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Nieuw 
‘We hebben het magazine in een 
nieuw jasje gestoken. 
De leesbaarheid is vergroot door 
nieuwe vormgeving. Ook zijn alle 
advertenties interactief. Als u klikt 
op de advertentie wordt automatisch 
de website van de adverteerder 
geopend.’
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Geacht LVVP-lid, beste relatie,

Voor u ligt de nieuwe editie van het 
LVVP-magazine. Ook dit keer bevat het 
magazine verschillende interessante in-
terviews. Zo is Pauline Meurs, voorzitter 
van de adviescommissie hoofdbehande-
laarschap, geïnterviewd. Zij vertelt onder 
meer over de gesprekken die zij tijdens 
de onderzoeksperiode van de commissie 
voerde met de LVVP. Zij vindt dat de LVVP 
een sterke lobby heeft gevoerd voor de 
positie van vrijgevestigden. Ook vertelt 
zij meer over het kwaliteitsstatuut dat de 
commissie beoogt als instrument om het 
regiebehandelaarschap (de term die de 
commissie meer geschikt acht dan de 
term hoofdbehandelaarschap) goed te 
waarborgen. Een van de onderdelen die 
in het kwaliteitsstatuut uitgewerkt is, is 
samenwerking. Over dit onderwerp kunt u 
meer lezen in het interview met 
LVVP-lid Joop Kersten. Hij is initiatief-
nemer en voorzitter van de zorggroep 
PsyZorg Zuid-Limburg. Deze zorggroep 
overlegt namens de vrijgevestigde leden 
met de regionale huisartsenkoepel, met 
gemeenten en met zorgverzekeraars. Op 
die manier worden voor vrijgevestigden 
goede samenwerkingsafspraken georga-
niseerd en ontwikkeld.

Omdat veel leden op dit moment overwe-
gen om al dan niet een contract met een 
zorgverzekeraar af te sluiten voor 2016, 
kunt u in dit magazine twee artikelen lezen 
over contractvrije praktijkvoering. Kees 
Kleywegt, één van de initiatiefnemers van 
stichting Zorg voor Kwaliteit, en Liedeke 
Vis, initiatiefnemer van de Google-group 
‘contractvrije psychologen’ vertellen u 
over de voor- en nadelen van contractvrij 
werken.

Aangezien steeds meer zorgverzekeraars 
van grotere vrijgevestigde groepsprak-
tijken eisen dat zij een instellingscontract 
sluiten, kunt u ook over dit onderwerp een 
artikel lezen in dit magazine. LVVP-leden 
Albert-Jan van der Pol en Guido Mulder 
vertellen wat er bij komt kijken om een 
‘instelling’ te zijn of te worden. Instelling 
staat tussen aanhalingstekens geplaatst, 
want het moge duidelijk zijn dat hier hele-
maal geen sprake is van een instelling, zo-
als de leden van GGZ Nederland. De LVVP 
blijft de belangen van deze leden dan ook 
behartigen. Onze insteek daarbij is om de 
administratieve lasten van deze groeps-
praktijken niet onnodig te verzwaren.

Ook kunt u een interview lezen met 
zorginkooporganisatie Multizorg VRZ. Zij 
bieden vrijgevestigden opnieuw een 
overzichtelijk en goed werkbaar meerja-
rencontract aan voor 2016/2017. Aanslui-
tend aan dit artikel maakt u kennis met 
Marjet Sanders. Zij is lid van de LVVP-com-
missie kind&jeugd en vertelt onder meer 
over haar ambitie en de werkzaamheden 
van de commissie. 
LVVP-lid Erica Aldenkamp vertelt in een 
mini-interview over haar praktijk en 
ambitie om meer aandacht te krijgen 
voor lager begaafde cliënten in de ggz en 
columniste Charlotte van der Wall, tevens 
LVVP-lid, schrijft deze keer een column 
over haar zorgen ten aanzien van de 
jeugd-ggz.
Ten slotte kunt u een interview lezen met 
Erik Jan Harmens over zijn autobiografi-
sche roman Hallo Muur. Hij vertelt open-
hartig over zijn verslaving en behandelin-
gen door verschillende vrijgevestigden.  

Ik wens u veel leesplezier toe!
Judith M. Veenendaal, directeur LVVP



Interview Pauline Meurs ‘De LVVP heeft een sterke lobby 
   gevoerd voor vrijgevestigden’ Op 18 mei 2015 is het advies 

‘Hoofdbehandelaarschap GGZ als 
noodgreep’ openbaar gemaakt.  
Het advies van de zogenaamde 
Commissie Meurs is in opdracht 
van de voormalige partijen van 

het bestuurlijk akkoord opgesteld. 
Voorzitter was prof. dr. Pauline 

Meurs en commissieleden waren 
prof. mr. Johan Legemaate en prof. 
dr. Wim Stalman. Als secretaris trad 
mr. Marina de Lint op. Belangrijkste 
conclusie van de commissie: ‘Het 
hoofdbehandelaarschap is vooral 
bedoeld om de kwaliteit van de 

zorg te waarborgen en heeft veel 
minder een financiële betekenis,’ 
zegt Pauline Meurs. ‘Wij stellen in 
ons advies voor om het regiebe-

handelaarschap te introduceren in 
plaats van het hoofdbehandelaar-

schap.’

Wat was de aanleiding om 
het advies op te stellen?
‘Vorig jaar waren de partijen 
van het bestuurlijk akkoord 
in een patstelling terechtge-
komen rondom het thema 
hoofdbehandelaarschap. De 
eigen belangen waren zo 
leidend dat het hen moeite 
kostte daaraan voorbij te kij-
ken. Ze stelden daarom voor 
een commissie opdracht te 
geven om advies uit te bren-
gen. In feite was er sprake 
van een klassiek probleem: 
hoe kan de ggz betaalbaar 
blijven met behoud van kwa-
liteit? Het heeft even geduurd 
eer we een commissie kon-
den samenstellen, want er 
was weinig onderling ver-
trouwen tussen de partijen.’

U begon wel ergens aan…
‘Ik heb zeker gedacht: waar 
ben ik aan begonnen. 
Gelukkig was iedereen 
uiteindelijk tevreden met de 
samenstelling van de 
commissie. Binnen de com-
missie zaten we snel op één 
lijn. We zijn gestart in 
augustus 2014 en zouden het 
advies in januari al 
presenteren, maar toen 
zegde minister Schippers het 
bestuurlijk akkoord ggz op. 
Uiteindelijk hebben wij ons 
advies in mei 2015 gepresen-
teerd.’
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‘De LVVP heeft een sterke lobby 
   gevoerd voor vrijgevestigden’ 

U begon wel ergens aan…
‘Ik heb zeker gedacht: waar 
ben ik aan begonnen. 
Gelukkig was iedereen 
uiteindelijk tevreden met de 
samenstelling van de 
commissie. Binnen de com-
missie zaten we snel op één 
lijn. We zijn gestart in 
augustus 2014 en zouden het 
advies in januari al 
presenteren, maar toen 
zegde minister Schippers het 
bestuurlijk akkoord ggz op. 
Uiteindelijk hebben wij ons 
advies in mei 2015 gepresen-
teerd.’

U hebt onder meer gesprekken gevoerd met 
LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren, 
vice-voorzitter Hans Kamsma en directeur Ju-
dith Veenendaal. Wat waren belangrijke issues 
voor u uit deze gesprekken?

‘De LVVP heeft een sterke lobby gevoerd 
en heeft bij de commissie meerdere malen 
aandacht gevraagd voor de positie van de 
vrijgevestigden. Het gesprek met Arnoud 
van Buuren was voor ons waardevol, want 
hij plaatste het thema van ons advies in een 
historisch perspectief. Dat was bij de commis-
sie op dat moment nog onvoldoende bekend. 
De discussie over het hoofdbehandelaarschap 
is gekoppeld geraakt aan perikelen rond de 
organisatie EuroPsyche, waar fraude het sleu-
telwoord was. Arnoud van Buuren schetste 
ons dat er door de komst van de Zorgverze-
keringswet ruimte was ontstaan om nieuwe 
partijen toe te laten zonder dat er duidelijke 
toetredingsdrempels waren. EuroPsyche was 
daar een gevolg van. Hieruit volgde dat één 
van onze adviezen was: verhoog de toetre-
dingsdrempels. Er moeten randvoorwaarden 
komen. Het kan niet zo zijn dat iedereen 
zomaar een eigen praktijk of instelling kan 
beginnen. 

Naar aanleiding van de vele gesprekken die 
wij hebben gevoerd met tal van partijen heeft 
de commissie de conclusie getrokken dat er 
nogal wat onderscheidingen in de ggz zijn die 
de zaak complex maken: de generalistische 
basis-ggz en de gespecialiseerde ggz, mono-
disciplinair versus multidisciplinair, laag en 
hoog risico, en eenvoudige en complexe zorg. 
Het onderscheid tussen de generalistische 
basis-ggz en de gespecialiseerde ggz leek ons 
eerder financieel dan inhoudelijk gedreven. 

Een van onze conclusies is dan ook, dat de 
invoering van deze echelons vragen oproept 
over de cesuur tussen beide en over de rela-
tie tussen beide echelons en de huisarts. Wij 
vinden als commissie dat dit onderwerp, net 
als het hoofdbehandelaarschap, vanuit zorgin-
houdelijk perspectief moet worden doordacht.’ 
De commissie spreekt liever van regiebehande-
laarschap dan van hoofdbehandelaarl omdat u 
het los wilt zien van de bekostiging. Wilt utoe-

lichte

‘Bij het verlenen van zorg aan een individuele 
patiënt zijn steeds vaker meerdere zorgverle-
ners betrokken, die allen hun eigen deskun-
digheid inzetten. Dit maakt het van belang 
dat één van hen de regie of coördinatie van 
het zorgproces op zich neemt. De regiebehan-
delaar is verantwoordelijk voor de integrale 
behandeling van de patiënt; hij coördineert 
de inzet van alle betrokken zorgverleners 
en roept specifieke deskundigheid in als dat 
nodig is. Verschillende zorgverleners kunnen 
deze functie vervullen, maar daarvoor is wel 
vereist dat de regiebehandelaar is ingebed in 
een stevig verankerd professioneel netwerk. 
De betrokken partijen moeten hiertoe een 
kwaliteitsstatuut ontwikkelen dat bindend is 
in alle situaties waarin ggz geleverd wordt. 
Vrijgevestigden kunnen samen met anderen 
zorg verlenen indien multidisciplinaire behan-
deling is aangewezen; dan kunnen zij regiebe-
handelaar en/of hoofdbehandelaar zijn, maar 
dat kan ook een andere zorgverlener zijn. 
Indien een monodisciplinaire behandeling 
is aangewezen/volstaat, is de vrijgevestigde 
zowel regie- als hoofdbehandelaar.

De commissie spreekt liever van 
regiebehandelaarschap dan van
 hoofdbehandelaarschap, vooral 
omdat u het los wilt zien van de bekostiging. 
Wilt u dit toelichten?
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Bij deze conclusie en tevens advies, 
zijn wij ten eerste uitgegaan van 
de inhoud en niet van de financi-
en. Als je de vraag stelt, wat een 
hoofdbehandelaar is, dan móet 
je wel uitgaan van de inhoud. In 
principe is de invulling die door 
zorgverzekeraars aan het hoofd-
behandelaarschap is gegeven een 
noodgreep geweest; de verkeerde 
oplossing voor een reëel probleem. 
Het hoofdbehandelaarschap was 
verworden tot een financiërstool, 
terwijl het in wezen een 
kwaliteitsvraagstuk is. Wij zijn als 
commissie enorm geholpen door 
de richtlijn van de KNMG over de 
verantwoordelijkheidsverdeling bij 
samenwerking in de zorg, waarin 
een goede beschrijving is gegeven 
van het hoofdbehandelaarschap. 
Ten tweede wilden we niet met 
een limitatieve lijst komen van 
zorgverleners die voor het regie-
behandelaarschap in aanmerking 
komen en die tot veldnorm verhef-
fen, want er zullen altijd grenspro-
blemen zijn wie er wel en niet in 
hoort. De ggz is contextgebonden 
en situationeel bepaald. 
Zo kan een patiënt stellen: “Ik ben 
verslaafd, maar niet gek.” Daarmee 
bedoelt hij dat hij wel zijn versla-
vingsarts wil spreken, maar geen 
psychiatrische behandeling wenst 
onder leiding van een psychiater. 
Bij patiëntenzorg gaat het altijd om 
de deskundigheid van de behande-
laar, de vertrouwensrelatie tussen 
patiënt en behandelaar, waarbij de 
behandelaar het overzicht moet 
hebben over die behandeling. 

Daarom heeft de commissie een 
stap gezet naar een kwaliteits-
statuut waarin de context wordt 
beschreven en de randvoor-
waarden worden geformuleerd 
waarbinnen de zorg binnen                                 
de ggz wordt verleend. Ook be-
schrijft het de te onderscheiden 
verantwoordelijkheden met de 
daarbij behorende rechten en 
plichten van de betrokken zorgver-
leners, ongeacht of zij verbonden 
zijn aan één en dezelfde instelling.’

Wat is de kern van het 
kwaliteitsstatuut?

‘Het kwaliteitsstatuut moet nog 
verder worden uitgewerkt: de 
veldpartijen -onze opdrachtge-
vers- hebben huiswerk te doen. Er 
zijn drie aspecten die uitwerking 
behoeven: beschrijf wie in welke 
omstandigheden de regiebehande-
laar kan zijn en wat de bevoegd-
heden en verantwoordelijkheden 
zijn; stel daarvoor randvoorwaar-
den op, ook over de inrichting van 
de organisatie en eis dat er samen-
werking is om de behandeling 
snel op te schalen als dat nodig is, 
bijvoorbeeld in een crisissituatie. 
Belangrijk daarbij is dat dwingend 
opgelegd moet worden hoe de 
kwaliteit van de zorg en de regie 
over het behandelproces inhoud 
krijgt. De commissie kwam daar 
met de LVVP snel uit: de vereni-
ging is het eens met de genoemde 
aspecten en gaf aan dat een aantal 
daarvan al is vastgelegd  in haar 
kwaliteitscriteria. Ook het vereiste 
van samenwerking om te kunnen 
op- en/of afschalen geldt voor 
vrijgevestigden. De LVVP gaf aan 
dat dit al door veel leden is geor-
ganiseerd, maar dat het goed is om 
het op te nemen in het kwaliteits-
statuut.’

Een zorgpunt is de toename van de 
administratieve lasten.

‘Dat is zeker een aandachtspunt, 
die kunnen extra zwaar zijn voor
de vrijgevestigden. Zij hebben 
immers geen administratieve 
afdeling zoals de instellingen. De 
partijen zijn daartoe zelf aan zet; 
wij vormen vanaf nu hooguit een 
commissie van toezicht. Met elkaar 
moeten zij er uitkomen, zodat het 
werkbaar blijft. We moeten op-
passen –nu de zorgverzekeraars 
de limitatieve lijsten kwijt zijn van 
beroepen die als hoofdbehandelaar 
kunnen fungeren- dat niet alles 
weer administratief opgetuigd 
wordt. Het kwaliteitsstatuut is 
bedoeld als een raamwerk voor 
kwaliteit, maar het is uitdrukkelijk 
niet de wens van de commissie dat 
het kwaliteitsstatuut door zorg-
verzekeraars wordt ingezet als een 
soort van knevelinstrument. Zo is 
het bijvoorbeeld niet de intentie 
van de commissie dat zij aanvul-
lende eisen stellen bovenop het 
kwaliteitsstatuut. Overigens geldt 
in het algemeen dat de ggz-sector 
een behoorlijke opdracht heeft. Er 
moet een andere cultuur 
komen, waarin slachtoffergedrag 
niet meer getolereerd wordt. De 
sector moet zelf strenger toezien 
op wie kwaliteit levert en wie niet. 
En aan vrijgevestigden zou ik tot 
slot mee willen geven: focus je op 
waar je goed in bent: korte lijnen, 
maatwerk, zorg in de buurt en zorg 
dat je ingebed bent in een netwerk.’
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Samen met andere partijen heeft de LVVP de afgelopen zomer hard 
gewerkt aan de realisatie van het kwaliteitsstatuut. Inmiddels ligt er 
een door alle partijen gedragen concept, dat (ook) tegemoetkomt aan 
vrijgevestigden. De LVVP is en blijft ook partij bij de totstandkoming 
van de definitieve versie van het kwaliteitsstatuut. De minister heeft op 
15 september jongstleden een tussenrapportage ontvangen over 
de vorderingen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat met deze 
tussenstand, met dit perspectief en met de volle medewerking van alle 
(externe) partijen, een publiekelijk geborgd kwaliteitsstatuut per 
1 januari 2017 in werking kan treden, zoals voorzien.

Tussenrapportage 

‘Het is uitdrukkelijk niet 
de wens van de 
commissie dat het 
kwaliteitsstatuut door 
zorgverzekeraars wordt 
ingezet als een soort van 
knevelinstrument.’
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De     zorggroep
   biedt voordelen

Zorggroep PsyZorg Zuid-Limburg is 
één van de grootste ggz-zorggroe-
pen in Nederland. PsyZorg Zuid-Lim-
burg is in juni 2013 ontstaan. Aanlei-
ding was de sterk veranderende ggz. 
‘Bundeling van krachten en expertise 
is van groot belang,’ stelt voorzitter 
Joop Kersten (eerstelijns/gz-psycho-
loog). ‘We hebben nu 57 leden en 
we willen groeien naar 80-100 leden. 
Dan zijn we een partij die body heeft 
en sterk staat in onderhandelingen 
met onder meer de gemeenten en 
zorgverzekeraars.’

Bij PsyZorg Zuid-Limburg zijn 
vrijgevestigde BIG-geregistreerde 
gz-psychologen, klinisch 
psychologen, psychotherapeuten 
aangesloten, voornamelijk uit de 
Westelijke en Oostelijke Mijnstreek en 
Heuvelland. Ook is een groep 
vrijgevestigde psychiaters 
geïnteresseerd in deelname; ook zij
 zijn welkom bij de zorggroep.
PsyZorg is een coöperatie. 

‘Dat leek ons het meest 
aantrekkelijke,’ zegt Kersten, ‘vooral 
omdat daardoor het democratische 
gehalte goed verankerd is. Er is een 
gekozen bestuur van vijf leden dat 
verantwoording moet afleggen 
tijdens de algemene 
ledenvergaderingen. Het bestuur 
doet zijn voorstellen en geeft zijn 
adviezen ook onder 
verantwoordelijkheid van de alv.’ 

Leden betalen een eenmalige 
bijdrage van € 200 en een jaarlijkse 
contributie van € 600. 
‘Dat is in vergelijking met ander 
zorggroepen niet zoveel,’ weet 
Kersten. ‘Op die manier proberen 
we laagdrempelig te zijn. Omdat we 
vrij groot zijn, hebben we voldoende 
financiële middelen om bijvoorbeeld 
ook een advocaat in te schakelen.’

‘

‘Wij hebben de ambitie om een begrip te worden.’ 
Joop Kersten: 

Vrijgevestigd sept 2015 | 10
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     zorggroep
   biedt voordelen

‘Wij hebben de ambitie om een begrip te worden.’ 

Voordelen
‘Een van de voordelen van 
een zorggroep is de mo-
gelijkheid tot het leveren 
van ketenzorg van huisarts, 
poh-ggz tot en met psychia-
ter,’ vindt Kersten. ‘Daarmee 
krijgt de cliënt de zorg die 
hij of zij nodig heeft. Veel 
expertise en kwaliteit is 
nu gebundeld. Daarnaast 
kun je financiële voordelen 
halen. Zo zijn wij van ver-
schillende e-healthaanbie-
ders de producten aan het 
testen, waarna we eventueel 
voor één aanbieder kunnen 
kiezen en korting kunnen 
bedingen. 

Belangrijk is ook, bijvoor-
beeld voor onze kind- en 
jeugdpsychologen die soms 
met wel zes gemeenten van 
doen hebben, dat we hen  
kunnen informeren over de 
verschillen in regelgeving 
tussen gemeenten. 

Ook spreken wij regelma-
tig met de zorginkopers 
van verzekeraars en met 
huisartsenkoepels. Met 
zorgverzekeraar CZ spre-
ken we bijvoorbeeld over 
de productmix die zij eisen 
voor de generalistische 
basis-ggz en met huisart-
senkoepels gaat het vooral 
over ketenzorgafspraken.  
De informatievoorziening 
gaat nu vooral via het le-
dendeel van onze website. 
Misschien gaan we ook een 
nieuwsbrief uitbrengen, 
want we hebben sinds kort 
ook een communicatie-
medewerker die voor de 
zorggroep werkzaam is.’ 

Toekomst
PsyZorg Zuid-Limburg wil 
de komende twee jaar een 
begrip worden en een steun 
voor vrijgevestigden. We 
hebben de ambitie om een 
begrip te worden voor zorg-
verzekeraars, gemeentes, 
en ook ggz-instellingen. Ik 
ben ervan overtuigd dat wij, 
de leden van de zorggroep, 
uitstekende en adequate 
zorg bieden.
‘De LVVP kan onze exper-
tise gebruiken om vrijge-
vestigden te helpen een 
zorggroep op te zetten. Ik 
vind het dan ook goed dat 
de LVVP een werkgroep 
‘zorggroepen’ is gestart. Ik 
participeer ook in die werk-
groep. Daarnaast pleit ik 
voor een zorggroepenover-
leg waarin de voorzitters 
van de bestaande ggz-zorg-
groepen met elkaar kunnen 
overleggen om van elkaar 
te leren.’

’
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Nieuw scholingsaanbod!
Kortdurende vaardigheidstrainingen binnen de basis  
ggz, POH-GGZ en wijkteams 
--------------------------------------------------------------------------------
Het KOP-model: kortdurende behandeling binnen  
de generalistische basis ggz en POH-GGZ 
--------------------------------------------------------------------------------
Assertiviteitstrainingen PrOP-model  
--------------------------------------------------------------------------------
Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg 
--------------------------------------------------------------------------------
Verdiepingscursus Mentaliseren Bevorderende 
Therapie bij kinderen (MBT-K) 
--------------------------------------------------------------------------------
Slaap en de behandeling van slaapstoornissen 
--------------------------------------------------------------------------------
Wettelijk tuchtrecht in de geestelijke gezondheidszorg 

13 jan

2 nov

11 mrt

5 nov

4 nov

25 jan

22 mrt

Autismecongres 
Impact van comorbide problemen en autisme 

9 okt

     uitgelicht

http://http//www.rinogroep.nl/
http://www.clientenlogin.nl/lvvp
http://www.clientenlogin.nl/lvvp
http://www.clientenlogin.nl/lvvp
http://www.managewarepro.nl/
http://www.rinogroep.nl/


Contractvrij werken is 
  gemakkelijker  dan 
behandelaars denken 

Kees Kleywegt, vrijgevestigd psychotherapeut in 
Amsterdam heeft samen met collega’s Hieke Bos en Katja 
Pereira de stichting Zorg voor kwaliteit opgericht. De 
stichting heeft als doel het behoud van een realistische  
mogelijkheid om contractvrij te werken, vrij van kwali-
teitsondermijnende regels van zorgverzekeraars én met 
behoud van een goede en betaalbare restitutiepolis en 
daarmee van een vrije artsenkeuze. De stichting heeft 
een website en heeft recentelijk een brochure ‘Con-
tractvrij werken, een praktische handleiding’ opgesteld. 
In september organiseert de stichting workshops om 
collega’s voor te lichten over de voor- en nadelen van 
contractvrij werken. ‘Voor mij wegen de voordelen veel 
zwaarder dan de nadelen,’ zegt Kleywegt. ‘Ik ben vooral 
blij dat ik mijn autonomie terug heb.’

De oprichting van de stichting en de lancering van de 
website is het gevolg van een jarenlange en groeiende 
ergernis over de steeds groter wordende invloed van de 
zorgverzekeraars. ‘Ik geef toe dat ik de neiging heb tot 
activisme,’ zegt Kleywegt. ‘Vooral tijdens het congres van 
de toenmalige NVVP zijn mijn ogen geopend, 

ik voelde me aangesproken op het punt van de slacht-
offerrol waarin vrijgevestigden zich soms wentelen, 
klagend over het systeem. Wij leren onze cliënten 
assertief te zijn en zelf doen we niets. Het werd me in 
de jaren daarna steeds duidelijker dat de zorgverzeke-
raars te veel macht hebben gekregen en dat we binnen 
onze eigen beroepsgroep een cultuuromslag moeten 
bewerkstelligen. Onze website kan daarbij helpen om 
vrijgevestigden te steunen in hun plannen om contract-
vrij te gaan werken.’

Voordelen
Volgens Kleywegt zijn er grote voordelen aan het 
contractvrij werken. ‘Ik heb weer regie over mijn eigen 
praktijk, dat miste ik toen ik nog contracten afsloot. Au-
tonomie over de praktijkvoering is voor mij erg belang-
rijk. Daarnaast zijn de omzetplafonds van de zorgverze-
keraars cliëntonvriendelijk. Een voorbeeld: ik had een 
contract met VGZ, maar door het omzetplafond kon ik 
geen nieuwe VGZ-cliënt meer aannemen. De cliënt had 
bewust voor mij gekozen, maar ik kon hem niet helpen. 
Als ik geen contract had gehad, was dat wel mogelijk 
geweest. Dat is niet uit te leggen aan een cliënt. 
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Ook mocht ik toen ik mijn omzetpla-
fond had bereikt geen zelfbetalende 
cliënten aannemen. Als er geen 
omzetplafonds zijn, kan een behande-
laar meer zorg op maat leveren. Ook 
zijn de administratieve lasten veel 
lager als een behandelaar contractvrij 
werkt. Je hoeft immers bijvoorbeeld 
niet al die contracten door te nemen 
en niet voor elke verzekeraar je om-
zetplafond in de gaten te houden.’

Nadelen
‘Bij contractvrij werken zal de in-
stroom van cliënten kunnen afnemen, 
omdat mensen met een naturapolis 
misschien eerder naar een collega 
met een contract zullen gaan. Minder 
cliënten betekent minder omzet. 
Zelf heb ik helemaal geen lagere 
instroom, maar dat kan liggen aan 
de Amsterdamse situatie. Overigens, 
als een behandelaar al een wachtlijst 
heeft, dan zal een lagere instroom 
minder effect hebben. Er is immers 
een buffer. Een ander nadeel is dat 
het debiteurenrisico kan toenemen, 
omdat de betaling door de cliënt naar 
verwachting een hoger risico heeft 
dan betaling door een 
zorgverzekeraar. 

In de praktijk blijkt dat heel erg mee 
te vallen. Dat risico is verder te beper-
ken door met de cliënt af te spreken 
om bijvoorbeeld eens per kwartaal 
een tussentijdse nota te sturen. Een 
ander nadeel zou het macrobeheers-
instrument kunnen zijn. De minister 
wil eventuele overschrijdingen in de 
ggz vooral terugvorderen bij onge-
contracteerde zorgaanbieders. Hoe ze 
dat precies wil gaan uitvoeren, heeft 
ze niet bekendgemaakt. Overigens 
moeten we nog maar afwachten of 
het wetsvoorstel aangenomen gaat 
worden. De Tweede en Eerste Kamer 
moeten er nog over debatteren. Wij 
gaan als stichting in ieder geval een 
tegenlobby starten, en de LVVP is 
daarmee al gestart.’

Als er geen 
omzetplafonds zijn, kan een 

 behandelaar meer zorg op maat leveren.  

‘

Belang van restitutiepolis
Een kwart van de Nederlanders 
heeft een restitutiepolis die meestal 
honderd procent vergoeding geeft. 
‘Dat betekent dat je cliënt, ook als je 
als zorgverlener geen contract hebt, 
100% van het NZa-tarief vergoed 
krijgt,’ stelt Kleywegt. ‘Het aantal 
Nederlanders met een restitutiepo-
lis neemt toe, omdat die vaak nau-
welijks duurder is dan een natura-
polis. Ook kun je, als een cliënt met 
een naturapolis zich bijvoorbeeld 
in november meldt, voorstellen 
de behandeling in januari van het 
volgende jaar te beginnen. Dan kan 
de cliënt nog overstappen naar een 
restitutiepolis en krijgt hij/zij de 
behandeling volledig vergoed.
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Als er geen 
omzetplafonds zijn, kan een 

 behandelaar meer zorg op maat leveren.  ’
     Workshop
De workshop over contractvrij werken 
wordt onder andere gegeven op 
17 september in Amsterdam,  op 23 
september in Zwolle en op 29 september 
in Eindhoven. Aanmelden kan via 
info@zorgvoorkwaliteit.nu

Verrassend veel nieuwe 
cliënten blijken vaak overigens al een 
restitutiepolis te hebben. In de praktijk 
komt het erop neer dat bij mij in de 
praktijk 75% van de cliënten een 
restitutiepolis heeft. Een zorgverlener 
kan ook besluiten om cliënten met een 
naturapolis niets extra te laten betalen. 
Dat houdt in dat je naturapolis-cliënten 
alleen die 75% in rekening brengt die 
ze vergoed krijgen. Dan ontvang je 
gemiddeld tussen de 80 en 85% van het 
NZa-tarief, wat niet veel minder is dat 
wat je krijgt bij contractering. Maar als 
een groot deel van je cliënten een resti-
tutiepolis heeft, of bijbetaalt, dan krijg je 
gemiddeld al gauw 90% of meer van het 
NZa-tarief. Dat is hetzelfde of meer dan 
wat je krijgt als je wél contracten afsluit.’
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Interview Liedeke Vis
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‘Als het de 
zorgverzekeraars om 
kwaliteit te doen zou zijn,  
zouden ze uitsluitend 
LVVP-leden  moeten 
contracteren.’ 



Pychotherapeut Liedeke Vis uit Utrecht 
werkt vanaf de introductie van dbc’s in 2008 
contractvrij. 
‘Zorgverzekeraars doen geloven dat zij inkopen op 
kwaliteit. Dat geloof ik niet,’ stelt ze.
 ‘Het gaat de zorgverzekeraars uitsluitend om 
financieel gewin: waar kan ik zo goedkoop mogelijk 
zorg inkopen. Als het de zorgverzekeraars om 
kwaliteit te doen zou zijn, zouden ze 
uitsluitend LVVP-leden moeten contracteren. Zij 
voldoen immers aan strenge kwaliteitseisen.
Al sinds 2007 werk ik mee aan het internetplat-
form ‘Contractvrije Google-group’, waar 
vrijgevestigden in de ggz lid van kunnen worden. 
Doel van deze group is om informatie te delen en 
te verstrekken over contractvrij werken. Vrijgeves-
tigden denken vaak dat zij de enigen zijn die 
contractvrij werken, maar dat is al lang niet meer 
het geval. In de Google-group kunnen zij lezen wat 
de voordelen zijn van contractvrij werken en wat 
er allemaal bij komt kijken om zonder contract te 
behandelen. Ze merken dan dat veel collega-be-
handelaren met dezelfde problematiek worstelen. 
Er zijn inmiddels al duizend vrijgevestigden lid 
van de Google-group. Het gaat ons er vooral om 
dat de leden in de group elkaar kunnen steunen. 
Daarnaast voorzien wij cliënten van informatie 
over onder meer hun zorgverzekeringspoliskeuze. 
Ik adviseer mensen altijd een restitutiepolis te 
nemen. Ze kunnen dan de behandelaar naar keuze 
kiezen en krijgen de behandeling volledig vergoed. 
Ook is er de website Contractvrije psycholoog; 
deze website beheer ik.’

Felle kritiek 
Liedeke Vis heeft forse kritiek op het beleid van de 
zorgverzekeraars: ‘Ik wil mijn vak op een zo goed 
mogelijke manier uitoefenen door op een adequa-
te, professionele manier mijn cliënten te behande-
len. Dat kan volgens mij alleen als je contractvrij 
werkt waarbij keuzevrijheid centraal staat. Zorg-
verzekeraars willen ook dat ik vooraf bepaal hoe 
lang een behandeling duurt. Dat is onmogelijk. 
Het is soms lastig een band te krijgen met cliënten, 
dat is vaak onderdeel van de problematiek. Het 
opbouwen van een band kan in die gevallen wel 
een jaar duren. En dan moet de daadwerkelijke be-
handeling vaak nog beginnen. Daarnaast kan het 
zo zijn dat een cliënt tijdens de behandelperiode 
een andere zorgverzekeringspolis kiest, waardoor 
de cliënt plotseling naar een andere behandelaar 
moet gaan omdat de zorgverzekeraar een contract 
heeft afgesloten met die behandelaar. Dat heeft 
niets met zorgkwaliteit te maken, maar met con-
trole. Ook de omzetplafonds zijn me een doorn in 
het oog, want ook hier geldt: hoe kan ik vooraf we-
ten hoeveel tijd een behandeling in beslag neemt 
en hoeveel verzekerden, voor mij cliënten, ik van 
de betreffende zorgverzekeraar krijg aangemeld? 
Ook de verzekeraarseis tot verplicht ROM’en, wat 
vaak een voorwaarde is voor een contract, vind ik 
onjuist. Ik ROM omdat ik het nuttig vind, maar 
het is verkeerd om het via een contract te verplich-
ten. Om al deze redenen werk ik contractvrij en 
datbevalt me uitstekend.’
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Zodat u buiten uw praktijk 
samen verder kunt werken!

‘Als het de 
zorgverzekeraars om 
kwaliteit te doen zou zijn,  
zouden ze uitsluitend 
LVVP-leden  moeten 
contracteren.’ 

http://www.clientenlogin.nl/lvvp
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Instellingscontract voor grotere, 
    vrijgevestigde groepspraktijken

Twee soorten categorieën WTZi-toelatingen

Aanvullende eisen zorgverzekeraars
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Steeds meer 
zorgverzekeraars stellen grenzen aan de om-
vang van vrijgevestigde groepspraktijken. CZ, 
Menzis, Multizorg en DSW hanteerden hier al 
beleid op. Per januari 2016 zullen ook Zilve-
ren Kruis (voorheen Achmea) en De Friesland 
grenzen stellen aan de omvang van grotere 
groepspraktijken. De genoemde zorgverze-
keraars stellen dat grotere groepspraktijken 
niet meer in aanmerking komen voor een 
vrijgevestigdencontract, maar uitsluitend een 
instellingscontract kunnen afsluiten.
Zorgverzekeraars hanteren dit beleid op basis 
van het feit dat groepspraktijken voor psycho-
logie of psychotherapie in beginsel beschouwd 
moeten worden als ‘organisatorische ver-
banden’ die zorg verlenen waarop aanspraak 
bestaat ingevolge de Zorgverzekeringswet. 
Groepspraktijken vormen daarmee een ‘instel-
ling’ in de zin van de Wet Toelating Zorgin-
stellingen (WTZi).

Groepspraktijken die bestaan uit gz-psycholo-
gen, psychotherapeuten en/of klinisch (neuro)
psychologen vallen onder de WTZi-categorie 
‘instelling voor behandeling van gedrags-
wetenschappelijke aard in verband met een 
psychiatrische aandoening’.Groepspraktijken 
waar ook een psychiater werkzaam is, vallen 
onder de WTZi-categorie ‘instelling voor 
medisch-specialistische zorg’. Voor deze 
laatste categorie gelden meer en zwaardere 
eisen.

Bovenop de wettelijke eisen van de WTZi, 
hanteren de meeste zorgverzekeraars extra 
eisen. Deze eisen zijn per zorgverzekeraar 
verschillend van aard. De LVVP vindt dat dit 
het uiterst en onnodig complex maakt om een 
vrijgevestigde groepspraktijk te transformeren 
naar een ‘instelling’. De LVVP voert daarom 
met alle betreffende zorgverzekeraars 
gesprekken. Inzet van deze gesprekken is 
eenduidige eisen én geen of een beperkt 
minimum aan aanvullende eisen op de
 wettelijke vereisten. 



?
Instellingscontract voor grotere, 
    vrijgevestigde groepspraktijken

LVVP-overzicht wettelijke 
   en aanvullende eisen

De LVVP heeft een overzicht 
gemaakt van de wettelijke 
eisen die gesteld worden aan 
de categorieën ‘instelling voor 
behandeling van 
gedragswetenschappelij-
ke aard in verband met een 
psychiatrische aandoening’ en 
‘instelling voor medisch-spe-
cialistische zorg’. Ook is in het 
overzicht per zorgverzekeraar 
aangegeven wanneer een 
groepspraktijk wordt 
beschouwd als een instelling, 
welke WTZi-categorie men 
hanteert en welke aanvullende 
eisen zij stellen op de
wettelijke vereisten.
De LVVP hoopt u hiermee 
meer duidelijkheid te 
geven over de implicaties van 
het aangaan van een 
instellingscontract, zodat u 
een weloverwogen keuze kunt 
maken om al dan niet een 
dergelijk contract aan te gaan.

Faciliteren met documenten
 en bijeenkomst

Waar mogelijk ontwikkelt de 
LVVP standaarddocumenten. 
Denk bijvoorbeeld aan een 
standaarddocumen ‘privacy-
beleid’. Zodra deze documenten 
gereed zijn, zullen ze aan de
 leden beschikbaar worden 
gesteld via het ledendeel van de 
website. Deze standaarddo-
cumenten kunt u desgewenst 
gebruiken. 

Ook organiseert de LVVP een 
bijeenkomst voor leden die 
instelling moeten worden of al 
zijn. Deze bijeenkomst zal begin 
november plaatsvinden. Het 
LVVP-bureau werkt op dit 
moment een voorstel uit. U 
wordt hierover op korte termijn 
geïnformeerd.
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Albert-Jan van de Pol & Guido Mulder 
over instelling zijn of worden 

Onderstaand leest u meer over de 
ervaring van LVVP-lid Albert-Jan van de Pol, 
gz-psycholoog en directeur van instelling GGZ 
Veenendaal en over de vragen en zorgen die 
psychotherapeut en LVVP-lid Guido Mulder 
heeft, omdat hij een instelling moet gaan wor-
den op grond van de eisen die zorgverzekeraar 
Zilveren Kruis per 1 januari 2016 hanteert. 

Menzis, de grootste zorgverzekeraar in de 
regio Veenendaal waar Albert-Jan van de 
Pol praktijk voert, eiste dat Albert-Jan een 
instellingscontract afsloot. ‘In 2014 zijn wij 
een instelling geworden. Wij zijn een praktijk 
met 10 gz-psychologen, psychotherapeuten 
en klinisch psychologen, een opleideling en 
twee secretaresses. De behandelaren 
werken allen zelfstandig, zij hebben hun 
eigen cliënten. Zij dragen per maand een 
bedrag af voor de onkosten die ik maak als 
directeur van de instelling,’ zegt Van de Pol. 
‘Omdat wij ook gespecialiseerde ggz aanbie-
den, eiste Menzis van ons dat wij de WT-
Zi-toelating in de categorie ‘instelling voor 
medisch-specialistische zorg’ regelden. Deze 
erkenning was gemakkelijk te krijgen.’

Interview Albert Jan van de Pol en Guido Mulder
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Albert-Jan van de Pol & Guido Mulder 
over instelling zijn of worden 

De enorme administratieve 
lasten hebben ertoe geleid dat 
Van de Pol veel minder kan 
behandelen dan eerst: ‘Ik ben nu 
met dingen bezig die ik hele-
maal niet plezierig vind. Ik zag 
vijfendertig cliënten per week 
en nu nog maar achttien. Het is 
me behoorlijk tegengevallen: je 
moet als instelling aan veel eisen 
voldoen. Zo moet je een Raad 
van Toezicht en een Raad van 
Bestuur formeren. In de Raad 
van Bestuur zitten de onder-
nemers, de behandelaren, die 
GGZ Veenendaal zijn begonnen. 

In de Raad van Toezicht par-
ticiperen collega’s van andere 
praktijken. Het is namelijk niet 
toegestaan dat in de Raad van 
Toezicht personen participeren 
die werkzaam zijn in de praktijk 
of al deelnemen aan de Raad van 
Bestuur. Hierover ben ik ook 
pas geïnformeerd toen ik al over 
de WTZi-toelating beschikte. 
Je krijgt bij deze toelating geen 
lijstje van voorwaarden waar 
je wettelijk allemaal aan moet 
voldoen. Daar werd ik gedurende 
de afgelopen jaren mee gecon-
fronteerd. Dan kreeg ik bijvoor-
beeld een brief met daarin een 
dwangsom aangekondigd, omdat 
ik niet had voldaan aan het afleg-
gen van verantwoording in het 
Jaardocument Maatschappelijke 
Verantwoording. Wij hadden de 

instellingsverklaring gekregen 
in november 2013, maar gingen 
als instelling pas gecontracteerde 
zorg bieden in 2014. Wij dach-
ten dat we dus over 2013 geen 
verantwoording hoefden af te 
leggen. Door dat voornemen tot 
dwangsom kwamen we erachter 
dat we hadden moeten aangeven 
dat we beperkte verantwoording 
verschuldigd waren over 2013. 
Als ik voor een x-moment alsnog 
reageerde, zou de dwangsom 
vervallen.  Daarnaast speelt dat 
bovenop de wettelijke vereisten 
zorgverzekeraars ook nog hun 
eigen eisen stellen. Mijn advies 
is dan ook om je eerst goed te 
oriënteren voordat je een instel-
ling wordt.’

Psychotherapeut en LVVP-lid 
Guido Mulder heeft van Zilveren 
Kruis bericht gekregen dat zijn 
praktijk per 2016 geen vrijge-
vestigdencontract kan afsluiten, 
maar uitsluitend in aanmerking 
kan komen voor een instel-
lingscontract. Guido heeft een 
groepspraktijk in Leusden waar 
10 gz-psychologen, psychothe-
rapeuten, klinisch psychologen, 
een opleideling en officemanager 
werkzaam zijn. ‘Zilveren Kruis is 
een belangrijke zorgverzekeraar 
voor ons, wij behandelen veel 
cliënten die bij deze verzeke-
raar aangesloten zijn. Noodge-
dwongen zal ik dus mee moeten 
bewegen op deze nieuwe eis 
van Zilveren Kruis. Ik ben me 
aan het oriënteren wat het voor 
mijn praktijk betekent om een 
instelling te worden. Ik word stil 
van hetgeen Albert-Jan vertelt. 
Een instellingscontract leidt dus 
tot een forse toename van de 
administratieve lasten waardoor 
je behoorlijk minder cliënten 
kunt behandelen. Toch zal ik het 

instellingscontract gaan afsluiten. 
Geen contract is voor mij geen 
optie, dat vind ik niet klantvrien-
delijk naar mijn cliënten toe, 
omdat zij dan meer zelf moeten 
betalen voor de behandeling.’

Groepspraktijken bestaande uit 
gz-psychologen, psychothera-
peuten of klinisch psychologen 
die volgens Zilveren Kruis een 
instellingscontract moeten afslui-
ten, vallen in de WTZi-categorie 
‘instelling voor behandeling van 
gedragswetenschappelijke aard in 
verband met een psychiatrische 
aandoening’. Voor deze categorie 
gelden aanzienlijk minder ver-
plichte eisen. Wel stelt Zilveren 
Kruis aanvullend op de wettelijke 
eisen een aantal eigen criteria. 
‘Aan deze extra eisen zal ik dan 
dus nog wel moeten voldoen. 
Het is plezierig dat de LVVP deze 
eisen in kaart heeft gebracht. Het 
is fijn dat de LVVP de belangen 
blijft behartigen voor leden die 
instelling moeten worden.’ 

Albert-Jan: ‘Ik zag 
vijfendertig cliënten 
per week en nu nog 

maar achttien.’

Guido: ‘Geen 
contract is voor mij 

geen optie.’ 
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‘Het is fijn dat de 
LVVP de belangen 

blijft behartigen 
voor leden die 

instelling moeten 
worden.’



Multizorg VRZ sluit graag 
overeenkomsten met 
vrijgevestigde praktijken

Interview Lucie van der Avoird
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De LVVP overlegt een aantal 
keren per jaar met zorginkooporganisatie Mul-
tizorg VRZ over het contract voor vrijgevestig-
den. Deze organisatie verzorgt de inkoop van 
ggz voor de zorgverzekeraars ONVZ, ASR, Eno 
en Zorg & Zekerheid. Naar de mening van de 
LVVP biedt Multizorg VRZ vrijgevestigden voor 
2016 opnieuw een overzichtelijk en goed werk-
baar contract aan. Zo zijn de tarieven gebaseerd 
op de NZa-tarieven: voor de generalistische ba-
sis-ggz minimaal 90% van het NZa-tarief, voor 
de gespecialiseerde ggz gelden evenals vorig jaar 
gedifferentieerde tarieven. Multizorg 
VRZ erkent de kwaliteitscriteria van de LVVP, 
hanteert geen omzetplafond, maar een ruim 
aantal uren die de gecontracteerde per jaar kan 
declareren, en past geen selectieve zorginkoop 
toe. 

Multizorg VRZ hanteert voor praktijken met 
een erkende opleidingsplaats een toeslag op het 
tarief. Ook is het mogelijk om vanaf 2016 een 
meerjarencontract te tekenen. Voor 
vrijgevestigden die nog niet eerder een contract 
met Multizorg VRZ hadden, hanteert Multi-
zorg VRZ een korte vragenlijst waarbij getoetst 
wordt of de praktijk aan de kwaliteitscriteria 
van Multizorg VRZ voldoet.
Lucie van der Avoird, beleidsadviseur bij 
Multizorg VRZ vertelt onderstaand meer over 
de contractering van vrijgevestigden.

Hoe staat Multizorg tegenover vrijgevestigden? 

‘Multizorg VRZ sluit graag overeenkomsten met 
vrijgevestigde praktijken. Een deel van onze ver-
zekerden heeft namelijk een voorkeur voor zorg 
in een kleinschalige setting, waarbij de 
behandeling voor het grootste deel geleverd 
wordt door één en dezelfde vertrouwde behan-
delaar. De afgelopen jaren heeft naar onze me-
ning ook een verbeteringsslag plaatsgevonden 
binnen de vrijgevestigde sector: verplichte 
herregistratie, intervisie, visitatie en de 
invoering van ROM hebben hier zeker aan 
bijgedragen.’ 

Wat is jullie contracteergraad voor 
vrijgevestigden? Contracteren jullie alle 
vrijgevestigden die een contract wensen en aan 
jullie eisen voldoen?
‘Multizorg VRZ kiest voor een ruime 
contracteringsgraad. Om die reden contracteren 
we alle vrijgevestigden die een contract wensen 
én voldoen aan onze kwaliteitscriteria.’

Wat houdt een meerjarencontract in? Kan het 
tussentijds gewijzigd worden door zowel Multi-
zorg als de gecontracteerde? 
‘Wij hebben het meerjarencontract 
geïntroduceerd, omdat we weten dat hier echt 
vraag naar is en omdat het de administratie-
ve lasten voor de zorgaanbieders vermindert. 
De afspraken worden voor twee jaar (2016 en 
2017) vastgelegd. 



Multizorg VRZ sluit graag 
overeenkomsten met 
vrijgevestigde praktijken
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Wat vinden jullie van de kwaliteitscriteria die de 
LVVP hanteert? 
‘Multizorg VRZ kan zich zeker vinden in de 
kwaliteitscriteria van de LVVP. Om die re-
den wordt er in onze overeenkomst ook naar 
verwezen. Wij vinden het wel jammer dat de 
ROM-metingen van de vrijgevestigden nog niet 
in de benchmark van SBG zitten. Wij denken 
dat het een gemiste kans is voor de vrijgevestig-
den om aan te tonen dat de zorg die zij leveren 
van goede kwaliteit is.’

Multizorg en de LVVP overleggen een aantal 
keer per jaar met elkaar over het zorginkoop-
beleid en over eventuele knelpunten die zich 
voordoen. Hoe ervaren jullie deze gesprekken?

‘Wij vinden de gesprekken met de LVVP over ons 
inkoopbeleid erg zinvol. 
Het geeft ons meer inzicht in wat leeft in het veld 
en we hopen natuurlijk dat dit aan de kant van de 
LVVP ook leidt tot begrip voor de rol die de zorg-
verzekeraars van de overheid hebben gekregen. In 
een aantal gevallen heeft het overleg met de LVVP 
als brancheorganisatie ook geleid tot bijstelling 
van ons inkoopbeleid. Wij zullen dan ook zeker 
doorgaan met het betrekken van de LVVP bij het 
opstellen van ons inkoopbeleid en de daaruit 
voortvloeiende overeenkomsten. We zouden het 
overigens op prijs stellen als ook de LVVP positie-
ve signalen vanuit de contacten met de verzeke-
raars onder de aandacht brengt van haar leden.’ 

‘Multizorg VRZ kan zich 
zeker vinden in de 

kwaliteitscriteria van de 
LVVP’ 



‘We moeten ons 
beter verkopen bij de 
gemeenten’

Kennismaken met .... Marjet Sanders 

LVVP-lid Marjet Sanders is psychotherapeut en is sinds twee jaar lid van de LVVP-commissie 
kind&jeugd. Zij heeft een solopraktijk in Amsterdam, nadat ze vele jaren in Zuid-Limburg een prak-
tijk voerde. ‘Mijn cliënten zijn van alle leeftijden en ik betrek zoveel mogelijk de omgeving van de 
cliënt bij de behandeling. Ik werk vier dagen per week en werk nauw samen met  huisartsen, 
gz-/eerstelijnspsychologen, psychiaters, scholen en instellingen.

Via Bert Hebing, voorzitter van 
de Amsterdamse Kind & Jeugd 
Psychologen (AKJP) ben ik lid 
geworden van de LVVP-k&j-com-
missie. Bert is zelf overigens ook 
lid van deze commissie. De 
overige leden zijn Bob van 
Eerd en Joanne Meyers. Ook 
neemt een afvaardiging van het 
LVVP-bureau deel aan de 
overleggen die de commissie eens 
per kwartaal voert. De commissie 
is een podium om te brainstor-
men over de toekomst van de 
kind&jeugd-zorgverlening en 
over knelpunten waar we een op-
lossing voor proberen te zoeken. 
Ook stellen we documenten op 
waarmee we de k&j-leden van 
de LVVP faciliteren. Zo hebben 
we recentelijk een document 
met tips&trigs opgesteld en de 
voormalige folder van de NVVP 
geactualiseerd. Voor de eerstvol-
gende vergadering wil ik graag 
bespreken of we een bijeenkomst 

kunnen organiseren, een mini-
congres, voor k&j-leden, de VNG 
en gemeenteambtenaren, waarbij 
we externe belanghebbende spre-
kers uitnodigen om een debat te 
voeren over de positie van vrij-
gevestigden in de transitie. Juist 
vrijgevestigde k&j-leden passen 
heel goed in de doelstellingen van 
de transitie. 

Immers, wij zijn actief in de wijk, 
hebben korte lijnen, zijn ingebed 
in een netwerk en we zijn hoog 
gekwalificeerd. Ik merk dat het 
begrip ‘vrijgevestigd’ bij 
gemeenteambtenaren iets anders 
oproept dan wat het in onze 
beroepsgroep betekent. Dat be-
grijp ik wel, want de term is in 

wezen niet-specifiek genoeg. Ik 
zou graag een betere term 
introduceren. Gemeenten hebben 
vaak ook geen idee wat wij doen. 
Er moet daarom naar mijn me-
ning meer voorlichting worden 
gegeven en tegelijkertijd moeten 
de LVVP-leden meer informatie 
krijgen hoe zij met de gemeenten 
moeten omgaan. De handleiding 
tips&trigs kan daarbij helpen. 
Aanvullend zouden we voor leden 
misschien ook nog een cursus of 
workshop kunnen organiseren, 
bijvoorbeeld een training in
onderhandelen.

‘Gemeenten hebben vaak 
ook geen idee wat wij doen. ‘

Vrijgevestigden moeten bij de gemeenten beter 
op de kaart worden gezet. Dat is mijn persoon-
lijke ambitie: een betere positionering van de be-
roepsgroep bewerkstelligen, waardoor gemeen-
ten direct weten met wie ze van doen hebben. 
Dan kunnen we onszelf ook beter ‘verkopen’. Ik 
ben nu zelf bezig een contract te krijgen bij de 
gemeente Amsterdam. Dat kan alleen als ik ‘iets 
nieuws’ te bieden heb. In die zin moet ik mezelf 
dus ook ‘verkopen’. Ik heb het geluk dat ik ook 
Franstalig ben; dat is hopelijk voor de gemeente 
Amsterdam voldoende om mij een 
starterscontract te gaan aanbieden.

‘Mijn ambitie: een betere positionering van 
de beroepsgroep bewerkstelligen’
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Vrijgevestigden moeten bij de gemeenten beter 
op de kaart worden gezet. Dat is mijn persoon-
lijke ambitie: een betere positionering van de be-
roepsgroep bewerkstelligen, waardoor gemeen-
ten direct weten met wie ze van doen hebben. 
Dan kunnen we onszelf ook beter ‘verkopen’. Ik 
ben nu zelf bezig een contract te krijgen bij de 
gemeente Amsterdam. Dat kan alleen als ik ‘iets 
nieuws’ te bieden heb. In die zin moet ik mezelf 
dus ook ‘verkopen’. Ik heb het geluk dat ik ook 
Franstalig ben; dat is hopelijk voor de gemeente 
Amsterdam voldoende om mij een 
starterscontract te gaan aanbieden.

Een ander voorstel voor de komende verga-
dering van de commissie is om aan kind- en 
jeugdtherapeuten te vragen hun ervaringen te 
beschrijven in een blog. Inhoudelijke verhalen 
en ideeën zijn zeer welkom. Zo kan dan uit 
de verhalen blijken dat je bij vrijgevestigden 
voor heel veel problemen beter af bent dan bij 
de ‘wijkpsycholoog/psychiater’. Die verhalen, 
blogs, kunnen we dan uitventen.’

‘Mijn ambitie: een betere positionering van 
de beroepsgroep bewerkstelligen’
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Persoonlijk
Boek: Zaïra van auteur Catalin Dori-
an Florescu
Film: Le dernier coup de marteau van 
regisseur Alix Delaporte 
Krant: NRC en Het Parool
Tijdschriften: De Groene Amster-
dammer en vaktijdschriften
Land: Frankrijk en vooral Normandië, 
waar ik een huis heb
Onhebbelijkheden: ongeduldigheid 
en niet-diplomatiek
Tweedekeuzeberoep: een beroep 
gerelateerd aan de studie geschiedenis

Marjet heeft twee volwassen kinderen 
van 26 en 30 jaar oud.
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Mini-interview met Erica Aldenkamp 

Psychiatrische stoornissen komen bij mensen met 
een IQ lager dan 85 veel vaker voor dan bij normaal
 begaafden. Ongeveer 15% van de Nederlandse 
bevolking heeft een IQ lager dan 85. 
Een lager IQ gaat vaak samen met een beperkt sociaal 
aanpassingsvermogen, een matig maatschappelijk per-
spectief en daarmee een grotere kwetsbaarheid. ‘Goede 
ggz-hulp is voor deze doelgroep nauwelijks beschik-
baar,’ zegt Erica Aldenkamp, ge-
specialiseerd in de behandeling 
van mensen met een lager IQ. 
‘Dat is schrijnend, want juist de 
lagerbegaafden hebben vaker 
hulp nodig vanuit juist de 
ggz-expertise.’

Wat zijn de gevolgen voor de 
behandeling van de groep 
lagerbegaafden?
‘Ze vallen nu in de hulpverle-
ning tussen de wal en het schip. 
Dat leidt tot onderdiagnostise-
ring en onderbehandeling, on-
nodig lange behandeltrajecten 
en daarmee tot onnodig lijden 
van de patiënt en diens omge-
ving. Dit leidt dan bovendien 
tot onnodig hoge zorgkosten.’

Wat is jouw missie?
‘Mijn doel is het om passende 
ggz die voor de reguliere 
patiëntenpopulatie in Neder-
land beschikbaar is via 
instellingen én vrijgevestigden ook binnen het bereik 
van patiënten met een laag IQ te brengen. Vanaf 2015 
heb ik een eigen praktijk ‘Poli+’ en focus ik mij volledig 
op deze doelgroep. In september 2015 open ik samen 
met een collega een Poli+praktijk in Amsterdam, ook 
voor de genoemde doelgroep.’

Wat zijn kernbegrippen van je werkwijze voor 
deze doelgroep?
‘Betrokkenheid, vakmanschap, geprotocolleerd maat-
werk en samenwerking met het netwerk van de patiënt. 
De wijze van bejegening, de diagnostiek en de aange-
paste behandeling dragen bij aan de effectiviteit van 
de therapieën die ik bied. In het algemeen geldt dat ik 
meer tijd nodig heb per patiënt dan patiënten met een 

normaal IQ. Ik 
behandel dan ook 
voornamelijk in 
product Intensief 
van de generalisti-
sche basis-ggz en 
sluit vaak nog een 
product Midden af 
voor een vervolg-
behandeling. Om 
deze redenen zou 
ik graag met zorg-
verzekeraars in 
gesprek gaan over 
de wijze waarop 
er voor deze groep 
in de gb-ggz meer 
mogelijkheden 
kunnen komen.’ 

Moeten er speci-
fieke richtlijnen 
voor deze doel-
groep komen?
‘Zeker, dat is van 
groot belang. 

Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van 
de behandelingen vind ik belangrijk, of juist ook voor 
de doelgroep waar ik mee werk. Ik ben betrokken bij 
het oprichten van een referentiegroep ‘Psychiatrie en 
LVB’ (licht verstandelijke beperking) binnen BRaM van 
Stichting Benchmark GGz. Ook ben ik namens de LVVP 
betrokken bij de initiatie en de uitwerking van de 
‘Generieke Module Psychische stoornissen en LVB’ via 
het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. Op die ma-
nier draag ik actief bij!’

‘Juist de lagerbegaafden hebben vaker hulp 
nodig vanuit juist de ggz-expertise’

http://www.intramed.nl/ggz
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column

Jeuk
Achter de computer, telefoon in de hand, 
zit ik mijn administratie te regelen met 
de gemeente L. De mevrouw aan de an-
dere kant biedt haar excuses aan voor het 
ontstane ongemak; door een softwarepro-
bleem kunnen ze helaas mijn factuur niet 
accepteren. De fout moet verholpen 
worden en ik moet helaas nog even
 wachten. Het is augustus en de rekening 
is door mij in april ingediend. Het werk is 
allang klaar en betrof een 5-jarig meisje 
dat haar moeder op dramatische wijze 
was verloren. Ze durfde niet te slapen en 
niets meer alleen te doen.  Met het meis-
je gaat het inmiddels best goed, ze durft 
weer te slapen en te spelen en haar oma 
kan weer alleen naar het toilet. 

Met mij gaat het iets minder. Ik voel me 
gefrustreerd nu - na de vakantie veel van 
mijn ingediende facturen nog onbetaald 
zijn. De machine van de transitie in de 
jeugdzorg kraakt, het lijkt wel een mon-
ster, een vijand. Moet ik wel doorgaan 
met het bieden van jeugd-ggz? En hoe 
gaat het straks? Hoe ga ik dat in mijn 
eentje redden met die toenemende admi-
nistratieve druk? 

Ondertussen zit mijn 11-jarige dochter 
haar spreekbeurt te oefenen. “Mieren zijn 
niet zo slim, maar samenwerken kunnen 
ze als de beste”, vertelt ze opgeruimd.

“Ze kunnen door middel van samenwer-
ken een vijand aan die vele malen groter 
is dan zij”. Ik dwaal af... wat hebben mie-
ren eigenlijk voor vijanden? Ik vraag het 
mijn dochter. 
Ze vertelt: een bosbrand bijvoorbeeld. 
En hoe gaan ze daar dan mee om? Dan 
brandt het topje van de mierenhoop af en 
de rest overleeft en bouwt opnieuw. Of ze 
jagen een zoogdier weg dat op hun 
mierenhoop gaat liggen door hem massaal 
te beklimmen en jeuk te bezorgen. 
Waarom zijn vrijgevestigden eigenlijk niet 
méér mierachtig? Hoe kunnen wij onze 
‘vijand’ wat jeuk bezorgen en verjagen, 
zodat we ons werk weer kunnen doen? 

Iets wat mieren niet kunnen en wij wel, 
is met elkaar delen wat er misgaat en 
de vereniging gebruiken om zorgen en 
misstanden aan de kaak te stellen. De 
LVVP is onze mierenkoningin. Maar ze 
hebben ook werksters nodig, mieren die 
hun taak uitvoeren en daarin volharden. 
Dat zijn wij, de leden. Misschien ligt daar 
de sleutel om deze transitie te overleven 
en op een nieuw level, in een nieuwe tijd 
gewoon weer ons mooie werk te blijven 
doen, aangepast aan de omstandigheden. 
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Hallo muur, de derde roman van Erik Jan Harmens (1970), is een indringend en openhartig verslag van een 
leven tot op de bodem. Het is zijn meest autobiografische werk tot nu toe. De hoofdpersoon is een zwaar aan 

alcohol en tabak verslaafde man die zijn vader en een goede vriend aan de dood verliest en ook zijn relatie beëin-
digd ziet. Toch is er aan het eind van het boek licht: de hoofdpersoon overwint zijn verslavingen met hulp van de 

Jellinek Kliniek en vrijgevestigde gz-psychologen. ‘Ik ben bij verschillende vrijgevestigden in therapie geweest,’ 
zegt Harmens. ‘Soms heb ik de therapeutische relatie verbroken, omdat er geen klik was.’

Hoofdpersoon 
Harmens praat in de roman 
letterlijk tegen een muur: ‘Hallo 
muur. Je ziet er nog precies zo uit 
als gisteren. Ik niet, ik ben 
veranderd. Ik heb andere kleren 
aan, ik kijk anders. Ik voel me ook 
anders.’ De symbolische 
betekenissen van een muur zijn 
evident: de muur spreekt niet 
terug, het lijkt alsof hij dat ook niet 
wil; er zijn beroemde muren, zoals 
de Klaagmuur en in het 
existentialisme van Sartre en 
Camus verbeeldt de muur vaak 
een grenssituatie: de hoofdpersoon 
kan nergens meer heen, net zoals 
Harmens in Hallo Muur: ‘Ik voel 
me verwant met het existentialis-
me waarin de mens fundamenteel 
eenzaam is, maar wel verantwoor-
delijk is voor zijn eigen daden. Op 
een bepaald moment kom je met 
de rug tegen de muur te staan, 
omdat de alcohol mij dreigde te 
slopen. In wezen zijn alcohol en 
tabak slechts middelen tot 
zelfdestructie. 

Ik was wanhopig op zoek naar een 
zinvol bestaan, maar kon dat niet 
vinden, ondanks het feit dat ik een 
goede baan, een mooie leaseauto 
en een gaaf gezin had en een rede-
lijk succesvol dichter en schrijver 
ben. Ik was een succesvolle 
alcoholist dus. Maar wel met een 
laag zelfbeeld. Ik had het gevoel 
dat ik in alles tekort schoot: in 
mijn relatie, het schrijverschap, in 
mijn baan.’

Kort, scherp
Hallo muur bestaat uit 74 verhalen 
met de kenmerken van de column: 
kort, scherp, één onderwerp, in 
een heldere, eenvoudige stijl. Alle 
verhalen zijn geschreven in de 
tegenwoordige tijd, ook de flash-
backs, wat een verrassend effect 
heeft. ‘De eerste versie van het 
boek bestond uit 100.000 
woorden, de uiteindelijke versie 
slechts 43.000,’ zegt Harmens. ‘Ik 

heb dus gesloopt, omdat ik de es-
sentie over wilde houden. Ook heb 
ik ernaar gestreefd zo min 
mogelijk uit te leggen. Ik heb het 
laten zien, voelen, proeven, rui-
ken en horen. Daarbij moet je als 
schrijver wel tot het uiterste, tot de 
bodem willen gaan. Ik lees vrij veel 
manuscripten en als een auteur 
aan de oppervlakte blijft, is het 
geen goed boek. Je moet durven
fileren, een bijl durven te zijn.’

Een roman met 74 korte 
hoofdstukken houdt het gevaar 
in dat het boek blijft hangen in 
de anekdotes, wat niet het geval 
is, omdat de thematiek van ver-
val en opkomst zorgvuldig over 
de hoofdstukken is verdeeld. De 
onderwerpen in de hoofdstukken 
zijn altijd verhaalmotieven die aan 
het thema dienstbaar zijn. ‘Dat 
was best lastig,’ geeft Harmens toe. 
‘Maar als je eenmaal het 
overkoepelende thema kent, kun je 
daar naartoe schrijven. Ook 
mensen die nooit drinken 
herkennen zich in de worsteling 
van het hoofdpersonage: iedereen 
is immers op zoek naar een 
betekenisvol leven.’

Autobiografische roman over 
verval en opkomst 

Hallo muur bestaat uit 74 
verhalen met de kenmerken 
van de column: kort, scherp, 
één onderwerp, in een 
heldere, eenvoudige stijl.
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Niet gebeurd, wel waar
Hallo muur is autofictie. Niet alles is letterlijk zo 
gebeurd als in het boek beschreven is. ‘De dood van 
mijn vader is uiteraard echt gebeurd, maar mijn 
belevenissen op het Boekenbal zijn samengesteld 
uit verschillende avonden. Een romanschrijver con-
strueert en kneedt de werkelijkheid totdat het een 
eenheid wordt. Daarom kun je niet altijd letterlijk 
opschrijven wat er gebeurd is; soms is de werke-
lijkheid te ongeloofwaardig om in een roman op te 
voeren.’

Harmens kon Hallo Muur pas schrijven nadat hij 
was afgekickt van zijn alcoholverslaving, die heftig 
was: in zijn slechtste periode waren twintig tot vijf-
entwintig glazen (eenheden) per dag eerder regel 
dan uitzondering. ‘Ik ben eerst gestopt met roken,’ 
vertelt Harmens, ‘daarna heb ik hulp gezocht in de 
Jellinek Kliniek. In mijn boek heb ik dat uitgebreid 
beschreven. De sessies met de vrijgevestigde psy-
chologen hebben me onder meer inzicht gegeven 
waarom ik dronk. Dat  bleken traumatische erva-
ringen te zijn die ik niet had verwerkt en probeerde 
tedempen met het drinken van alcohol.

De regressietherapie  heeft mij geholpen de trau-
ma’s een plek te geven. Ook heb ik cognitieve 
gedragstherapie gedaan, waarin ik geleerd heb te 
mentaliseren. De relatie tussen de psycholoog en 
de cliënt is daarbij essentieel: er moet een vertrou-
wensband zijn, anders werkt het niet. Daarom heb 
ik een paar keer de relatie verbroken. Als het wel 
klikt, is een vrijgevestigd psycholoog belangrijk: in 
een professionele, maar niet institutionele 
omgeving heb ik inzicht gekregen in mijn 
drijfveren, achtergronden en valkuilen.’

Uitgeverij Lebowski stelt drie weg-
geefexemplaren beschikbaar aan

 LVVP-leden. Heeft u 
belangstelling? 

Mail dan Tineke Ruijl 
via t.ruijl@lvvp.info 

‘De sessies met de vrijgevestigde 
psychologen hebben me onder meer inzicht 

gegeven waarom ik dronk.’ 

Erik Jan Harmens: Hallo Muur
Lebowski Publishers, 2015.  
ISBN 978 90 488 1805 1
€ 19,90
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Uw cliënt geen last meer van 
stress en u geen stress meer
van uw administratie.
Intramed zorgt voor het stroomlijnen van uw administratieve 
proces. Degelijk en betrouwbaar. Een partner die weet wat u 
als psycholoog/psychotherapeut beweegt.

Zelf ervaren? Vraag Intramed nu aan
en u kunt 3 maanden kosteloos en
zonder verplichtingen de software proberen.

Meer informatie: 
www.intramed.nl/ggz
0182 62 11 07
info@intramed.nl 

De praktijk gaat
erop vooruit
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