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 Factsheet, t.b.v. Algemeen Overleg GGZ, 29 januari 2019 
Van: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) 

 
Via deze factsheet vraagt de LVVP uw aandacht voor de volgende onderwerpen: 
1. Administratieve lastendruk 
2. Het bevorderen van het contracteren tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars  
3. Het zorgprestatiemodel 
4. De wachttijden in de ggz  
 
1. Administratieve lastendruk 
Vrijgevestigde zorgaanbieders ervaren al jarenlang een hoge administratieve lastendruk. Het veld is 
vanaf circa 2016 bezig de lastendruk te verminderen, onder andere door initiatieven van VWS. Er 
wordt dus flink geïnvesteerd in een vermindering van de lastendruk in het veld, maar de praktijk is 
daar waar een regel geschrapt wordt, er nieuwe regels ontstaan. Vrijgevestigden ervaren vooral 
lastendruk rondom de jaarlijkse contractering met zorgverzekeraars. Er zijn al stappen gezet door 
zorgverzekeraars en ZN om te komen tot uniforme algemene bepalingen en een uniforme 
declaratieparagraaf. In de praktijk zien we dat verzekeraars deze niet gebruiken of aanvullende 
voorwaarden opnemen waardoor ze niet meer uniform zijn. Gedurende het jaar zijn vrijgevestigden 
ook drukdoende met de uitvoering van de voorwaarden: checken of het (krappe) omzetplafond niet 
wordt overschreden, een signaal afgeven aan de verzekeraar als 70% van het plafond is bereikt, 
checken of het plafond niet eenzijdig naar beneden wordt bijgesteld, checken of de productmix in de 
gb ggz klopt etcetera. De inhoud van de contracten wordt dan ook als onaantrekkelijk ervaren door 
vrijgevestigden, omdat het veel administratieve handelingen vraagt. Hierdoor kan de bereidheid tot 
contracteren onder druk komen te staan. Dat brengt ons op het volgende punt 'bevorderen 
contracteren'.  
 
2. Het bevorderen van het contracteren tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars 
Er is een wetsvoorstel ‘bevorderen van de contractering’ in de maak. Via deze wet kunnen 
deelsectoren, bijvoorbeeld verslavingszorg, via een AMvB een aanwijzing krijgen. Dit voorstel biedt 
de overheid de mogelijkheid om een nog lagere vergoeding voor de patiënt in te stellen dan het 
huidige restitutietarief. In het voorliggende voorstel kan de hoogte van de vergoeding aan de patiënt 
zó laag worden vastgesteld, dat een zorgaanbieder genoodzaakt is om een nog groter deel van de 
rekening bij de verzekerde neer te leggen. Deze aanstaande wetgeving hangt nauw samen met de 
contracteergraad in het veld en dat is precies waar onze zorgen zitten. In het Hoofdlijnenakkoord 
(HLA) GGZ is afgesproken dat contracteren aantrekkelijker gemaakt moet worden, echter de focus in 
de uitwerking lijkt nu te liggen op een wettelijke wijziging.  
In de gesprekken met zorgverzekeraars en overheid ervaren we steeds dat het gaat over de 
onwenselijkheid van ongecontracteerd werken in plaats van het stimuleren van contracteren. Hier 
boven schetsten we al de hoge administratieve lastendruk die de contracten met zich meebrengen. 
Daarnaast constateren we dat de contracten veelal onaantrekkelijk zijn door de generieke 
prijsafslagen en de krappe omzetplafonds die schrijnend zijn in deze tijden van lange wachttijden. 
Verder stellen we vast dat zorgverzekeraars vaak niet bereid zijn om contracten te sluiten met 
bijvoorbeeld nieuwe aanbieders.  
Ook merken wij dat de gesprekken met zorgverzekeraars vooral gaan over de contracteerprocedure, 
maar de inhoud van de contracten is veel bepalender voor de bereidheid om te contracteren. De 
LVVP zet dan ook graag in op de afspraken conform het HLA: de inhoud van de contracten 
aanzienlijk aantrekkelijker maken, dit kan leiden tot een toename van de contracteergraad. 
 
3. Het zorgprestatiemodel 
De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de gb-
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ggz, g-ggz en fz: het zorgprestatiemodel. De huidige bekostiging in de ggz en fz -met onder andere 
producten en dbc’s- is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier te 

bekostigen, zo vinden partijen in de fz, de ggz en de NZa. De LVVP deelt deze mening. De nieuwe 
zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar 
voor de patiënt. Ook gaan de netto administratieve lasten omlaag.  
Het zorgprestatiemodel wordt eenvoudiger en transparanter, zodat declaraties herkenbaar en 
controleerbaar zijn voor de patiënt. De declaraties zijn gebaseerd op consulten of verblijfsdagen. De 
prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een zorgtraject van 365 dagen, maar aan een dag. Daardoor 
is er sneller inzicht mogelijk in zorguitgaven. Ook de minutenregistratie van directe en indirecte tijd 
is niet meer nodig, waardoor de administratieve lasten structureel verlicht zullen worden. 
Wat de aandacht van de LVVP heeft, is het onderdeel zorgvraagtypering. Dit onderdeel moet 
bijdragen aan een betere klinische herkenbaarheid van patiënten en betere sturing op gepaste en 
doelmatige zorg. Er moet een mechanisme van begrenzing ingebouwd worden waarbij beoordeeld 
wordt of gepast gebruik en doelmatigheid nog aan de orde zijn. Als een begrenzing ontbreekt dan 
zullen zorgverzekeraars de begrenzing stellen. Dat leidt tot tal van variatie waardoor het model 

onwerkbaar wordt en er een forse administratieve lastenverhoging ontstaat. De discussie over de 
begrenzing wordt op dit moment gevoerd met het veld. De overleggen zijn constructief van aard, 
maar partijen staan er heel divers in op dit onderdeel. Wij vragen ons dan ook af of realisatie van 
begrenzing in de zorgvraagtypering zal plaatsvinden. Hier maken wij ons zorgen over.  
In de bijlage treft u meer informatie aan over het zorgprestatiemodel. 
 
4. Wachttijden in de ggz 
Vrijgevestigden werkzaam in de volwassen ggz leveren wachttijdgegevens aan bij Vektis. Deze 
wachttijden zijn redelijk onveranderd gebleven de afgelopen maanden, zo is te zien in de 
monitorgegevens van de NZa. Wat tot vragen en ook frustratie leidt van vrijgevestigden is dat 
vanwege strakke omzetplafonds patiënten van de betreffende zorgverzekeraar niet in behandeling 
genomen kunnen worden of dat een behandeling niet voortgezet kan worden. Deze vrijgevestigden 
hebben capaciteit in de praktijk, maar moeten patiënten van de betreffende verzekeraar weigeren. 
Vrijgevestigden ervaren dit als ethisch onjuist en het is ook volstrekt niet te rijmen met de 
wachttijden die schrijnend lang zijn. De LVVP ervaart de reacties van bepaalde zorgverzekeraars dan 
ook als krokodillentranen! 
 
Kortom, de LVVP pleit voor: 
- inzetten op de gewenste afname van de administratieve lastendruk voor vrijgevestigden; 
- inzetten op verbetering van het inkoopbeleid tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars door de 
inhoud van de contracten aantrekkelijker te maken (investeren in stimuleren van contracteren); 
- realisatie van een begrenzing in het zorgprestatiemodel door dit te verdisconteren in de 
zorgvraagtypering; 
- ruimere omzetplafonds zodat daar waar capaciteit is, deze benut kan worden door zorgaanbieders 
en patiënten niet langer onnodig op de wachtlijst staan. 
 
De Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) is de 
branchevereniging voor vrijgevestigde gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en klinisch 
(neuro)psychologen. De vereniging heeft circa 2500 leden die werkzaam zijn in vooral sectie II van 
het kwaliteitsstatuut. De LVVP ontstond 5 jaar geleden na een fusie van de Nederlandse Vereniging 
van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP) en de Landelijke Vereniging van 
Eerstelijnspsychologen (LVE). 
 
Contactgegevens: Annemarie van der Meer, beleidsmedewerker LVVP, a.vandermeer@lvvp.info  
06-837 94 063 
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Bijlage B Het zorgprestatiemodel: wat gaat er veranderen?  

• Er komt een nieuwe bekostiging en financiering. 

• Deze gaat gelden voor zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. 

• De dbc’s en producten worden afgeschaft. 

• Er wordt geen (directe en indirecte) tijd meer geschreven. 

• Binnen het zorgprestatiemodel worden zes settingen onderscheiden. Vrijgevestigden vallen in 
de setting ambulant sectie II (op basis van kwaliteitsstatuut). 

• Binnen een setting wordt een aantal beroepen onderscheiden, bijvoorbeeld gz-psycholoog, 
klinisch psycholoog of psychotherapeut. 

• Binnen een beroep is een aantal prestaties mogelijk. De prestaties voor de setting ambulant  
sectie II hebben de vorm van consulten en variëren in tijd.  

• In de prestaties is zowel directe als indirecte tijd verdisconteerd. 

• Daarnaast komt er een extra prestatie voor intercollegiaal overleg voor vrijgevestigden die 
werken binnen sectie II van het kwaliteitsstatuut. 

• Voor elke prestatie (per BIG-beroep en binnen een setting) wordt een tarief vastgesteld.  

• Het model is nu nog alleen een bekostigings- en financieringsmodel; er zijn nog geen 
inhoudelijke grenzen. De inhoudelijke kant -de zorgvraagtypering- wordt op een later moment 
ingevoerd. De basis hiervoor vormen de clusters uit het ‘oude’ zorgclustermodel. 

 
Website over het zorgprestatiemodel: www.zorgprestatiemodel.nl 
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