
Dat wordt vaak pas in het verloop van het zorgproces duidelijk.
3. De opgelegde productmix (zorgverzekeraars verplichten een bepaalde verdeling van
zorgproducten) is onhaalbaar en onrealistisch.
4. Het zorgproduct Kort kan nauwelijks worden gebruikt. De gegeven tijdsnorm is te kort en de
klachten die bij dit zorgproduct passen, worden veelal door de POH-ggz behandeld.
Gespecialiseerde GGZ
In de GGGZ dienen zorgaanbieders met diagnose-behandelcombinaties (DBC’s) te werken. De
diagnose en de behandeling worden vastgelegd in een administratieve code en vallen qua tarifering
op basis van tijdregistratie in een prijsstaffel.
De grootste groep vrijgevestigden geeft aan te kunnen werken met de DBC’s (48%), terwijl andere
vrijgevestigden de systematiek nog steeds onwerkbaar vinden (ongeveer 30%).
De meningen van de zorgaanbieders over het werken met de DBC-structuur zijn vergelijkbaar
met reacties in 2015.
Een zorgaanbieder die rapporteerde niet met de DBC’s te kunnen werken, geeft de volgende
toelichting:
‘Wanneer tijdens het proces blijkt dat er meer problemen spelen, zou je weer een nieuwe DBC moeten
openen. Dit is niet goed voor cliënt die zich daardoor "zieker " kan gaan voelen. Plus voor
behandelaar nog meer administratieve belasting.’
Ook merken verschillende zorgaanbieders op dat er te veel producten en combinaties van
registratieregels zijn waar rigide aan wordt vastgehouden.
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DSM-stoornis als voorwaarde voor vergoeding zorg
Op basis van de NZa-beleidsregels is de aanwezigheid van een DSM-IV stoornis sinds 2014 een
voorwaarde voor vergoeding van geestelijke gezondheidszorg.
In 2016 meldt 48 procent van de respondenten moeite te hebben met het feit dat zorg alleen vergoed
wordt bij de vaststelling van een DSM-IV stoornis.
In 2014 en 2015 ervoeren respectievelijk 48% en 53% van de zorgaanbieders moeilijkheden
met deze eis.
De voornaamste problemen die de vrijgevestigden dit jaar noemen:
1. Mensen zijn niet in een hokje te plaatsen. Ze hebben bijvoorbeeld wel ‘trekken’ van een
stoornis, maar voldoen niet aan alle criteria van de stoornis. De lijdensdruk en
zorgvraagzwaarte kunnen echter wel hoog zijn – mensen kunnen op bepaalde trekken erg
hoog scoren - en om (gepaste) zorg vragen. De verplichte classificatie leidt daarom tot
overdiagnosticering en stigmatisering.
2. Bepaalde vormen van zorg worden niet vergoed, terwijl deze zorg wel nodig is. Het gaat hier
om mensen met een hoge lijdensdruk die niet onder een DSM-classificatie vallen, zoals
mensen met een burn-out, slaapstoornis of aanpassingsstoornis. Ook preventieve zorg en
relatieproblematiek worden niet vergoed.
3. Diagnostiek kost veel tijd en gaat van de behandeltijd af.
Vanaf 1 januari 2017 wordt de DSM-5 leidend voor het stellen van classificaties voor de vergoeding
van zorg. Uit de resultaten blijkt dat 93% van de ondervraagden bekend is met deze aankomende
verandering.
Hoofdbehandelaar/Regiebehandelaar
Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in de geestelijke gezondheidszorg wordt er gewerkt met
hoofdbehandelaars. Een hoofdbehandelaar stelt in overleg met de cliënt het behandelplan vast en ziet
erop toe dat de medebehandelaren voldoende bevoegd en bekwaam zijn voor hun werkzaamheden.
Vanaf 1 januari 2017 treedt het kwaliteitsstatuut in werking. Zoals in het Model Kwaliteitsstatuut, dat is
opgenomen in het kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland, is vastgelegd, wordt er niet meer
uitgegaan van een hoofdbehandelaar, maar van een regiebehandelaar. Bijna alle respondenten (91%)
zijn medio 2016 bekend met het Kwaliteitsstatuut. In het Model kwaliteitsstatuut GGZ 8 is de
regiebehandelaar omschreven als: ‘De zorgverlener die de regie voert over het zorgproces’. In de
GBGGZ mogen de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog
regiebehandelaar zijn. In de GGGZ mogen de psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch
neuropsycholoog en psychiater het regiebehandelaarschap uitvoeren.
In 2014 en 2015 is gevraagd of de eisen voor de vrijgevestigden met betrekking tot het
hoofdbehandelaarschap werkbaar zijn. In 2016 is aan de respondenten gevraagd of de aankomende
eisen met betrekking tot het regiebehandelaarschap werkbaar zijn. De resultaten zijn in figuur 3.3
weergegeven.

8

Het Model Kwaliteitsstatuut GGZ is opgesteld en ondertekend door NIP, LPGGz, NVvP, GGZ Nederland, LVVP,
InEen, Platform MEER GGZ, V&VN, Zorgverzekeraars Nederland en P3NL. Het document is te vinden op:
http://www.psynip.nl/website-openbaar-documenten-nip-algemeen/model-kwaliteitsstatuut-ggz-def-1502161.pdf
Ook is het Model Kwaliteitsstatuut GGZ opgenomen als professionele standaard in het register (art. 66b
Zorgverzekeringswet).
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Een kleine meerderheid van de ondervraagden in 2016 blijkt de eis met betrekking tot het
regiebehandelaarschap werkbaar te vinden. Meer dan een kwart staat neutraal tegenover de
voorwaarden en 17 procent is de mening toegedaan dat de eisen niet werkbaar zijn.
Quote over de onwerkbaarheid van hoofdbehandelaarschap:
‘Er kunnen meerdere behandelaren zijn bijv. psychotherapie en/of medicatie en niet iedere (huis)arts
of instelling zal dan de vrijgevestigde psycholoog benaderen, om verschillende redenen. Een goed
overleg is van belang maar niet altijd te realiseren omdat afstemming veel extra tijd (en moeite) kost
welke (huis)arts of instelling niet nemen.’
Quote over de onwerkbaarheid van regiebehandelaarschap:
‘De strakke scheiding GZ-psycholoog vs klinisch psycholoog is niet werkbaar voor mij. Ik zou liever
hebben dat er op grond van ervaring, CV en verdere opleiding ook ruimte is voor zeer ervaren niet
klinisch psychologen in de SGGZ te werken.’
Men is minder positief over het regiebehandelaarschap dan over het hoofdbehandelaarschap. Uit de
toelichtingen van de ondervraagden blijkt dat sommige zorgaanbieders zich nog beter moeten
verdiepen in wat het regiebehandelaarschap betekent. Een mogelijke verklaring voor de negatieve
houding ten opzichte van het regiebehandelaarschap is dat zij minder bekend zijn met de inhoud van
de eisen en mogelijke uitwerking daarvan in de praktijk.

4.2 Toegang en verwijzing
Toegang
De huisarts/POH-ggz dient de cliënt door te verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg, wanneer
er een vermoeden is van een DSM-IV stoornis. De huisarts kan naar de GBGGZ of de GGGZ
verwijzen. Lichte, matige, geen complexe stoornissen vallen onder de GBGGZ, complexere en
risicovollere stoornissen moeten in de GGGZ worden behandeld.
Aan de respondenten is gevraagd hoeveel procent van de cliënten in één keer correct doorverwezen
is. Uit de resultaten blijkt dat bij 38 procent van de zorgaanbieders bijna alle cliënten correct wordt
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doorverwezen. Negentien procent van de aanbieders geeft aan dat minder dan de helft van de
cliënten correct wordt doorverwezen.
Dit is een verbetering ten opzichte van 2015 toen 26 procent van de respondenten aangaf dat
minder dan helft correct werd doorverwezen.

Daarnaast rapporteert 4 procent van de zorgaanbieders dat bij meer dan de helft van de cliënten die
door de huisarts of POH-ggz zijn doorverwezen er geen sprake is van een DSM-stoornis.
In 2015 was dit bij 2 procent van de zorgaanbieders het geval.
Verwijsbrief
De verwijsbrief van de huisarts moet minimaal de volgende elementen bevatten: vermoeden DSM-IV
stoornis, specificatie echelon (GBGGZ of GGGZ), gegevens (incl. AGB code) verwijzer,
cliëntgegevens, plaats en datum verwijzing en de handtekening van de verwijzer.
Meer dan de helft van de respondenten (58%) geeft aan dat de verwijsbrief van de huisarts meestal
aan de vereisten voldoet. Eenderde van de vrijgevestigden ervaart echter dat de verwijsbrieven niet
correct zijn opgesteld.
Waar in 2014 eenderde van de vrijgevestigden aangaf dat de verwijsbrieven meestal correct
waren en 53 procent vermeldde dat de verwijsbrieven meestal niet voldeden, zijn deze cijfers in 2016
bijna omgedraaid. Deze resultaten lijken erop te duiden dat huisartsen beter op de hoogte zijn van de
vereiste gegevens. Dit heeft mogelijk ook te maken met de opkomst van de POH-ggz in de
huisartsenpraktijken en de herziende richtlijn informatie-uitwisseling huisarts-ggz voor een verwijzing
zoals beschreven in de generieke module Landelijke samenwerkingsafspraken. 9

9

Een format van de verwijsbrief voor huisartsen naar de geestelijke gezondheidszorg is te vinden in de
generieke module Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en de ggz (pagina 11):
Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz, ‘Landelijke samen werkingsafspraken tussen huisarts, generalistische
basis GGz en gespecialiseerde GGz’, februari 2016,
http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/project/generieke-module-landelijke-samenwerkingsafspraken-ggz/
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In 2016 geven de ondervraagden aan dat de verwijzing naar een echelon het vaakst op de verwijsbrief
ontbreekt. Ook het vermoeden van een DSM-classificatie en/of de AGB code van de huisarts zijn
gegevens die vaak op de verwijsbrief ontbreken.

Sommige respondenten blijken een standaardbrief aan de huisarts te geven, zodat de verwijsbrieven
vaker correct worden ingevuld. Ook wordt aangegeven dat de relatie met de huisarts op negatieve
wijze beïnvloed kan worden, als de vrijgevestigde herhaaldelijk om juiste verwijsbrieven moet vragen.

4.3 Aanmelding en wachtlijsten
Nieuwe aanmeldingen cliënten
Aan de respondenten is gevraagd hoe het aantal aanmeldingen van cliënten zich verhoudt ten
opzichte van de aanmeldingen in het voorgaande jaar. De grootste groep vrijgevestigden geeft aan
dat het aantal cliënten ten opzichte van 2015 ongeveer gelijk is gebleven (41%). Bij ongeveer

36
Onderzoeksrapport – Werken als vrijgevestigde zorgaanbieder in de ggz 2016

eenderde van de aanbieders zijn de aanmeldingen toegenomen en bij eenvijfde is het aantal
aanmeldingen juist afgenomen.
Na de stelselherziening in 2014 was er bij de helft van de ondervraagden sprake van een
afname van het aantal aanmeldingen. Sinds 2015 is de trend dat het aantal cliënten weer toeneemt.

Wachtlijsten
Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben afspraken gemaakt over maximaal aanvaardbare
wachttijden, die in NZa-beleidsregels zijn vastgelegd. Deze wachttijden worden Treeknormen
genoemd en zijn van toepassing in de geestelijke gezondheidszorg voor niet-acute zorg.10 De
aanmeldwachttijd, de periode tussen de aanmelding en de intake, mag maximaal vier weken duren.
De behandelwachttijd, de periode tussen de intake en de start van de behandeling, mag maximaal zes
weken zijn.
Uit de enquête blijkt dat 45 procent van de zorgaanbieders een wachtlijst hanteert bij de aanmelding
van een nieuwe cliënt. In 2015 was dit percentage iets lager (40%).
Aan de aanbieders met een wachtlijst is gevraagd waarom er sprake is van een wachtlijst. Door 93
procent van de vrijgevestigden wordt aangegeven dat de vraag naar zorg groter is dan dat zij qua tijd
kunnen bieden. Door 17 procent wordt (ook) als reden aangevoerd dat zij het afgesproken
omzetplafond met de zorgverzekeraar(s) bereikt hebben. Een mogelijke oorzaak voor de toename van
de zorgvraag is dat de rol van de POH-ggz van groter belang is geworden. Door de opkomst van de
POH-ggz, krijgen zorgaanbieders meer cliënten met een zwaardere zorgvraag in behandeling,
waardoor de behandeltijden oplopen. Ook de toename van de administratieve lastendruk draagt er
mogelijk aan bij dat cliënten te lang op passende zorg moeten wachten.
Aanmeldwachttijd
Van de ondervraagden met een wachtlijst heeft 40 procent een aanmeldwachttijd die korter is dan vier
weken is. Bij 40 procent is de aanmeldwachttijd vijf tot tien weken.
In vergelijking met 2015 blijkt dat zorgaanbieders langere aanmeldwachttijden hebben. Het
aantal aanbieders dat in 2015 een aanmeldwachttijd tussen de nul en twee weken had (31%), is in
10

Nederlandse Zorgautoriteit, ‘Factsheet wachttijden in de ziekenhuiszorg en ggz’, november 2015,
https://www.nza.nl/1048076/1048181/Factsheet_wachttijden_in_de_ziekenhuiszorg_en_ggz.pdf en Nadere
regel - Regeling publicatie wachttijden ggz (NR/CU-557)
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2016 bijna gehalveerd (16%). Daarnaast is het aantal zorgaanbieders dat een langere
aanmeldwachttijd dan de Treeknorm heeft gestegen (van 46% naar 60%).

Behandelwachttijd
Ruim de helft van de ondervraagden heeft een behandelwachttijd van nul tot twee weken. Door 77
procent van de zorgaanbieders met een behandelwachttijd wordt aan de Treeknorm – maximaal zes
weken behandelwachttijd – gehouden.
Het aantal zorgaanbieders met een behandelwachttijd van nul tot twee weken blijkt ten
opzichte van 2016 te zijn gestegen (van 51% naar 61%). Ook is het aantal vrijgevestigden dat meer
dan elf weken behandelwachttijd heeft toegenomen(van 8% naar 14%).

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Dit houdt in dat zij voldoende kwalitatief goede, bereikbare
en tijdige zorg moeten inkopen voor hun verzekerden. Wanneer er sprake is van een wachtlijst bij een
zorgaanbieder, kan de zorgverzekeraar gevraagd worden om de cliënt aan een andere aanbieder
zonder wachtlijst of met een kortere wachtlijst te koppelen.
Uit de resultaten blijkt dat 73% van de respondenten nog niet met de zorgverzekeraar communiceert
wanneer de wachttijden langer zijn dan de Treeknormen, behalve als dit het gevolg is van het
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bereiken van het omzetplafond. Wel publiceren zij de eventuele wachttijd op hun website of
informeren zij de klant anderszins.
In 2015 gold voor 77 procent van de vrijgevestigden dat zij niet communiceren met de
zorgverzekeraar bij te lange wachttijden. Ook komt naar voren dat zowel in 2015 als in 2016 14% van
de ondervraagden weleens cliënten via bemiddeling van een verzekeraar verkrijgt.

4.4 Administratieve last
Ongeveer een kwart van de respondenten geeft aan 9 tot 12 uur per week met administratieve
werkzaamheden bezig te zijn; eenderde geeft aan 5 tot 8 uur per week aan de administratie kwijt te
zijn. Het merendeel van de ondervraagden besteedt 16 tot 35 procent van de werktijd aan
administratie.

Volgens meer dan 80 procent van de vrijgevestigden is de administratieve last in vergelijking met vorig
jaar weer toegenomen. Vrijwel niemand van de ondervraagden rapporteert dat de administratieve
werkzaamheden afnemen. De respondenten zien de veranderende wet- en regelgeving, nieuwe
contracteisen van zorgverzekeraars en controles door verzekeraars als de oorzaken voor de gestegen
administratieve lastendruk.
In 2015 gaf 86 procent van de ondervraagden aan dat de administratieve last gestegen was.
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Aan de zorgaanbieders is gevraagd wat zij doen om de administratieve last te verminderen. De vier
meest voorkomende antwoorden zijn:
1. Personeel inhuren om de administratieve werkzaamheden over te nemen.
2. Er is geen oplossing voor de administratieve last omdat er steeds meer administratie bijkomt.
3. Digitaliseren en softwareprogramma’s aanschaffen.
4. Minder cliënten behandelen, contractvrij werken (of met alleen nog maar één zorgverzekeraar
een contract aangaan) of helemaal stoppen met de behandeling van cliënten.

4.5 Werken in samenwerkingsverbanden
Zorgverzekeraars sturen er in hun zorginkoopbeleid op aan dat vrijgevestigden
samenwerkingsafspraken met andere aanbieders maken. Ook in het kwaliteitsstatuut, dat vanaf 2017
verplicht is, ligt nadruk op de samenwerking van zorgaanbieders met andere partijen.
Ongeveer eenderde van de vrijgevestigde zorgaanbieders (30%) meldt in een juridisch
samenwerkingsverband te werken. Van deze groep geeft 69 procent vanwege professionele
overwegingen in dit samenwerkingsverband te werken; 40 procent doet dit (ook) vanwege de eisen
vanuit de zorgverzekeraar en/of het naderende kwaliteitsstatuut.
De juridische samenwerkingsverbanden worden voornamelijk met psychologen (86%), huisartsen met
POH-ggz (73%), psychotherapeuten (53%), huisartsen zonder POH-ggz (40%), psychiaters (39%) en
fysiotherapeuten (18%) aangegaan.
Aan de respondenten die geen juridisch samenwerkingsafspraken gemaakt hebben, is gevraagd naar
de reden hierachter.
De vier meest voorkomende antwoorden zijn:
1. Er zijn al informele samenwerkingsverbanden die goed verlopen.
2. Er wordt geen meerwaarde gezien in juridische samenwerkingsverbanden.
3. Als ZZP’er/ eenmanspraktijk is dit lastig.
4. Het kost te veel tijd en zorgt voor meer administratieve lasten.
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4.6 Privacy
Ten behoeve van het declareren van zorg en de totstandkoming van integrale samenwerking, vindt op
verschillende niveaus gegevensuitwisseling plaats tussen vrijgevestigden en andere partijen.
Vrijgevestigde zorgaanbieders wisselen informatie uit met andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars
en het DIS (DBC informatiesysteem). Hierbij is behoud van privacy van de cliënt en beroepsgeheim
van de zorgaanbieder van belang.
In totaal maakt 84 procent van de respondenten zich zorgen over het behoud van privacy van de
cliënt, waarvan 51 procent zich veel zorgen maakt.
Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de resultaten van de enquête in 2015.

Een groot deel van de ondervraagden (88%) geeft aan zich zorgen te maken over privacy bij de
uitwisseling gegevens met de zorgverzekeraar. Daarnaast is 68 procent ongerust over het behoud van
privacy bij het aanleveren van gegevens aan het DIS.
Ten opzichte van vorig jaar blijkt dat het aantal zorgaanbieders dat zich zorgen maakt over
privacy van de cliënt zowel bij de aanlevering van de gegevens aan de zorgverzekeraar, als aan het
DIS en de huisarts is gestegen.
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Op welke vlakken maakt u zich zorgen over het behoud van
privacy van de cliënt?
88%
71%

68%
52%

8%
Bij het aanleveren van
gegevens aan de
zorgverzekeraar

Bij het aanleveren van
gegevens aan het DIS

2015

13%

Bij het uitwisselen van
gegevens met de huisarts

2016

Figuur 3.13

Opt-outregeling
De opt-outregeling houdt in dat cliënten bezwaar kunnen maken tegen de vermelding van gegevens
op de declaratie (naar zorgverzekeraars en DIS) op basis waarvan de diagnose kan worden afgeleid.
Deze regeling is van toepassing bij het uitwisselen van informatie tussen de zorgaanbieder en
zorgverzekeraar in het facturatieproces en bij het aanleveren van informatie van de zorgaanbieder
aan DIS.11 De cliënt tekent een privacyverklaring, wanneer hij of zij bezwaar heeft tegen het
uitwisselen van informatie over de diagnose.
Uit de resultaten blijkt dat 57 procent van de zorgaanbieders in het eerste halfjaar van 2016 gebruik
heeft gemaakt van de privacyregeling voor cliënten.
Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar. Destijds had 47 procent van de privacyregeling
gebruikt gemaakt.
Aan de respondenten die van de privacyregeling gebruik hebben gemaakt, is gevraagd bij hoeveel
procent van de cliënten de opt-outregeling toegepast wordt. Bij het merendeel van de zorgaanbieders
(62%) maakt minder dan de helft van de cliënten gebruik van de privacyverklaring. Ongeveer
eenderde van de ondervraagden geeft aan dat bijna alle cliënten een privacyverklaring tekenen.

11

Regeling nr/CU-520 Declaratiebepalingen DBC GGZ
Regeling nr4/CU-519 Regeling verplichte aanlevering minimale dataset GGZ Zvw
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Figuur 3.14

Het merendeel van de respondenten (62%) geeft aan nooit problemen met de opt-outregeling te
ervaren. Meer dan eenderde heeft wel moeilijkheden ervaren bij het toepassen van de
privacyverklaring van de cliënt.
In vergelijking met 2015 hebben minder zorgaanbieders problemen met het gebruikmaken van
de opt-outregeling voor cliënten (van 52% naar 38%).

Ervaart u problemen, wanneer u gebruik maakt van de optoutregeling?
62%
48%
35%

30%
17%
8%

Nooit

Soms

2015

Altijd

2016

Figuur 3.15

De ondervraagden benoemen de volgende problemen met betrekking tot het gebruiken van de optoutregeling:
1. De zorgverzekeraar wil niet uitbetalen.
2. De zorgverzekeraar vertraagt de uitbetaling van facturen.
3. De zorgverzekeraar vraagt alsnog naar de privacygevoelige informatie bij de zorgaanbieder
en/of cliënt.
4. De zorgaanbieders moeten extra werk verzetten bij de opt-outregeling, zoals meerdere keren
met de zorgverzekeraar bellen en vragen beantwoorden.
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4.7 Contracten met zorgverzekeraars
Geestelijke gezondheidszorg binnen het basispakket van verzekerde zorg, kan bij de zorgverzekeraar
worden gedeclareerd waar de cliënt een polis heeft afgesloten. Er moet dan wel aan de
polisvoorwaarden zijn voldaan. Vrijgevestigde aanbieders kunnen contracten aangaan met
zorgverzekeraars voor de zorg en diensten die zij in het kader van de Zorgverzekeringswet
aanbieden.
Een kwart van de ondervraagden blijkt volledig ongecontracteerd te werken. Dit is een stijging ten
opzichte van de jaren 2014 en 2015, waarin respectievelijk 16 procent en 19 procent van de
zorgaanbieders met geen enkele zorgverzekeraar een contract afgesloten had.
De vrijgevestigden met een contract hebben gemiddeld met 8,9 verschillende zorgverzekeraars/labels
een contract afgesloten. In 2015 was dit gemiddeld 9,3.
Van de respondenten met een contract hebben de meesten een contract met Multizorg afgesloten
(68%). Ook met de andere zorgverzekeraars is 60% of meer van de zorgaanbieders een contract
aangegaan.
Deze cijfers zijn hetzelfde als in 2015, toen ook ongeveer 60% van de vrijgevestigden een
contract afsloot met Zilveren Kruis Achmea, Menzis, VGZ en/of CZ. Alleen het aantal contracten met
Multizorg is gestegen.

Aan de vrijgevestigden is gevraagd wie voor hen de belangrijkste zorgverzekeraar is. Met ‘belangrijk’
wordt bedoeld dat de meeste cliënten in de praktijk van de zorgaanbieder bij deze zorgverzekeraar
verzekerd zijn. De meeste zorgaanbieders (33%) geven aan dat Zilveren Kruis Achmea de
belangrijkste zorgverzekeraar is. Menzis, CZ en VGZ worden elk door ongeveer 20 procent van de
respondenten als de belangrijkste verzekeraar aangeduid.
Deze resultaten zijn vergelijkbaar met vorig jaar.
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Het niet afsluiten van een contract
Er zijn vrijgevestigde zorgaanbieders die er bewust voor kiezen om helemaal geen contracten met
zorgverzekeraars te sluiten. Ook zijn er vrijgevestigden die met bepaalde zorgverzekeraars geen
contracten zijn aangegaan.
De vier meest genoemde redenen om geen contract met de zorgverzekeraar af te sluiten zijn:
1. Geen bemoeizucht willen van de zorgverzekeraars, vooral met betrekking tot de inhoud van
zorg.
2. De zorgverzekeraar stelt ongunstige tarieven en/of voorwaarden.
3. De zorgverzekeraar wil geen contract afsluiten, omdat zij niet met nieuwe zorgaanbieders
contracten afsluiten of omdat de zorgaanbieder te weinig cliënten van de betreffende
verzekeraar heeft.
4. Geen gegevens willen aan de zorgverzekeraar willen leveren wegens zorgen over de privacy
van de cliënt.
Quotes over de ongunstige voorwaarden van de zorgverzekeraars:
‘De eindeloze vragenlijsten en de verplichting om van alles up te loaden [..]’
‘Te laag budget, geen onderhandeling daarover mogelijk, te veel aanvullende verantwoording vereist
voor kwaliteit die al gedekt is door registraties, kwalificaties en certificering.’
‘Te veel inbreuk op privacy, toe-eigenen van controlerechten, rare eisen qua productmix, of onmogelijk
plafondbudget.’
‘Sinds ik geen contract heb afgesloten met zorgverzekeraar x in 2013, kom ik er ook niet meer voor in
aanmerking.’
Ook zijn er vrijgevestigden die zich aangesloten hebben bij grotere organisaties in de geestelijke
gezondheidszorg die voor hen het inkoopproces met de zorgverzekeraars regelen. De vrijgevestigden
werken dan volgens het contract dat de instelling is aangegaan. In dit geval is sprake van
onderaannemerschap.
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4.8 Vergoeding van zorg
In de tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staan de tarieven en bijbehorende
prestaties (activiteiten en verrichtingen) die een zorgaanbieder in rekening kan brengen voor
basispakketzorg. De max-tarieven zijn gebaseerd op een kostprijsberekening van de NZa. Aanbieders
moeten, ook wanneer zij geen contract met een zorgverzekeraar afgesloten hebben, zich aan deze
tarieven houden. Bovendien mogen zij volgens deze regel geen extra particuliere financiering vragen
voor basispakketzorg.
Zorgverzekeraars keren voor basispakketzorg een percentage van het standaard NZa-tarief uit. Dit
percentage verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van of er wel/geen contract is.
Aan de zorgaanbieders is gevraagd welk vergoedingstarief zij krijgen bij de vier grote
zorgverzekeraars: CZ, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis Achmea. Bijna alle respondenten (meer dan 95%)
die een contract met deze zorgverzekeraar(s) hebben, ontvangen 76 tot 100 procent van het NZavergoedingstarief. Ongeveer 80% van de respondenten ontvangt bij twee van de zorgverzekeraars
een vergoedingspercentage van 86-100%. Bij de andere twee verzekeraars ontvangt ongeveer de
helft van de vrijgevestigden een percentage van 86-100% en de rest ontvangt minder.
Ongeveer de helft van de vrijgevestigden die geen contract met de zorgverzekeraar heeft
afgesloten, ontvangt 51-75% van het NZa vergoedingstarief.
Het merendeel van de ondervraagden (ongeveer de helft) geeft aan dat bij de twee van de grote
zorgverzekeraars het vergoedingspercentage ten opzichte van vorig jaar niet is veranderd. Volgens de
respondenten is het percentage bij de twee andere zorgverzekeraars ten opzichte van 2015 gedaald.
Kostendekkend tarief
Alle tarieven van de NZa zijn gebaseerd op kostprijsonderzoeken. De tarieven omvatten niet alleen
salariskosten, maar ook alle directe en indirecte kosten die uit het tarief moeten worden gedekt, zoals
huisvestingskosten, gederfd rendement op kapitaal, etcetera.
Slechts 37 procent van de zorgaanbieders geeft aan dat het verkregen tarief kostendekkend is.
Daarentegen geeft 32 procent aan dat het tarief juist niet de kosten kan dekken en weet 31 procent
niet of het tarief kostendenkend is. Met het oog op het nieuwe inkoopbeleid voor 2017 van de diverse
grote verzekeraars is de verwachting dat de groep vrijgevestigden die aangeeft een niet-dekkend
tarief te krijgen, groter zal worden. Dit geldt met name in de GBGGZ.
Vergeleken met 2015 blijkt dat het aantal zorgaanbieders dat het tarief niet kostendekkend
vindt, licht is gedaald (van 37% naar 32%).
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Door de respondenten wordt veelal aangegeven dat de toegenomen tijd voor
administratiewerkzaamheden voor meer kosten zorgt. Deze werkuren worden namelijk niet vergoed.
Quotes met betrekking tot de rendabiliteit:
‘Je moet elk jaar aan méér eisen voldoen om dezelfde vergoeding te krijgen.’
‘Het is kostendekkend op het moment dat je niet over je aantal 'gemiddelde' minuten zit. Maar als je
cliënten 5x ziet binnen basis ggz, dan schrijf je de huisartsenbrief bij wijze van spreken al in je eigen
tijd (elke keer) [..]’
‘In vergelijking met andere beroepen is het tarief aan de lage kant (of andere aan de hoge). Als ik mijn
auto naar de garage breng hanteert deze bijna hetzelfde uurtarief en als ik naar de tandarts moet
declareert deze voor 10 min reinigen van het gebit hetzelfde als ik voor 1 uur krijg.’
‘Hoogte van bedrijfskosten neemt toe, terwijl tarieven niet evenredig stijgen. Tevens door grotere
aandeel van de tijd die je kwijt bent aan administratie, ook minder tijd over voor cliënten, waarmee
'omzet' daalt.[..]’

4.9 Verantwoording
Er zijn meerdere manieren waarop de vrijgevestigde zijn werkzaamheden en declaraties dient te
verantwoorden. In de enquête zijn vragen gesteld over de ROM, de minimale dataset en de controle
door de zorgverzekeraars.
ROM
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders die zorg leveren aan volwassenen in de geestelijke
gezondheidszorg (binnen de zorgverzekeringswet) verplicht om ROM-data aan te leveren bij de
Stichting Benchmark GGZ (SBG). Door middel van Routine Outcome Monitoring (ROM) kan men in de
geestelijke gezondheidszorg de resultaten van de behandeling meten om enerzijds de voortgang van
de individuele behandeling te volgen en anderzijds om van elkaar te kunnen leren, de zorg te
verbeteren en transparantie te scheppen over de geleverde kwaliteit van zorg.
Op het moment dat de enquête ingevuld kon worden, konden vrijgevestigden zich nog niet voor de
aanlevering van ROM-informatie aan de SBG registreren. Vrijgevestigden konden zich al wel
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aanmelden bij de SBG. Van de ondervraagden heeft 81 procent zich al bij het SBG aangemeld. De
Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) is speciaal voor de vrijgevestigde professional opgericht om
het juridisch mogelijk te maken de gegevens vanaf 1 oktober 2016 aan te leveren.12
Door 79 procent van de ondervraagden wordt aangegeven dat zij momenteel gebruikmaken van de
ROM. Dit is vergelijkbaar met de resultaten van 2015.
Meer dan eenderde van de respondenten (35%) rapporteert bij bijna alle cliënten van ROM gebruik te
maken. Meer dan een vijfde van de zorgaanbieders past bij minder dan de helft van de cliënten ROM
toe.

Minimale dataset aanleveren aan DIS
Op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zijn zorgaanbieders verplicht een
minimale dataset (MDS) aan het DBC Informatiesysteem (DIS) aan te leveren. De MDS bevat
gegevens uit de basisregistratie van de zorgaanbieders over wat zij in de afgelopen maand aan zorg
geleverd en gedeclareerd hebben. Wanneer een cliënt echter van de opt-out regeling gebruik maakt,
wordt er een uitzondering op deze verplichting gemaakt. Er hoeft dan geen MDS aan DIS aangeleverd
te worden.
Door 54 procent van de zorgaanbieders wordt aangegeven dat zij periodiek data aanleveren
aan het DIS. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2015, toen 49 procent van de vrijgevestigden de
MDS periodiek aanleverde.
Controle door de zorgverzekeraar
Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de zorg te controleren. Zij
kunnen hiervoor een formele of materiële controle voor toepassen. Bij de formele controle wordt
onderzocht of de declaratie juist is: zijn de prestatie en de persoon verzekerd, is de behandelaar
bevoegd en klopt het tarief? Bij de materiële controle wordt nagegaan of het type zorg daadwerkelijk is
geleverd en of dit ook de passende behandeling voor de zorgvraag van cliënt is.
Minder dan eenvijfde van de vrijgevestigde zorgaanbieders is in 2016 door de zorgverzekeraar
gecontroleerd.

12

https://www.stichtingvrijgevestigdenrommen.nl

48
Onderzoeksrapport – Werken als vrijgevestigde zorgaanbieder in de ggz 2016

Het aantal vrijgevestigde zorgaanbieders bij wie een materiële controle is uitgevoerd is ten
opzichte van 2015 hetzelfde gebleven. Het aantal vrijgevestigden bij wie er een formele controle is
uitgevoerd is licht toegenomen (van 14% naar 19%).

Quotes over de controles van de zorgverzekeraars:
‘Verzekeraar x stuurde mij de vraag een verwijsbrief op te sturen nav een behandeling gestart in 2014.
Wat mij hinderde is de toon en de ingewikkeldheid van de mail. Ik moest hem een aantal keren lezen
om te begrijpen wat er stond. Maar ook de toon. Men nam aan dat ik een behandeling was gestart
zonder een verwijsbrief van de huisarts en dat ik dus ten onrechte had gedeclareerd. Een vervelende
aanname omdat dit geheel niet het geval was. Ik denk dat wij behandelaren proberen zo goed
mogelijk de regels te volgen en het is hoogst onprettig als je wordt bejegend als ware het tegendeel
waar.’
‘Ze zijn doorgaans vrijpostig in het vragen naar informatie die voor hun interessant is maar niks te
maken heeft met controle.’
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Conclusie resultaten zorgstelsel
In dit hoofdstuk zijn de ervaringen van vrijgevestigde zorgaanbieders die in de geestelijke
gezondheidszorg voor volwassenen (zorgverzekeringswet) werkzaam zijn in kaart gebracht. De
belangrijkste resultaten, zowel de verbeteringen als de problemen, worden hier besproken.
Met betrekking tot de toegang tot passende zorg zijn er een aantal zaken verbeterd. De huisartsen
en/of de POH-ggz verwijzen vaker correct door en de verwijsbrieven voldoen vaker aan de gestelde
voorwaarden. Een ontwikkeling die de toegang tot de zorg belemmert is dat meer zorgaanbieders
langere aanmeldwachttijden hebben. Bij het merendeel van de respondenten met een wachtlijst is de
aanmeldwachttijd langer dan vier weken.
Net als bij het jeugdzorgstelsel kan de volledige verklaring voor het oplopen van de
aanmeldwachttijden in het zorgstelsel op basis van deze enquête nog niet worden geformuleerd. De
resultaten geven daarentegen wel een goed beeld: Volgens de respondenten lopen de wachttijden
onder andere op door de omzetplafonds van de zorgverzekeraars. Als een zorgaanbieder het
omzetplafond heeft bereikt, komen cliënten op de wachtlijst te staan. Indien mogelijk worden de
cliënten naar een andere geschikte zorgaanbieder verwezen of geadviseerd zich via hun
zorgverzekeraar te laten bemiddelen naar een vergelijkbare zorgaanbieder met geen wachttijd.
Daarnaast geven de vrijgevestigden aan dat er meer vraag naar zorg is dan zij qua tijd kunnen
bieden. Een mogelijke oorzaak voor de toename van deze zorgvraag is de opkomst van de POH-ggz
in de geestelijke gezondheidszorg. Door de POH-ggz wordt psychische problematiek eerder dan
voorheen opgemerkt, waardoor meer mensen zorg krijgen. Ook wordt lichte problematiek vaak eerst
door de POH-ggz zelf behandeld met als gevolg dat vrijgevestigden vaker cliënten met zwaardere
problematiek binnen krijgen en zij een langere behandeltijd per cliënt nodig hebben. Tenslotte is het
mogelijk dat zorgaanbieders minder cliënten kunnen aannemen vanwege de hoge administratieve
lastendruk en het daarbij behorende tijdsbeslag.
Bijna alle zorgaanbieders rapporteren dat de administratieve werkzaamheden blijven toenemen. De
zorgaanbieders bedenken creatieve oplossingen om de lasten te beperken, maar deze manieren
kosten wel meer tijd en/of geld. Sommige zorgaanbieders geven zelfs aan dat zij minder cliënten gaan
behandelen of helemaal gaan stoppen met hun beroep vanwege de administratieve lasten. Bovendien
zullen nieuwe maatregelen, zoals de verplichte publicatie van wachttijden, de invoering van het
Kwaliteitsstatuut, de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de
verplichte ROM-aanlevering voor extra administratieve lasten zorgen. Het NIP zit in de werkgroep
‘Administratieve lasten’, waarin samen met onder andere NZa, ministerie VWS, LVVP, NVvP en ZN
oplossingen bedacht worden om de bureaucratisering te verminderen.
Verder ervaren veel vrijgevestigden problemen met de zorgproducten van de GBGGZ. De
behandeltijdindicaties per zorgproduct zijn te kort en komen niet overeen met evidence-based
protocollen en richtlijnen. Zorgaanbieders hebben vaak meer tijd nodig om passende diagnostisering
en behandeling te geven aan de cliënt. Ook hebben de respondenten problemen met de door
sommige zorgverzekeraars opgelegde productmix en de verplichting vooraf in te schatten welk
product geschikt is. De signalen over de onwerkbaarheid van de zorgproducten zijn inmiddels ook
door de Nederlandse Zorgautoriteit opgepikt die een traject is begonnen voor de doorontwikkeling van
de zorgproducten.
Het is opvallend dat het aantal zorgaanbieders dat volledig ongecontracteerd werkt blijft stijgen. Dit is
een bewuste beslissing van de zorgaanbieders: ze willen minder bemoeizucht van de
zorgverzekeraars, vinden de eisen van de verzekeraars ongunstig, de vergoedingen te laag en maken
zich zorgen over de privacy van de cliënt bij het aanleveren van gegevens. Ook geven sommige
zorgaanbieders aan dat zij zonder contracten minder administratieve lasten hebben, waardoor meer
tijd over blijft voor het echte werk: zorg leveren.
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In het aankomende jaar zullen nieuwe veranderingen worden doorgevoerd met de verplichtstelling van
het kwaliteitsstatuut en het gebruik van de DSM-5 voor het vaststelling van classificaties. Bijna alle
vrijgevestigden zijn bekend met deze nieuwe eisen. De toekomst moet uitwijzen of de veranderingen
een positief al dan niet negatief effect op het werk van de vrijgevestigde hebben.

51
Onderzoeksrapport – Werken als vrijgevestigde zorgaanbieder in de ggz 2016

