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Inleiding  

In januari 2014 is de GGZ gestart met het nieuwe zorgstelsel. De oude eerste- en tweedelijns 

psychologische zorg is vervangen door de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) en de Gespecialiseerde 

GGZ (GGGZ). In 2013 konden leden van het NIP hun ervaringen met de contractering van 

zorgverzekeraars rapporteren bij het Meldpunt Zorginkoop 2014. Het verslag hiervan kunt u lezen via 

de volgende link:  

 

http://www.psynip.nl/website-openbaar-documenten-nip-algemeen/nieuws/rapportage-enquete-

zorginkoop.pdf  

 

Nadat de fase van contracteren was afgesloten werd het Meldpunt Zorginkoop gesloten. De 

behoefte om knelpunten te registreren bleef echter bestaan, waarop de Sectie GGZ in februari 2014 

het initiatief nam om het Meldpunt Zorgstelsel GGZ te openen. Binnen dit meldpunt kunnen 

psychologen hun ervaringen met het nieuwe zorgstelsel, de zorgverzekeraars, de huisartsen en POH-

GGZ rapporteren. De Sectie GGZ inventariseert deze klachten en bespreekt de gesignaleerde 

knelpunten binnen de sectie, met het bestuur en het NIP bureau. Bestuurders en medewerkers van 

het NIP bureau participeren samen met andere beroeps- en cliëntenverenigingen in diverse 

platformen om de knelpunten te adresseren en op te lossen, onder andere met het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars 

Nederland (ZN), andere beroepsverenigingen van psychologen en huisartsen, individuele 

zorgverzekeraars en politieke partijen.  

 

Dit verslag is een tussenrapportage van de meldingen van de maanden februari, maart en april. De 

sectie GGZ wil alle psychologen die de moeite hebben genomen hun ervaringen te rapporteren 

hartelijk bedanken voor hun input. Het Meldpunt Zorgstelsel GGZ 2014 blijft open en we nodigen u 

van harte uit uw ervaringen te blijven delen.  

 

Het rapport beoogt een zo feitelijk mogelijk overzicht te geven van de knelpunten die leden ervaren 

met het zorgstelsel en hun relatie met verzekeraars. In het rapport staan veel uitspraken van leden in 

cursieve tekst weergegeven ter illustratie van hoe het onderwerp leeft bij deze leden. Dit wil niet 

zeggen dat hiermee ook het standpunt van het NIP hierover wordt weergegeven. De namen van de 

verzekeraars om wie de meldingen gaan zijn bewust buiten de rapportage gelaten. 
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Samenvatting 

In drie maanden tijd beschreven 149 psychologen hun ervaringen met het nieuwe zorgstelsel, de 

samenwerking met zorgverzekeraars, huisartsen en POH-GGZ. Op basis van deze meldingen zijn 

diverse knelpunten gesignaleerd. 

 

Zorgstelsel 

De regels van het nieuwe stelsel worden als bijzonder ingewikkeld ervaren. Psychologen geven aan 

door de bomen het bos niet meer te zien en erg op te zien tegen het vele extra werk wat dit oplevert. 

Binnen de kind- en jeugdzorg ervaart men het als bezwaarlijk dat er, als men een kind binnen de GB 

GGZ wil behandelen, een diagnose gesteld moet worden. Zorgaanbieders geven aan dat dit onrecht 

doet aan de ontwikkeling die het kind doormaakt en indruist tegen het streven van ontmedicaliseren. 

Ook maken psychologen zich zorgen over de privacy van cliënten, nu naast de GGGZ zelfs in de GB 

GGZ de diagnose- en andere informatie op de declaratie vermeld moet worden. 

 

Zorgverzekeraars 

Uit de meldingen komt naar voren dat de contracteerfase te lang geduurd heeft en dat er onredelijke 

eisen werden gesteld voor het afsluiten van een contract. Daarbij stoort het dat men alleen maar kan 

tekenen bij het kruisje en er geen ruimte is voor onderhandeling met de zorgverzekeraar. 

De kwaliteitseisen die zorgverzekeraars hanteren worden als onredelijk ervaren en het feit dat ze 

verschillen per zorgverzekeraar is voor zorgaanbieders onwerkbaar, waarbij men ook nog gekort 

wordt op de tarieven. Psychologen geven aan dat de expertise ten aanzien van kwaliteit bij de 

beroepsgroep ligt en dat de beroepsgroep om die reden zelf inhoud zou moeten geven aan de 

kwaliteitseisen.  

Zowel binnen de volwassenenzorg als binnen de kind- en jeugdzorg wordt de productmix als 

onuitvoerbaar ervaren. Doordat een deel van de cliënten uit de GGGZ binnen de GB GGZ behandeld 

dient te worden en de lichte klachten naar de POH-GGZ worden verwezen, is de zorgvraag binnen de 

GB GGZ verzwaard. Dit valt niet te rijmen met de eis dat het overgrote deel van de cliënten in vijf 

sessies behandeld moet worden. Dit drukt extra zwaar op de zorgaanbieders uit de kind- en 

jeugdzorg omdat zij naast de cliënt ook de ouders van de cliënt zien en eventueel contact 

onderhouden met de school.  

Op het moment van schrijven is het voor zorgaanbieders pas vanaf juli mogelijk de vanaf januari 

2014 geleverde zorg te declareren bij de zorgverzekeraars. Dit wordt als problematisch ervaren, 

zeker aangezien de eisen voor de bevoorschotting buitenproportioneel zijn. Tot slot wordt gemeld 

dat zorgverzekeraars onjuiste informatie verschaffen aan zowel cliënten als aan zorgaanbieders.  

 

Huisarts en POH-GGZ 

Ook in de samenwerking met de huisarts en de POH-GGZ worden veel problemen ervaren. De 

verwijsbrieven van huisartsen voldoen veelal niet aan de eisen van de zorgverzekeraar, huisartsen 

vinden het lastig om naar het juiste echelon door te verwijzen en willen en/of kunnen geen 

inschatting maken van een vermoeden van een DSM-stoornis. Het geringe onderscheid tussen de 

taken van de POH-GGZ en de psycholoog wordt als problematisch ervaren en psychologen geven aan 

dat POH-GGZ cliënten begeleiden die op grond van hun klachten behandeld zouden moeten worden 

binnen de GB GGZ. Tot slot zijn er onvoldoende POH-GGZ werkzaam met kennis van kind- en 

jeugdzorg, waardoor kinderen en jeugdigen met lichte klachten niet terug kunnen worden verwezen 

naar een POH-GGZ.  

 

Wat doet het NIP 

De gesignaleerde knelpunten worden besproken binnen de sectie GGZ en onder de aandacht 

gebracht van het bestuur en het NIP-bureau. Het meldpunt geeft input aan vele overlegvormen met 

onder andere het Ministerie van VWS, de NZa, ZN, andere beroepsverenigingen van psychologen en 

huisartsen, individuele zorgverzekeraars en politieke partijen. 
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Zo zijn de buitenproportionele eisen ten aanzien van de bevoorschotting gemeld bij zowel ZN als 

individuele zorgverzekeraars. ZN zal contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraars, het NIP 

blijft monitoren of dit tot verbetering leidt.  

Het signaal dat grote GGZ organisaties contracten afsluiten met zorgverzekeraars, huisartsen en 

POH-GGZ en cliënten bij ofwel de betreffende GGZ-organisatie ofwel de betreffende huisarts in zorg 

blijven is gemeld bij de NZa. De NZa zal dit signaal verder onderzoeken.  

De verwijsbrieven van huisartsen die niet voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraar zijn onder de 

aandacht gebracht van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).  

Het NIP is alle melders zeer erkentelijk voor het rapporteren van hun ervaringen en nodigen alle 

leden uit dat ook de komende tijd te blijven doen. Het NIP blijft aandringen op verbetering en 

aanpassing van het beleid, om de kwaliteit en de autonomie van onze beroepsgroep te waarborgen. 
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Respons en analyse  

In 3 maanden tijd zijn er 149 meldingen binnengekomen. Deze meldingen zijn antwoorden op open 

vragen over ervaringen met zorgverzekeraars, het nieuwe zorgstelsel en de samenwerking met de 

huisartsen en POH-GGZ. Van deze open vragen is een kwalitatieve analyse gemaakt, welke 

uitgangspunt is van dit verslag. De sectie GGZ overweegt om op basis van de gesignaleerde 

knelpunten een kwantitatieve meting te doen om zo naast de inhoud, ook de omvang van het 

probleem helder te kunnen schetsen.  

 

Invoering nieuwe zorgstelsel GB GGZ en GGGZ  

Door 32 psychologen wordt melding gemaakt van problemen met betrekking tot de regels van het 

nieuwe zorgstelsel. In 13 meldingen wordt beschreven dat de regels als bijzonder ingewikkeld 

worden ervaren en dat het veel tijd kost ze te begrijpen. Verschillende psychologen geven aan dat 

het dusdanig veel tijd kost dat ze overbelast dreigen te raken of overwegen hun praktijk te sluiten.  

 

‘Ik moet heel veel overwerken om alles te bestuderen en georganiseerd te krijgen. Voor het eerst ben 

ik overspannen door mijn werk.’  

 

‘Ik ervaar dit als een zeer onrustige tijd door de vele onduidelijkheden. Om die reden denk ik er soms 

aan te stoppen.’  

 

‘Het kost me zo veel meer werk, tijd en geld, dat ik me afvraag of ik na 12 met veel plezier te hebben 

gewerkt hier wel mee door wil gaan.’  

 

Daarnaast beschrijven psychologen in 20 meldingen dat de toegenomen administratie en eisen van 

de zorgverzekeraars ervoor zorgen dat de werkdruk onevenredig is toegenomen. Zij ervaren dat ze 

meer tijd moeten besteden aan administratieve taken en minder toekomen aan cliëntencontact.  

 

‘De werkdruk is zeer hoog en door alle dreigingen van boetes en controles ben ik meer tijd kwijt aan 

administratie waardoor ik inhoudelijk tijd tekort kom voor cliënten.’  

 

‘Ik ben nu administrator in plaats van psycholoog. Hoezo minder regels? Het lijkt er op dat men van 

de zzp-er af wil.’  

 

Verder wordt er binnen het Meldpunt gerapporteerd (2 meldingen) dat het als onwerkbaar wordt 

ervaren dat een hoofdbehandelaar alle cliënten zou moeten zien die worden behandeld door een 

basispsycholoog of een GZ-opleideling. Ook hier geldt dat de eisen verschillen per zorgverzekeraar, 

wat extra werk oplevert omdat per cliënt moet worden nagegaan door welke behandelaar hij wel of 

niet behandeld zou mogen worden. Voor de cliënt betekent het dat hij te maken heeft met meerdere 

behandelaars, wat niet altijd wenselijk is. Binnen het meldpunt worden suggesties gedaan ter 

verbetering:  

 

‘Zorgverzekeraars zouden ondersteunend personeel kunnen toelaten met een redelijk percentage (30 

tot 40%) over alle in rekening gebrachte verrichtingen. Dan kan ik zorgen dat de lichte problematiek 

behandeld wordt door een basispsycholoog en supervisie bieden, zonder dat een cliënt meerdere 

behandelaars krijgt.’ 

 

Tot slot wordt in 5 meldingen beschreven dat men de privacy van cliënten niet gewaarborgd ziet in 

het huidige stelsel.  
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‘Wij hebben zorgen over de bescherming van de privacy nu de DSM-code bij declareren doorgegeven 

kan worden. Veel cliënten overzien de gevolgen niet van eventuele bekendheid van hun stoornis bij de 

zorgverzekeraar.’  

  

‘Steeds meer cliënten dringen aan op privacymaatregelen. Wanneer cliënten geïnformeerd worden 

over de realiteit zoals die er nu ligt schrikken zij; ze zijn door hun verzekeraar niet goed op de hoogte 

gebracht.’ 

 

Ervaringen met zorgverzekeraars  

De meldingen die betrekking hebben op ervaringen met zorgverzekeraars zijn geclusterd onder de 

thema’s contracten; kwaliteitseisen; tarieven en omzetplafond; vergoedingen; bevoorschotting en 

contact.  

 

Contracten  

In 10 meldingen wordt aangegeven dat het te lang heeft geduurd voordat de contractfase was 

afgerond. Hierdoor wisten zowel zorgaanbieders als cliënten lange tijd niet of de geleverde zorg 

vergoed zou worden.  

 

‘Op dit moment (10-02-2014) zijn wij nog steeds in afwachting van reactie op de aanvraag van het 

contract. Cliënten van een verzekeraar kunnen wij hierdoor geen antwoord geven op vragen m.b.t. de 

vergoeding van de behandeling.’  

 

‘Door een verzekeraar werd pas op 31 december 2013 een aanbod gedaan voor een contract.’  

 

In 9 meldingen wordt beschreven dat de eisen voor de contracten als onredelijk en te ingewikkeld 

worden ervaren. Daar komt bij dat de eisen verschillen per zorgverzekeraar.  

 

‘Psychologen moeten met alle zorgverzekeraars afzonderlijk een contract afsluiten. Deze hebben 

allemaal hun eigen procedure en pakken juridisch leeswerk. Voor zorgaanbieders is dit zeer 

overbelastend, psychologen decompenseren hierdoor.’  

 

‘De contractering van een verzekeraar vond ik zeer ingewikkeld, ik kwam er alleen niet uit. Ik ben 

afgeknapt, na 25 jaar bloeiende praktijk ben ik werkloos zonder WW.’  

 

Zes meldingen geven aan moeite te hebben met het feit dat er geen onderhandelingsruimte is over 

de contracten van zorgverzekeraars.  

 

‘Je moet tekenen en enig weerwoord is niet mogelijk. De eisen zijn buitensporig en beangstigend.’  

 

Verder wordt er in 3 meldingen gerapporteerd dat er achteraf essentiële voorwaarden aan het 

contract werden toegevoegd door de zorgverzekeraar.  

 

Acht zorgaanbieders gaven aan geen mogelijkheid te hebben gehad om met een of meerdere 

verzekeraars een contract af te sluiten. Een verzekeraar gaf deze zorgaanbieders te kennen dat er in 

de regio al voldoende zorg gecontracteerd was of dat ze in het voorgaande jaar geen contract 

hadden met De verzekeraar en het om die reden dit jaar ook niet krijgen.  

 

‘Ondanks mijn tijdige aanvraag was er geen mogelijkheid om als "nieuwe zorgaanbieder" een 

contract af te sluiten met een verzekeraar. Als reden werd aangegeven dat er voldoende contracten 

waren met andere zorgverleners in de regio. Helaas hebben sommige gecontracteerde collega's een 

wachtlijst van 3 tot 5 maanden.’  
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‘We konden geen contract afsluiten met de verzekeraar, ondanks dat we aanboden dit voor een tarief 

van 75% te doen, wat we anders in de restitutie ook zouden krijgen.’  

 

Tot slot wordt in vier meldingen beschreven dat grote GGZ organisaties contracten sluiten met 

huisartsen en zorgverzekeraars waarbij de cliënten in zorg blijven bij ofwel de POH-GGZ van de 

betreffende huisarts, of worden doorverwezen naar de betreffende GGZ organisatie. Andere 

zorgaanbieders uit de GB GGZ lijken hierdoor buiten spel te worden gezet.  

 

‘In Amsterdam zijn dagelijks vertegenwoordigers van grote organisaties op pad om bij huisartsen 

langs te gaan met de bedoeling in de huisartsenpraktijken POH-GGZ van hun organisatie te plaatsen.’  

 

‘Een zorgverzekeraar wil buiten Vicino geen contracten meer afsluiten. Mijns inziens is hier sprake van 

een monopolie situatie en als vrijgevestigd psycholoog sta ik langs de zijlijn.’ 

 

Kwaliteitseisen  

Door 30 meldingen wordt beschreven dat de kwaliteitseisen als onredelijk worden ervaren. Daarbij 

ervaart men te weinig erkenning voor (na)scholing, ervaring, kwaliteitseisen vanuit de 

beroepsvereniging, visitaties, etc. Bij sommige eisen, bijvoorbeeld samenwerkingsafspraken met 

huisartsen, zijn psychologen afhankelijk van andere partijen. Indien deze niet instemmen heeft dit 

gevolgen voor de tarieven die worden uitgekeerd. Omdat de eisen per zorgverzekeraar verschillen is 

het ondoenlijk om aan alle eisen te voldoen.  

 

‘Ik kreeg door de verzekeraar een contract aangeboden met als basis 80% van het NZa tarief dat 

afhankelijk van de voorwaarden van de verzekeraar iedere keer met 1% kon worden opgehoogd. Op 

verzoek is het wel verhoogd, maar nog steeds beperkt. Er is geen ruimte voor tussentijdse verhoging, 

bijvoorbeeld op basis van cliëntenaantal. Het basistarief van 80% is te laag, dan is het logischer om 

contractvrij te werken.’  

 

‘Er wordt gevraagd om een samenwerkingsverband, maar met een minimum aantal inwoners is dat 

binnen mijn regio niet haalbaar. Dit terwijl mijn praktijk gevestigd is in een huisartsenpraktijk en er 

wel degelijk een nauwe samenwerking is met huisartsen, een vrijgevestigde kind- en jeugdpsychiater 

en scholen.’  

 

‘De huisartsen stemmen niet in met samenwerkingsafspraken waardoor ik ‘gekort’ wordt op het 

tarief van de zorgverzekeraar.’  

 

‘Ik zou willen dat de kwaliteit gewaarborgd wordt door beroepsverenigingen zoals het NIP, de BIG en 

de kwaliteitseisen voor herregistraties. Zorgverzekeraars moeten dit bij de inhoudelijk deskundigen 

laten.’  

 

Verder beschrijven 10 meldingen dat de ROM geen geschikt kwaliteitsinstrument is, daar deze niet 

gevalideerd is en voor een groot aantal cliënten onbegrijpelijk (kinderen, jeugdigen, anderstaligen, 

ouderen, mensen met een lichtverstandelijke beperking, etc.).  

 

Tarieven en omzetplafond  

De tarieven die worden geboden voor de geleverde zorg worden door 15 melders als te laag 

omschreven.  

 

‘De tarieven zijn aan de krappe kant en staan niet in verhouding tot het extra administratieve werk 

wat gedaan moet worden.’  
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In 14 meldingen wordt aangegeven dat de verstrekte omzetplafonds te laag zijn.  

 

‘Een verzekeraar rekent 16% cliënten in deze regio terwijl ik 30% cliënten van deze verzekeraar heb. 

Doordat het omzetplafond te laag is, kunnen mijn cliënten nu geen kant op want er zijn te weinig 

psychotherapeuten in deze regio.’  

 

‘Toen ik contact opnam met een verzekeraar over de omzetplafonds kreeg ik te horen dat ik moest 

leren rantsoeneren. Voor zover ik weet zijn wij zorgaanbieders met verantwoordelijkheden naar onze 

cliënten en werken we niet in het leger.’  

 

‘Na 3 weken zat ik voor mijn contract met een verzekeraar al aan mijn plafond. Ik heb herhaaldelijk 

contact met hen gezocht, er werd echter alleen verwezen naar het inkoopdocument zonder dat er 

inhoudelijk op mijn argumenten werd ingegaan.’  

 

Door de omzetplafonds is er sprake van kapitaalvernietiging aangezien 'oude bekenden' snel 

geholpen kunnen worden door hun oude behandelaar die goed op de hoogte is van problematiek. 

Doordat de omzetplafonds worden verlaagd kunnen oud-cliënten niet meer gezien worden.’ 

 

Vergoedingen  

Binnen 30 meldingen wordt gerapporteerd dat de productmix, waarbij het merendeel van de 

cliënten in 5 sessies, in mindere mate in 8 en sporadisch in 12 sessies behandeld dienen te worden, 

onuitvoerbaar is. Zeker nu de lichte klachten naar de POH-GGZ worden verwezen en er verwacht 

wordt dat een deel van de cliënten vanuit de GGGZ in de GB GGZ behandeld wordt, is een dergelijke 

eis niet haalbaar.  

 

‘Het is in strijd met alle evidenced based behandelprotocollen om een cliënt binnen 5 sessies te 

behandelen, zeker nu er geëist wordt dat er sprake is van een DSM diagnose.’  

 

‘De productmix interfereert met het recht op zorg. Cliënten hebben recht op een product passend bij 

hun zorgzwaarte; dit moet niet gehinderd worden door beperkingen die de zorgverzekeraar aan de 

behandelaar oplegt.’  

 

‘Het product kort is echt ontoereikend, ik kom vaak uit op een middellang traject. Ik maak me zorgen 

over mijn omzetplafond en ben bang dat ik dit veel te vroeg in het jaar zal bereiken. Het geeft me 

spanning en het gaat ten koste van mijn concentratie.’ 

 

In 4 meldingen wordt gerapporteerd dat een aantal zorgverzekeraars zich voor de ongecontracteerde 

zorg niet houden aan de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de NZa.  

 

‘Ondanks de jurisprudentie hanteert de verzekeraar een maximale vergoeding à 60% van het 

gemiddeld gecontracteerde tarief.’  

 

‘Er zijn forse afwijkingen van het maximale NZa tarief. Bij een verzekeraar kreeg ik vorig jaar € 87,- 

per gesprek, nu bij diezelfde verzekeraar omgerekend nog geen € 80,-.’  

 

‘De vergoeding van de ongecontracteerde zorg varieert tussen de 25 en 75 procent.’   

 

Drie meldingen beschrijven dat een aantal zorgverzekeraars maximaal 1 prestatie per cliënt per jaar 

vergoeden. Hierdoor komt de cliënt later in het jaar niet meer voor vergoedde zorg in aanmerking. 

Dit is mogelijk ook het geval wanneer er een transitieprestatie is geboekt.  
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Over de transitieprestatie komen ook meldingen (2) binnen over het feit dat er 180 euro eigen risico 

wordt aangeslagen terwijl er soms maar 1 gesprek heeft plaatsgevonden. Verder wordt het 

maximum van 2 gesprekken binnen de transitieprestatie als beperkend ervaren.  

 

‘Ik heb een cliënt op de wachtlijst staan voor de GGGZ en die mag ik niet meer dan 2 gesprekken 

bieden. Terwijl een paar extra gesprekken hem al een eind op weg zouden kunnen helpen.’  

 

‘Ik maak me zorgen over mogelijke uitval van cliënten wanneer ze op de wachtlijst staan voor de 

GGGZ. Ik mag vanuit de GB GGZ dan geen gesprekken meer aanbieden die bij problematiek zoals 

ernstige PTSS, suïcidaliteit, ernstige depressie, wanen, etc. wel op zijn plaats zouden zijn.’  

 

Verder loopt de zorgaanbieder inkomsten mis, of betaalt de cliënt teveel aan eigen risico, omdat er 

alleen per product gedeclareerd kan worden.  

 

‘Als mensen 3 sessies door mij zijn gezien zou ik het zorgzwaartepakket kort moeten declareren, 

echter dan betaalt de cliënt veel te veel eigen risico. Declareer ik om die reden een transitieproduct, 

dan loop ik zelf inkomsten mis.’  

 

In 3 meldingen worden zorgen geuit over het feit dat veel verzekeraars geen psycholoog 

contracteren voor het product chronisch binnen de GB GGZ. Cliënten met chronische maar stabiele 

klachten komen niet meer in aanmerking voor de GGGZ en zouden met een onderhoudstraject 

binnen de GB GGZ stabiel kunnen blijven. Als deze zorg onvoldoende gecontracteerd wordt binnen 

de GB GGZ is deze cliëntengroep met vaak weinig financiële draagkracht aangewezen op de zorg van 

de POH-GGZ. Het is echter de vraag of de POH-GGZ voldoende expertise heeft om aan deze 

zorgvraag te kunnen voldoen, waardoor cliënten onnodig zouden kunnen destabiliseren en de zorg 

juist duurder wordt.  

 

Verder zouden enkele zorgaanbieders graag zien dat de cliënt, na afronding van de behandeling in de 

gb ggz de mogelijkheid willen bieden op verzoek van de cliënt losse consulten als nazorg aan te 

bieden voor eigen rekening cliënt. Dat is nu niet meer mogelijk in de GB GGZ maar kon tot 2014 

binnen de eerstelijnszorg wel.  

 

‘Het feit dat de cliënt waarvan de prestatie vol is niet kan worden gefactureerd is een probleem. Dat 

betekent dat een behandeling wordt afgerond op het moment dat deze nog (net) niet klaar is.’  

 

‘Voor sommige problematiek is het onwenselijk cliënten in een ander traject met een nieuwe 

hulpverlener te loodsen. Sommige cliënten willen ook niet doorverwezen worden.’  

 

Bevoorschotting  

Op het moment van schrijven kunnen zorgaanbieders de geboden zorg pas vanaf juli gaan 

declareren, wat betekent dat zij minimaal zeven maanden geen inkomsten hebben. De 

liquiditeitspositie van zorgaanbieders komt hiermee in gevaar, wat op individueel niveau grote 

gevolgen heeft. Daarnaast kan de continuïteit van zorg niet gegarandeerd worden in geval van 

faillissement van de zorgaanbieder. In 8 meldingen wordt beschreven dat men grote moeite heeft 

met het feit dat er pas vanaf juli gedeclareerd kan worden.  

 

‘Zorgverzekeraars realiseren zich kennelijk niet dat met name een vrijgevestigde praktijk onvoldoende 

financiële reserves heeft om een half jaar zonder inkomen te overleven.’  
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Om zorgaanbieders in deze tegemoet te komen is er de mogelijkheid tot bevoorschotting. Echter uit 

de meldingen blijkt dat zorgverzekeraars diverse onwerkbare eisen stellen aan zorgaanbieders om in 

aanmerking te komen voor bevoorschotting. Zo wordt er gevraagd om een jaarrekening, 

belastingopgave, accountantsverklaring en/ of een uittreksel van de Kamer van Koophandel en 

uitgebreide administratie. Daarbij verschillen de eisen per zorgverzekeraar, wat de werkbaarheid niet 

ten goede komt.  

 

‘Voor ieder kwartaal zou ik moeten bijhouden hoeveel cliënten in een bepaald product zijn gestart. Op 

basis daarvan wordt bevoorschotting verstrekt, maar kan ook weer teruggevorderd worden. 

Boekhoud technisch is het niet haalbaar om dit bij te houden.’  

 

‘Ik heb onlangs een voorschot aangevraagd bij een verzekeraar, maar ze lieten weten dat ze geen 

voorschot geven aan mij, want in mijn regio (Amsterdam) zijn zij niet de grootste verzekeraar. Ik werd 

verwezen naar andere verzekeraars, maar bij deze verzekeraars heb ik geen contract af kunnen 

sluiten voor 2014. Ik krijg nu dus geen voorschot!’ 

 

Contact met verzekeraars  

Diverse meldingen (13) beschrijven dat cliënten door zorgverzekeraars onjuist geïnformeerd worden. 

 

‘Bij telefonisch contact van een cliënt vertelt de verzekeraar dat de zorg niet wordt vergoedt 

aangezien wij een ongecontracteerde partij zijn. Er wordt niet direct verteld dat er wel een 

vergoeding mogelijk is, maar dat die lager is dan de gecontracteerde zorg.’  

 

‘De ouders van mijn cliënt informeerden bij de verzekeraar of een diagnostiektraject vergoed zou 

worden. In eerste instantie werd door de verzekeraar gemeld dat diagnostiek niet zou worden 

vergoed. Tijdens een tweede belcontact waarin de ouders aangaven dat het diagnostiek van een 

DSM-benoemde stoornis betreft en de huisarts een verwijzing heeft uitgeschreven, vertelt de 

helpdesk geen idee te hebben wat DSM is en vergoeding van diagnostiek niet mogelijk is.’  

 

‘Cliënten horen dat psychologische zorg vanaf 2014 volledig vergoedt wordt binnen de 

basisverzekering. Zorgverzekeraars geven echter niet aan dat er beperkingen gesteld worden aan het 

aantal sessies en dat na het doorlopen van deze sessies cliënten niet individueel gefactureerd mogen 

worden.’  

 

Ook zorgaanbieders (18 meldingen) worden niet goed geïnformeerd wanneer zij contact opnemen 

met zorgverzekeraars. In veel gevallen komt er pas na lange tijd een reactie op de vraag of volgt er 

helemaal geen reactie, wordt er onjuiste informatie verstrekt en de bejegening van zorgverzekeraars 

wordt als onprettig ervaren. Diverse meldingen (6) geven aan rekening te willen houden met de 

belangen van zorgverzekeraars en in samenspraak goede zorg te willen leveren, maar ervaren hierin 

vanuit de zorgverzekeraars geen enkele wederkerigheid.  

 

‘Bij telefonisch contact met een verzekeraar heb ik vier keer een ander antwoord gekregen.’  

 

‘Een verzekeraar presteert het om bij vragen alleen maar bereikbaar te zijn per email. Op de mailtjes 

die ik hen stuur krijg ik vervolgens geen antwoord, na twee mailtjes krijg ik wel antwoord en word ik 

verwezen naar een telefoonnummer wat ik zou moeten bellen. Toen ik dat nummer belde werd ik 

weer naar de mail verwezen.’  

 

‘Het duurde drie maanden voordat ik antwoord kreeg op mijn vragen.’  

 

‘Ik word soms behandeld als een kind en terechtgewezen. Er lijkt geen enkele coulance te zijn.’  
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‘Wij ervaren de bejegening door de verzekeraar als weinig respectvol, de ondertoon is onprettig.’  

 

‘Als ik de zorgverzekeraar een concrete vraag stel krijg ik een vaag antwoord of word ik verwezen 

naar de website waar het specifieke geval waar het mij om gaat niet beschreven wordt.’   

 

Tot slot geven 9 zorgaanbieders aan dat zorgverzekeraars een te grote machtspositie hebben.  

 

‘Ik voel me een loonslaaf van de zorgverzekeraar. Niemand interesseert het hoe ik mijn cliënt 

behandel, het gaat allemaal om geld.’  

 

‘Zorgverzekeraars bepalen de inhoud van ons vak.’ 

 

Samenwerking met huisarts en POH-GGZ  

Meer dan de helft van de gerapporteerde problemen hebben betrekking op de samenwerking met 

de huisartsen en de POH-GGZ.  

 

Huisarts  

88 van de 149 meldingen beschrijven problemen te ervaren in de samenwerking met huisartsen. Het 

grootste deel van deze meldingen, 56 van de 88, had onder andere betrekking op de verwijzingen 

van de huisarts, welke nog niet voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraars. Dit ondanks dat 

psychologen aangeven veel tijd te hebben gestoken in het voorlichten van de huisartsen over het 

nieuwe zorgstelsel en de eisen waar de verwijsbrief aan moet voldoen.  

 

‘Wij hebben tot nu toe geen enkele verwijzing ontvangen die voldoet aan de nieuwe richtlijnen. 

Hierdoor moeten we cliënten terugsturen, de huisartsen bellen, etc. Dit kost ons veel tijd en levert 

onbegrip op bij alle partijen.’  

 

‘De verwijzingen van de huisartsen kloppen niet, waardoor ik cliënten tot wel 3 keer toe terug moet 

sturen, anders krijg ik aan het eind van het traject mijn geld niet.’  

 

Daarnaast zijn er meldingen (7 van de 88) die aangeven dat huisartsen zich onvoldoende bekwaam 

achten om een DSM-diagnose in te schatten en 27 meldingen beschrijven dat huisartsen 

onvoldoende op de hoogte zijn van de regels van het nieuwe zorgstelsel en onvoldoende in staat zijn 

om de zorgzwaarte en het bijbehorende echelon (POH-GGZ, GB GGZ of GGGZ) in te schatten.  

 

‘Cliënten vinden het soms lastig dat ze eerst naar de huisarts moeten, dan naar de POH-GGZ en dan 

naar mij (of een collega). Ze voelen zich heen en weer geschoven.’  

 

Ook loopt de verwijzing van de GB GGZ naar de GGGZ extra vertraging op omdat de cliënt eerst weer 

door de huisarts verwezen moet worden (3 meldingen).  

 

‘Ik maak me zorgen over de overdracht van GB GGZ naar GGGZ vanwege de noodzakelijke 

tussenkomst van een huisarts (wachten op nieuwe verwijsbrief). Hierdoor is er een langere wachttijd 

voor de cliënt, waardoor de kans op uitval vergroot, bijvoorbeeld bij suïcidaliteit, ernstige PTSS, 

wanen, etc.’  

 

POH-GGZ  

In 42 van de 149 meldingen worden problemen in de samenwerking met de POH-GGZ beschreven.  

Hierbij gaat het onder andere om het geringe onderscheid tussen de taken van een POH-GGZ en de 

taken van een psycholoog.  
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‘POH-GGZ mogen hetzelfde als een psycholoog, ze worden daarbij echter niet beperkt door een 

maximum aantal sessies, hoeven niet te voldoen aan een productmix en de sessies worden niet 

ingehouden op het eigen risico. POH-GGZ hebben daarmee ten opzichte van psychologen een 

bevoorrechte positie.’  

 

Daarbij wordt in 17 klachten gerapporteerd dat de POH-GGZ cliënten zelf begeleiden terwijl ze op 

basis van de klachten binnen de GB GGZ behandeld zouden moeten worden.  

 

‘Sommige POH-GGZ houden cliënten die doorverwezen zouden moeten worden naar de GB GGZ te 

lang vast.’  

 

De POH-GGZ trekt casuïstiek naar zich toe die daar niet hoort, gevolg is nauwelijks nog verwijzingen.’ 

‘Ik heb al veel cliënten gezien die eerst gedurende langere tijd bij de POH-GGZ zijn geweest en te laat 

doorgestuurd worden. Vervolgens kan ik opknappen welke schade er reeds is gedaan. Ook bij Arbo-

artsen ervaar ik hierover veel frustratie.’  

 

‘Ik voel me als psycholoog afhankelijk van de verwijzingen van de POH-GGZ en moet zorgen hen goed 

te vriend te houden, in plaats van dat ik onbevooroordeeld collegiaal goed met hen kan 

samenwerken.’ 

 

Financiële argumenten lijken hierbij ook een rol te spelen, aangezien de POH-GGZ niet vanuit het 

eigen risico betaald hoeft te worden, in tegenstelling tot sessies binnen de GB GGZ.  

 

‘De huisarts laat vaak mensen zonder financiële middelen naar de POH-GGZ gaan, terwijl er een 

indicatie is voor meer specialistische zorg. De POH-GGZ wordt dan gebruikt om een economisch 

probleem (te hoge kosten van de zorg voor sommige mensen) op een onjuiste manier te verdoezelen.’  

 

‘Ik heb het idee dat er door huisartsen veel minder naar de GB GGZ wordt verwezen. Sommige 

huisartsen raden cliënten zelfs af om naar de GB GGZ te gaan of geven foutieve informatie: "Je krijgt 

het niet vergoed". Aangezien huisartsen zelf ook verdienen aan de consulten van een POH-GGZ, heb ik 

het gevoel dat er sprake is van oneerlijke concurrentie.’  

 

18 van deze meldingen beschrijven dat de POH-GGZ onvoldoende vakbekwaam worden geacht. Dit 

heeft betrekking op zowel de diagnostiek en verwijzing als de behandeling:  

 

‘Ik krijg geregeld cliënten aangemeld die niet in de GB GGZ thuishoren. Hiervoor kan ik een 

transitieprestatie in rekening brengen. Dan wordt de cliënt echter voor 180 euro eigen risico 

aangeslagen, terwijl er soms maar 1 gesprek is geweest.’  

 

8 meldingen beschrijven dat veel POH-GGZ onvoldoende kennis hebben van kind- en jeugdzorg.  

 

‘Er is in deze regio geen enkele POH-GGZ die kinderen en jeugdigen kan behandelen. Hierdoor kunnen 

wij de regels van het zorgstelsel niet uitvoeren, want indien de klachten niet voldoen aan een DSM-

diagnose kunnen we niet terugverwijzen naar een POH-GGZ. Dat is vooral voor de cliënten erg 

vervelend, zij kunnen nergens terecht of moeten zelf betalen.’  

 

‘Tot mijn ontgoocheling zijn sommige POH-GGZ slecht opgeleid en mogen maar doen wat ze willen, 

zolang ze willen.’ 
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Kind- en jeugdzorg  

Binnen de kind- en jeugdzorg worden ook de nodige problemen ervaren (20 meldingen). Elf van de 

20 meldingen geven aan dat men zich bezwaard voelt om een diagnose te stellen bij een kind of 

jeugdige.  

 

‘Jonge kinderen kun je pas in behandeling nemen als je een DSM-diagnose vaststelt. Ik wil dit niet 

zomaar doen na een inschatting in een of twee gesprekken; ik vind dat er goede diagnostiek bij hoort. 

Dit is vaak een uitgebreider traject. Dat wordt niet vergoed en is daardoor voor sommige ouders niet 

betaalbaar. Hierdoor krijgt het kind geen (vergoede) behandeling. Dit is naar mijn idee in tegenspraak 

met de beroepscode.’  

 

‘Ik vind diagnoses stellen bij kinderen sowieso iets wat je voorzichtig moet doen. Ze zijn nog volop in 

ontwikkeling, een stempeltje geven doet geen recht aan de werkelijkheid.’  

 

‘Waar aan de ene kant gevraagd wordt te ontmedicaliseren en niet te stigmatiseren moet ik nu bij 

kinderen zoeken naar een aandoening om hen toch hulp te kunnen geven.’  

 

Daarnaast wordt in 9 meldingen aangegeven dat psychologen onvoldoende tijd hebben om kinderen 

adequate diagnostiek en behandeling te bieden.  

 

‘Als de ouders gescheiden zijn, vader en moeder apart komen en je het kind ook nog een keer alleen 

wil zien, dan ben je voor de intake al drie consulten kwijt.’  

 

‘Bij jonge kinderen is veel tijd nodig want zowel kind, ouders en school vragen aandacht. Die tijd is er 

niet.’  
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Conclusie 

Er heerst veel onvrede onder psychologen over het nieuwe zorgstelsel, de samenwerking met 

zorgverzekeraars, huisartsen en POH-GGZ.  

 

De regels van het nieuwe stelsel worden als nodeloos ingewikkeld ervaren, waardoor de werkdruk 

bovenmatig is toegenomen en men het gevoel heeft meer met de administratie bezig te zijn dan met 

het behandelen van cliënten. Verschillende psychologen geven aan hierdoor te decompenseren, 

overwegen om hun baan op te zeggen of hebben dit al gedaan.  

 

Er zijn ernstige knelpunten in de samenwerking met zorgverzekeraars. De tarieven en omzetplafonds 

worden als te laag ervaren en zorgverzekeraars lijken zich niet te houden aan de tarieven van de NZa. 

De kwaliteitseisen zijn onvoldoende gefundeerd op de expertise van de beroepsgroep en zijn 

onwerkbaar omdat ze per zorgverzekeraar verschillen.  

De geleverde zorg kan op het moment van schrijven pas in juli 2014 gedeclareerd worden, waardoor 

zorgaanbieders minimaal 7 maanden geen inkomen hebben. Dit heeft op individueel grote gevolgen 

en bedreigd de continuïteit van zorg indien zorgaanbieders failliet gaan. Om zorgaanbieders 

tegemoet te komen is er de mogelijkheid tot bevoorschotting, uit de praktijk blijkt echter dat veel 

zorgaanbieders hier niet voor in aanmerking komen omdat er onredelijke eisen worden gesteld, zoals 

een accountantsverklaring en een jaarrekening.  

Alles bij elkaar genomen ervaren zorgaanbieders dat de zorgverzekeraar teveel macht heeft, 

onredelijke eisen stelt en er geen sprake is van wederkerigheid in de samenwerking.  

 

In de samenwerking met de huisarts en de POH-GGZ valt ook nog de nodige winst te behalen. De 

verwijzingen van de huisartsen voldoen niet aan de eisen van de zorgverzekeraars en het kost 

psychologen veel tijd dit te corrigeren. De samenwerking met huisartsen komt hierdoor onder druk 

te staan, wat onwenselijk is voor met name de psychologen, daar zij afhankelijk zijn van de 

verwijzingen van de huisarts.  

Het geringe onderscheid tussen de bevoegdheden van de psycholoog en de POH-GGZ wordt als 

problematisch ervaren. Een POH-GGZ mag hetzelfde als een psycholoog, maar heeft vaak niet 

dezelfde expertise. Daarbij is er geen beperking opgelegd aan het aantal POH-GGZ sessies, is er geen 

productmix opgelegd en worden de sessies niet van het eigen risico van de cliënt afgetrokken. 

Cliënten die op grond van de klachten binnen de GB GGZ of SGGZ behandeld zouden moeten 

worden, blijven te lang in zorg bij de POH-GGZ. Verder zijn er onvoldoende POH-GGZ met kennis van 

kind- en jeugdzorg.  

 

Wat doet het NIP met deze meldingen  

De gesignaleerde knelpunten worden besproken binnen de sectie GGZ en onder de aandacht 

gebracht van het bestuur en het NIP-bureau. Vanuit het NIP-bureau zijn er diverse bestuurders en 

beleidsmedewerkers die regelmatig deelnemen aan verschillende overlegvormen met onder andere 

het ministerie van VWS, de NZa, ZN, beroepsverenigingen van psychologen en huisartsen, individuele 

zorgverzekeraars en politieke partijen. Het meldpunt geeft input aan deze overleggen, gesignaleerde 

knelpunten worden daar besproken. Enkele voorbeelden:  

 

Het NIP heeft melding gemaakt van de onredelijke eisen voor bevoorschotting bij zowel 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) als individuele verzekeraars. ZN heeft toegezegd dit met de 

betreffende zorgverzekeraars op te nemen. Het NIP blijft monitoren of dit tot verbetering leidt.  

 

Het knelpunt waarbij gesignaleerd wordt dat grote GGZ organisaties contracten sluiten met 

huisartsen en verzekeraars en de cliënten ofwel bij de POH-GGZ ofwel bij de GGZ-organisatie in zorg 

blijven is aangekaart bij de NZa. Hoewel het niet verboden is om als grote of kleine GGZ organisatie 

een POH-GGZ te detacheren is het wel zo dat zorgaanbieders niet uitsluitend naar zichzelf mogen 



Meldpunt Zorgstelsel GGZ 2014                            

16 

 

verwijzen. Een verwijzing moet plaatsvinden op grond van de expertise van de partij waar naar wordt 

verwezen en niet louter op basis van samenwerkingsafspraken. Daarnaast heeft de cliënt recht op 

informatie over de verschillende zorgaanbieders in de regio zodat hij een weloverwogen keuze kan 

maken. De NZa zal dit knelpunt verder onderzoeken.  

 

De verwijsbrieven van huisartsen die niet voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraar zijn onder de 

aandacht gebracht van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).  

 

In sommige gevallen leidt het melden van knelpunten tot directe aanpassingen en verbeteringen. 

Omdat er echter verschillende partijen met verschillende belangen betrokken zijn, vragen de meeste 

knelpunten meer tijd. Het NIP blijft aandringen op verbetering en aanpassing van het beleid, om de 

kwaliteit en de autonomie van onze beroepsgroep te waarborgen.  

 

Dank aan alle psychologen die de moeite hebben genomen om hun ervaringen te delen in het 

Meldpunt GGZ 2014. Het Meldpunt blijft open en we nodigen u van harte uit uw ervaringen met het 

nieuwe zorgstelsel, zorgverzekeraars en andere partijen te blijven delen. Het meldpunt is te bereiken 

via de volgende link:  

 

http://www.psynip.nl/formulieren-gezondheidszorg/meldpunt-zorgstelsel-ggz-2014.html 

 

 

 

 



Meldpunt Zorgstelsel GGZ 2014                            

17 

 

 

Bijlage: Formulier Meldpunt GGZ 2014  

 

Naam  

 

Eventueel contactgegevens  

 

NIP-lidnummer  

 

Functie:  

 

Ik ben werkzaam in:  

 

Mijn melding heeft betrekking op  

 

Welke verzekeraar is voor u het belangrijkste?  

 

Heeft u bij deze verzekeraar een contract lopen voor 2014?  

 

Wat is uw ervaring met het afsluiten van het contract bij deze verzekeraar?  

 

Wat is uw ervaring met het omzetplafond bij deze verzekeraar?  

 

Wat is uw ervaring met de tarieven die deze verzekeraar biedt voor de door u 

geleverde  

zorg?  

 

Wat zijn uw ervaringen met de kwaliteitseisen die deze verzekeraar stelt?  

 

Wat zijn uw ervaringen met de vereiste gegevens van u zelf, de behandeling of uw 

cliënten?  

 

 

 


