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1. Opening door Maarten Ruys 

 

De heer Ruys heet de aanwezigen welkom. In het najaar van 2014 

hebben we tijdens de kick-off bijeenkomst ‘In gesprek met de NZa’ 

samen met zorgpartijen een aantal belangrijke thema’s in de zorg 

vastgesteld. Eén daarvan is de contractering in de eerste lijn. Ook tijdens 

deze bijeenkomst zijn zorgpartijen goed vertegenwoordigd met 

zorgaanbieders uit de eerste lijn, zorgverzekeraars, zorgmakelaars, 

consumentenorganisaties, vertegenwoordigers van het ministerie van 

VWS en van de ACM. Het doel is om een open discussie te voeren, 

waarin niet alleen de NZa luistert, maar waar ook goed naar elkaar wordt 

geluisterd. Dit is een mogelijkheid om ook van elkaar te horen waar het 

wringt, wat anders kan en wat daarvoor nodig is. Verder heeft de 

minister vorige week een brief1 naar de kamer gestuurd, waarin staat dat 

zij de NZa vraagt om de mogelijkheden te verkennen van 

inkoopmodellen. De NZa ziet deze bijeenkomst ook als mogelijkheid om 

input te verzamelen en door te geven aan de minister. 

 

2. Presentatie resultaten onderzoek contractering en zorgplicht 

fase 1 (NZa)  

 

De eerste fase van het onderzoek naar contractering en zorgplicht richt 

zich op het aantal contracten voor de sectoren GGZ, verloskunde, 

fysiotherapie en logopedie dat is afgesloten en of dat verschilt van vorig 

jaar. In grote delen van het land is de bereikbaarheid van de zorg goed 

en het aantal contracten is licht gedaald. Deze fase zegt niets over 

zorgplicht, kwaliteit, wachttijden en de specifieke behandelingen binnen 

de gecontracteerde zorg. In de tweede fase van het onderzoek wordt 

gekeken naar gebieden waar weinig contracten zijn afgesloten en de 

zorgplicht. Het onderzoek gaat niet specifiek over het contracteerproces 

of over de inhoud van de contracten. 

 

Door de aanwezigen worden vragen gesteld over het onderzoek: is er 

aandacht voor het gecontracteerde volume van behandelingen, 

eventuele wachttijden en grensoverschrijdende zorg? Leidt het 

onderzoek tot objectiveerbare normen voor contractering? Er wordt 

opgemerkt dat de contracteergraad niets zegt over het proces of over de 

inhoud van de contracten. Zorgaanbieders kunnen, ondanks bezwaren, 

toch het contract getekend hebben. Ook het afsluiten van kleine 

contracten kan een vertekend beeld geven. 

 

Het onderzoek dient als basis om de diepte in te gaan met 

zorgaanbieders en zorgverzekeraars en dan ook te richten op onderdelen 

die nader onderzoek vereisen. Eventuele wachttijden zullen vooral in het 

onderzoek naar de GGZ betrokken worden. Ook is er ruimte om 

                                                
1 

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z04290&di

d=2015D08742 
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zorgplicht nader in te vullen en verder te objectiveren (bijv. de 

reistijdcriteria). 

 

3. Inventarisatie van het verloop van het contracteerproces 

Over het contracteerproces heeft de NZa veel signalen van zorgpartijen 

ontvangen. Daarnaast heeft de NZa ter voorbereiding van deze 

bijeenkomst van enkele genodigden een nadere inventarisatie 

ontvangen. Tijdens de discussie benoemen de deelnemers factoren die 

een rol spelen in het contracteerproces: 

 

• Tijd.  

Op het moment dat contracten worden gesloten is de inhoud van de 

polissen nog niet bekend gemaakt. Verder kunnen nog verbeterd 

worden de interne processen bij de zorgverzekeraars, de 

(vooraankondiging) over de timing en de inrichting van het proces, 

inclusief de onzekerheden daarin (verwachtingenmanagement), en de 

tijdige invoering van wijzigingen in wet- en regelgeving. Het probleem 

van de tijdfasering wordt breed herkend door de deelnemers; 

• Gelijkwaardigheid 

Er zijn wel gesprekken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, 

maar dat mag veel meer, zodat de zorgaanbieders niet verrast worden 

door het contract dat op de mat valt. Daarnaast is voldoende en 

tijdige communicatie wel belangrijk, maar dan nog moeten aanbieders 

‘tekenen bij het kruisje’. Zorgverzekeraars geven aan dat er al 

intensief gepraat wordt met zorgaanbieders op meerdere niveaus. 

Contracten op maat is lastig omdat zorgverzekeraars de contracten 

van de preferente zorgverzekeraar volgen. Het is wel goed om van 

tevoren te inventariseren wat leeft en dat in het contract te verwerken 

dat wordt aangeboden aan alle aanbieders. Ook zou er meer regionaal 

gewerkt kunnen worden en zouden meerjarenafspraken gemaakt 

kunnen worden. Voor de toekomst zou contractering van hele 

zorgketens een optie zijn.  

• De complexiteit van het contracteerproces 

Wat het contracteerproces complex maakt is dat iedere 

zorgverzekeraar zijn eigen beleid heeft en dat geldt ook voor 

gemeenten. In de eerstelijnszorg speelt coördinatie tussen 

zorgaanbieders een belangrijke rol. Wanneer de verzekeraar een 

bepaald zorgprogramma niet volgt, wordt het voor de 

zorgaanbieder(s) onmogelijk het uit te voeren, ook als het één van de 

volgcontracten betreft. Gesuggereerd wordt dat een verplichting om 

de contracten van preferente zorgverzekeraars te volgen 

versnippering kan voorkomen en regionale initiatieven stimuleert.  

Bepaalde sectoren hebben erg veel moeite met lage tarieven, 

omzetplafonds, wisselende administratieve eisen, etc. Deze sectoren 

krijgen geen goed platform voor elkaar om daar afspraken over te 

maken. Eén van de zorgaanbieders geeft aan met een initiatief bezig 

te zijn om de patiënt te informeren bij welke zorgverzekeraar je moet 

zijn om bepaalde zorg vergoed te krijgen. 

• Normen voor het contracteerproces / contracteervrijheid versus 

bindende voorschriften 

Van de kant van de zorgaanbieders wordt aangegeven dat zij een 

bepaalde rol van de NZa in het proces verwachten. Zorgaanbieders 

hebben weinig middelen om in te grijpen als het misgaat. Er is 

behoefte aan strakkere invulling. Een escalatieloket zou helpen om het 

proces te stroomlijnen. De NZa licht toe dat dat het aan zorgpartijen 

is om normen te stellen. De NZa heeft dit in 2010 gedeeltelijk gedaan 

en daar bestond destijds in het veld weerstand tegen. Sinds die tijd 

ligt er de uitnodiging aan alle zorgpartijen om hier verder invulling aan 

te geven. De NZa is bereid om gezamenlijk overeengekomen normen 

over te nemen in het toezichtkader. Als het veld er in onderling 
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overleg niet uitkomt kan de NZa eventueel zelf normen gaan 

faciliteren. Hetzelfde geldt voor termijnen. Omdat de ene sector de 

andere niet is, is het niet gewenst om dit landelijk dicht te regelen en 

één uniforme norm op te leggen. Er moet voldoende contractvrijheid 

blijven. 

 

4. Evaluatie van het instrument Good Contracting Practices 

(GCP’s) 

 

Good Contracting Practices2 bieden zorgverzekeraars en vrije 

beroepsbeoefenaars een handreiking om tot goede contracten te komen. 

Met de GCP’s kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders aan de slag 

om knelpunten in het contracteerproces op te lossen. Wat vinden de 

deelnemers van de GCP’s en missen zij nog iets? De deelnemers 

reageren divers: bindende GCP’s versus contracteervrijheid, een 

geschillencommissie om te escaleren en verzoek om transparantie over 

naleven van de GCP’s. 

 

De heer Geerts (zorgmakelaar) heeft in zijn recente verschenen blog3 zes 

suggesties gedaan: 1) Verruim de bagatelvrijstelling; 2) Verplicht ACM 

om een uitspraak te doen over het al dan niet toegestaan zijn van de 

verkooporganisatie op basis van het aandragen van feiten 

(rulingpraktijk); 3) Maak de good contracting practices verplicht in plaats 

van vrijblijvend; 4) Verplicht verzekeraars om op door marktpartijen 

aangedragen voorstellen inhoudelijk te reageren met de mogelijkheid 

van een geschillenregeling om het contracteerproces te toetsen; 5) 

Verplicht verzekeraars om uiterlijk 1 oktober hun restitutietarieven en 

polisvoorwaarden kenbaar te maken, zodat zorgaanbieders daarmee bij 

een beslissing om al dan niet te contracteren rekening mee kunnen 

houden; 6) Geef de hinderpaal een wettelijke verankering voor de 

eerstelijn. In zijn toelichting geeft de heer Geerts aan dat naar zijn 

ervaring slechts 2 van de 16 GCP’s goed uitgevoerd worden; rond de 

overige is regelmatig commotie. 

 

In de discussie wordt ingegaan op het karakter van de GCP’s. De NZa 

geeft aan dat er destijds bewust is gekozen voor een handreiking, niet 

voor bindende regelgeving. Er is contracteervrijheid, partijen moeten dit 

proces zelf kunnen inrichten. Wanneer de GCP’s de norm worden, moet 

je ook gaan handhaven en dat is erg lastig bij normen als: ‘partijen 

moeten beschikbaar zijn voor vragen’. Het vernieuwende van de GCP’s 

was juist dat partijen van beide kanten met elkaar in gesprek gingen. 

Hoe meer gereguleerd wordt hoe minder partijen een prikkel hebben om 

er zelf uit te komen. Zorgaanbieders benadrukken dat er geen behoefte 

is aan méér regels; ook door zorgverzekeraars wordt dit bevestigd. Om 

de discussies tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars hierover te 

kanaliseren is er wel behoefte aan scherpere regels en een duidelijker 

normenkader. In de discussie wordt ingegaan op opties als het bindend 

verklaren van de GCP’s, het creëren van escalatiemogelijkheden, het 

instellen van een geschillencommissie, het publiceren (met naam en 

toenaam) van de naleving van de GCP’s en de voor- en nadelen daarvan. 

Tegelijkertijd wordt benadrukt dat goede omgangsvormen allereerst van 

de partijen zelf moeten komen. Benadrukt wordt nog dat een 

geschillencommissie ook zal moeten werken op basis van een 

normenkader (het hanteren van de GCP’s als normenkader zou dan een 

middenweg zijn) en dat de jurisprudentie ervan ook een aanvulling op 

bestaande regels kan betekenen. Een geschillencommissie kan ook tot 

                                                
2 http://www.nza.nl/104107/138040/Good_Contracting_Practices_2014.pdf 
3 http://www.skipr.nl/blogs/id2214-naar-een-beter-evenwicht-tussen-verzekeraars-en-

zorgaanbieders.html 
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effect hebben dat partijen verder weg van elkaar komen te staan in 

plaats van er met elkaar uitkomen. Tot slot wordt benadrukt dat een 

snelle reactie van de NZa op vragen/problemen die voorgelegd worden 

gewenst is.  

Van de kant van de zorgaanbieders wordt nog aandacht gevraagd voor 

discrepantie tussen de zorg die in de contractering wordt ingekocht en 

zorg die in de polisvoorwaarden wordt verzekerd. Van de kant van de 

NZa wordt aangegeven dat een zorgverzekeraar in de polis wel een 

inperking kan opnemen van de typen zorgaanbieders die die zorg mogen 

leveren. De zorg waar een verzekerde recht op heeft onder de 

basisverzekering is echter in de wet geregeld. 

 

5. Presentatie onderhandelen met een zorgmakelaar (ACM) 

 

Weke afspraken kunnen zorgaanbieders onderling of via de zorgmakelaar 

maken? De ACM geeft guidance in verschillende sectoren: wat kan wel 

en wat kan niet. Het uitgangspunt is dat samenwerking kan, maar mag 

geen nadeel opleveren voor patiënten of verzekerden. De ACM is 

voornemens om ook een leidraad op te stellen over 

onderhandelingsmodellen in de eerste lijn naar aanleiding van tips, 

signalen en klachten.  

 

Wat mag wel?:  

• Ketensamenwerking tussen niet concurrerende groepen, of 

samenwerking door partijen in verschillende werkgebieden.  

• Overleg (ook tussen concurrenten onderling) over 

kwaliteitsstandaarden en innovaties. Ook is het goed om informatie 

uit te wisselen over wie wat het beste kan doen. Maar uiteindelijk is 

de vraag aan de orde is waar je het moet gaan inkopen. Als 

concurrerende huisartsen kun je niet afstemmen welke zorg door wie 

en tegen welke voorwaarden geleverd wordt. Dan moet de 

verzekeraar als inkoper het initiatief nemen. 

• De bagatelregeling; die maakt samenwerking mogelijk voor maximaal 

8 aanbieders, met een maximale gezamenlijke omzet van € 1,1 

miljoen. 

• Als een zorgmakelaar meerdere concurrerende zorgaanbieders 

vertegenwoordigt kan als handvat worden aangehouden dat groepen 

(‘mandjes’) worden gemaakt van niet-concurrerende aanbieders, die 

worden vertegenwoordigd door verschillende makelaars. 

Onderhandeling moet dan ook echt per groep plaatsvinden. Bij 

onderhandelingen via zorgmakelaars geldt dat uitwisseling van 

concurrentiele informatie tussen concurrenten voorkomen moet 

worden.  

• De mogelijkheid voor concurrerende aanbieders om zich achteraf aan 

te sluiten bij het onderhandelresultaat, mits de zorgverzekeraar 

hiermee instemt. 

• Als huisartsen gezamenlijk een onderneming voeren dan mogen ze 

ook gezamenlijk afspraken maken met een zorgverzekeraar. 

 

Van de kant van de zorgaanbieders en zorgverzekeraars worden de 

volgende aandachtspunten in de discussie ingebracht: 

• De vraag of het overhevelen van zorg van de tweede- naar de eerste 

lijn ook als innovatie wordt gezien, of alleen als het verschuiven van 

een taak; 

• Er moet wel een bepaalde logische organisatiegraad ontstaan. Een 

verzekeraar heeft niets aan een mandje met huisartsen in 

Groningen, Limburg en Noord-Holland. Het gaat om de regio.  

• Het achteraf aansluiten van zorgaanbieders is niet ideaal, omdat je 

dan als zorgverzekeraar niet weet met welke groep je onderhandelt; 
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• In de eerstelijn wordt sowieso veel samengewerkt. Men zit vaak op 

één locatie, dit maakt dat onderlinge afstemming vanzelf gaat. 

• Als huisartsen nu geen marktpartij zijn, moet dàt probleem opgelost 

worden. Het wijzigingen van de organisatievorm c.q. de hele 

infrastructuur zou niet aan de orde mogen zijn. 

• Het concurreren op kwaliteit in plaats van op prijs.  

• De vraag of de verzekeraars het administratief wel toe kunnen 

passen, alle onderhandelingen met verschillende mandjes.  

• Het belang om met een beperkt aantal partijen om de tafel te zitten. 

Hoe meer partijen om tafel, hoe lastiger het wordt om te weten wie 

mandaat heeft met een significant deel van de achterban.  

• Situaties waarin het voordeel voor de consument opweegt tegen het 

nadeel van de non-concurrentie. Volgens de 

mededingingsregelgeving zou je in die situatie als concurrent kunnen 

onderhandelen.  

 

Vraag aan de ACM is of deze bereid is om een informele zienswijze te 

geven wanneer het veld met een dergelijke casus komt. Antwoord van 

de ACM is dat hier zeker naar wordt gekeken als het verzoek komt.  

 

6. Afsluiting door Maarten Ruys 

 

Er is openhartig gediscussieerd. Het proces kan voor zorgpartijen soms 

wat onbevredigend zijn. Hoe nu verder? De NZa doet een oproep aan 

zorgpartijen om niet alleen met de NZa, maar ook met elkaar in gesprek 

te blijven. De NZa organiseert nog meer bijeenkomsten over andere 

thema’s. De planning daarvan verschijnt in het webdossier Strategische 

Agenda 

Op 9 april heeft de NZa voor vertegenwoordigers van huisartsen en 

zorgverzekeraars een ronde-tafel gesprek georganiseerd om specifiek 

het contracteerproces van huisartsen te bespreken. 

 


