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Het einde van de solist? 
De dynamiek van de zorgmarkt wordt steeds meer zichtbaar. Zorg wordt in toenemende mate geëconomiseerd. We 

spreken niet meer over zorgvragen maar over zorgproducten. Dat de zorg wordt gebureaucratiseerd zal niemand zijn 

ontgaan! Je hebt een halve dagtaak nodig voor je administratie waarbij er vooral oog is voor de meetbare onderde

len van de zorg. Zorg wordt tevens beheerst door grote marktpartijen waarbij de solopraktijk zijn langste tijd lijkt te 

hebben gehad. Wat betekent dit voor ons als zelfstandige praktijkhouders? Moeten alle solopraktijken nu opgeheven 

worden en opgaan in grote zorggroepen? Willen we dit wel of hebben we niks te willen? door Dineke Smit & Frits Bosch 

Betaalbaar houden van de zorg 
Het is voor iedereen helder dat de zorgkosten sterk stijgen en een 
steeds groter deel van onze bruto nationaal product opeisen. Op 
zichzelf geen probleem, maar met het vooruitzicht dat de grenzen 
aan de groei van de behandelmogelijkheden niet in zicht zijn, 
wordt evident dat er iets moet gebeuren. We zullen steeds vaker 
voor ethische dilemma's komen te staan ... De huidige politiek 
kiest voor een aanpak waarbij de burger wordt aangesproken op 
diens zelfredzaamheid, de zorgaanbieder op zijn ondernemerschap 
en de zorgverzekeraar op zijn financiële verantwoordelijkheid. 
Daarnaast zijn er vier niveaus te benoemen die de oplossingsrich
tingen kleuren. Ten eerste de politiek, zij zoekt naar oplossingen 
vanuit een macroperspectief {I6,7 miljoen inwoners). Dit is bijvoor
beeld snijden in het basispakket en maatregelen die gericht zijn 
op het beheersbaar en stuurbaar houden van de zorg. Daarnaast 
willen zij dat de zorg meer rondom de patiënt wordt georganiseerd. 
Ten tweede de zorgverzekeraar, zij hebben een perspectief van 
tussen de I en 4,s miljoen klanten. De zorgverzekeraars, feitelijk 
maar een handvol grote bedrijven, hebben nu nog elk een eigen 
regio waarbinnen zij dominant zijn. De zorgverzekeraars hebben 
hun focus op het beperken van (financiële) risico's en het tevreden 
houden van hun klanten. Het derde niveau is het perspectief van 
de regio's. Hierin staat onderlinge afstemming gericht op de lokale 
populatie centraal. Het kan daarbij gaan over grotere landelijke 
gebieden maar ook om specifieke delen van een grote stad. Hierbij 
staan samenwerking en een evenwichtig aanbod centraal. Tot slot 
het niveau van de individuele zorgaanbieder en de individuele 
zorgvrager. Beide willen naast goede zorg, een bepaalde autonomie 
evenals een optimale wederkerigheid. In dit artikel over zorg
groepen focussen we op het derde niveau, het perspectief van de 
regio's. 

In deze rubriek vindt u informatie over wet- en regelgeving en de 
praktijkvoering van de hulpverlener. Drs. E.H. (Dineke) Smit, zelfstan
dig wetenschapsfilosoof, werkzaam bij de Landelijke Vereniging van 
Eerstelijnspsychologen, beleid en onderzoek en secretaris van Cura 
Generalis i.o. {dineke@lve.nl); Drs. F. (Frits) Bosch, eerstelijnspsycholoog 
en bestuurslid van Cura Generalis i.o. en bestuurslid van de coöperatie 
Psyzorg 1 e lijn Haarlemmenmeer Kennemerland. 

Zorg groepen 
Zoals het meestal gaat hebben diverse financiële prikkels het vor
men van een zorggroep noodzakelijk gemaakt1. Bij de huisartsen
zorg zag j~ bijvoorbeeld de zorggroepen als paddenstoelen uit de 
grond schieten nadat er een integrale bekostiging werd ingesteld 
voor bijvoorbeeld de diabetes ketenzorg. De zorgverzekeraar biedt 
hierbij één prijs voor de totale (huisartsen) zorg voor diabeten in 
een bepaalde regio. Dat geld krijgt de zorggroep, waarbij de zorg
groep hoofdinkoper is. Een zorggroep (geen beschermde titel) is in 
deze zin dus een organisatie met rechtspersoonlijkheid. De zorg
groep kan delen van de ketenzorg weer uitbesteden aan onderaan
nemers (andere zorgaanbieders)>. Inmiddels is ongeveer driekwart 
van de huisartsen al aangesloten bij een zorggroep3. Deze zorggroe
pen kunnen wel ISO tot 200 huisartsen verenigen. Zo'n zorggroep 
wordt voor een zorgverzekeraar een aantrekkelijke partij om mee 
te onderhandelen. Het zal duidelijk zijn dat een zorgverzekeraar 
niet met ISO individuele zorgaanbieders kan onderhandelen. Nu 
de huisartsen ook steeds meer psychische klachten dienen te gaan 
behandelen, zoeken grote huisartsengroepen dus in toenemende 
mate andere grote partijen vanuit de geestelijke gezondheidszorg. 
Wil je in de regio afstemming en samenwerking nastreven dan is 
het handig om met een partij te overleggen die zich kan uitspreken 
namens meerdere collega's binnen de regio. 

Hoofdinkoper en onderaannemers 
Nee, hoofdbehandelaar en hoofdinkopers zijn niet hetzelfde. Een 
hoofdbehandelaar is iemand die de eindverantwoordelijkheid 
draagt voor een behandeling. Een hoofdinkoper is diegene die 
voor bepaalde zorg een contract sluit met een zorgverzekeraar en 
financieel de eindverantwoordelijkheid draagt voor een project. Dit 
gaat veelal om ketenzorgprogramma's. Ketenzorgbetekent dat er 
afspraken met verschillende professionals zijn gemaakt om de zorg 
rondom de patiënt te organiseren. 
Het komt nog maar zelden voor dat psychologen hoofdinkoper zijn. 
Daarvoor heb je een stabiele en goedgeorganiseerde zorggroep of 
zorgcoöperatie nodig. Huisartsen hebben hier afgelopen jaren al 
veel ervaring mee opgedaan. Hoofdinkoper zijn heeft voor- en na
delen. Het voordeel is dat je de leiding kunt nemen en meer ruimte 
hebt voor je eigen visie op zorg en zorgorganisatie. Nadeel is dat je 
financieel én organisatorisch eindverantwoordelijk bent. Je moet 



dan onderhandelen met de zorgverzekeraars, contracten opstellen 
voor je onderaannemers en bij alles wat mis gaat wordt er naar jou 
gekeken. 
Onderaannemers zijn behandelaren die een contract hebben met 
de hoofdinkoper en diensten (zorg) leveren aan de hoofdinkoper. 
Hoofdinkoper en onderaannemer zijn zegt alleen iets over de ver
houding c.q. eindverantwoordelijkheid. Een hoofdinkoper is echter 
bijna per definitie altijd een grote zorggroep. Maar ook kunnen gro
te zorggroepen, zoals Psyzorg Eindhoven, toch onderaannemer 
zijn. Soms is dit een keus (afweging voor- en nadelen), 
maar vaak is dit ook nog de onervarenheid van de 
huidige psychologen zorggroepen. Dit zal in de 
nabije toekomst zeker veranderen! 

gezamenlijke toekomst. Je missie en visie moeten daarbij voorop 
staan, die moeten breed gedeeld en gedragen worden. Vervolgens 
ga je, het liefst onder de bevlogen leiding van een onafhankelijke 
voorzitter, aan de slag met allerlei praktische zaken. Er moeten 
gesprekken worden gevoerd met de andere grotere zorggroepen, 
met lokale patiëntenverenigingen maar ook met zorgverzekeraars 
en wellicht met de gemeente. Er moeten projecten ontwikkeld 
worden, business cases geschreven worden, er moeten wijkscans 

gemaakt worden en ga zo maar door. Dit klinkt bureaucratischer 
dan het is ... Feitelijk doe je in het belang van de patiënt 

in jouw buurt onderzoek naar de verhouding tussen 
vraag en aanbod. Je bent betrokken bij de zorg 

Samenwerken is ook leuk! 
Zorggroepen zijn nodig om tot meer ke
tenzorg te kunnen komen. Ketenzorg is op 
zijn beurt weer bedoeld om de samen
werking te bevorderen en de zorg meer 
rondom de patiënt te kunnen gaan organi
seren. Natuurlijk is het gevaar van institu
tionalisering aanwezig, maar samenwerking 

Diverse financiële 
prikkels hebben de 
vorming van zorg

groepen nood
zakelijk gemaakt. 

in jouw regio, deelt je zorg en je kennis met 
anderen die eveneens betrokken zijn. 
De realiteit is ook datje als solopraktijkhou
der een slechte concurrentiepositie krijgt 
wanneer er een grote zorggroep in jouw 
regio opereert. Ondanks de jarenlange ver
trouwensrelatie met de verwijzers in jouw 

omgeving, zie je steeds meer huisartsenco
operaties in zee gaan met grote psychologen 

zorggroepen. 
is ook waardevol en leuk. Binnen een zorggroep 
kun je met elkaar afspraken maken over welke 
zorg nodig is en onder welke voorwaarde optimale zorg 
geboden kan worden. Zo kun je bijvoorbeeld met elkaar een pro
ject Depressie-medicatie opstarten waarbij enerzijds gekeken wordt 
bij welke patiënten de antidepressiva nog zinvol zijn en welke pati
enten met hulp kunnen afbouwen. Tien procent minder chronisch 
gebruik van antidepressiva kan al veel kosten besparen! Maar ook 
de meerwaarde die de psycholoog, samen met de huisarts/POH, de 
maatschappelijk werker en wellicht een psychosomatisch fysio
therapeut kunnen hebben, kan zeer stimulerend zijn. Het inleveren 
van een deel van je autonomie, om samen 'meer dan de som der 
delen' te kunnen zijn is zo zeker de moeite waard. 

Praktische kanten van een zorggroep 
Er komt organisatorisch wel veel kijken eer je een zorggroep hebt. 
Ten eerste moet je mensen bij elkaar zien te brengen die willen 
investeren in de samenwerking op basis van vertrouwen in een 

Er zijn al veel zorggroepen opgericht, sommige 
al formeel met ruime ervaring, andere pril en in 

oprichting. De gz/eerstelijnspsychologen lijken actiever 
binnen deze ontwikkeling dan de vrijgevestigde psychotherapeu

ten. In alle regio's in het land zijn gz/eerstelijnspsychologen bezig 
met het opzetten van een zorggroep. Dat wil echter niet zeggen 
dat alle gz/eerstelijnspsychologen in een zorggroep willen! Er zijn 
nog veel psychologen die de voorkeur geven aan een solopraktijk, 
geen bureaucratisch overleg willen en ook niks te maken willen 
hebben met overheadkosten. Hoewel niemand (van de collega's) de 
meerwaarde van de persoonlijke en efficiënte solobehandelaar zal 
ontkennen is het in het huidig tijdsgewricht helaas niet de meest 
succesvolle strategie ... Verwacht wordt dat op termijn de vergoe
ding voor de contractvrije behandelaar verder wordt beperkt en dat 
zorgverzekeraars nog maar mondjesmaat zorg zullen gaan inkopen 
bij solopraktijken. 
Geconstateerd moet worden, dat de bezwaren tegen grotere zorg
groepen zeker niet irreëel zijn. Het is bijvoorbeeld nog maar de 
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vraag of het de zorg goedkoper zal maken en of samenwerken en 
concurrentie wel de kwaliteit op peil weten te houden. Maar als so
list is het onmogelijk een (inter)nationale ontwikkeling in je eentje 
tegen te houden. Meebewegen en gezamenlijk sturen op cruciale 
onderdelen lijkt een betere strategie. 
Je hoeft het wiel ook niet helemaal zelf uit te vinden. De ROS'en 
(Regionale ondersteuningsstructuren) stimuleren integratie en 
samenwerking binnen de eerstelijnszorg. Concreet betekent dit dat 
ze je helpen met het opzetten van multidisciplinaire samenwer
king en regionale afstemming, maar ook met wijkscans en zelfs 
met het ontwikkelen van business cases. Binnen de Generalistische 
Basis (GB) GGZ is de onlangs opgerichte Cura Generalis van plan 
om eenmaal bestaande regionale zorggroepen te ondersteunen 
middels het onderhouden van een kennisplatform en het beharti
gen van de landelijke belangen van de gz/eerstelijnspsychologen 
zorggroepen4. Waar de beroepsverenigingen beperkt worden in 
hun lobby richting zorgverzekeraars door de Mededingingswet, kan 
Cura Generalis als verkooporganisatie een stap verder gaan. Cura 
Generalis is daarmee niets meer dan een logisch vervolg op de eco
nomisering, de bureaucratisering en de macht van de grote partijen 
binnen de GB GGZ. 

Ondersteuning aan zorggroepen 
binnen de GB GGZ 
Cura Generalis, opgericht door een zestal gz/eerstelijnspsycholo
gen die zelf een zorggroep hebben opgezet, wil alle kennis en erva
ringen van de zorggroepen bijeenbrengen en verspreiden. Tevens 
wil Cura Generalis, als verkooporganisatie, op landelijk niveau de 
regionale zorggroepen zakelijk ondersteunen. Ook zal zij sturen op 
rechtvaardige contracten met zorgverzekeraars. 
Er zijn veel vragen over de verhouding tussen de regionale zorg
groepen en de landelijke coöperatie Cura Generalis. We zullen dit 
helder maken aan de hand van een voorbeeld. 

Karin is eerstelijnspsycholoog in Gilze, een kleine plaats tussen Breda en 
Tiiburg. Karin heeft samen met haar collega een duopraktijk. De praktijk 
van Karin en haar collega onderhoudt goede relaties met de huisartsen in 
de omgeving. In 20r4 levert Karin zorg binnen de zorgproducten van de 
Generalistische Basis GGZ. De zorgverzekeraars hebben een maximum 
aantal behandelingen met Karin afgesproken, mede op basis van het aan
tal behandelingen in voorgaande jaren. Cura Generalis heeft er mede voor 
gezorgd dat zij een contract heeft met haalbare eisen en waarbij er sprake 
is van een evenwichtige prijs-kwaliteitverhouding. 
Karin heeft zich tevens aangesloten bij de zorggroep Psy-co west-brabant. 
De zorggroep Psy-co is onderaannemer bij het ketenzorgproject psycho
sociale klachten van de huisartsenzorggroep RCH Midden Brabant BV 
Haar zorggroep Psy-co heeft er voor gezorgd dat de gz!eerste!ijnspsycho
Iogen in de regio aan deze ketenzorg kunnen deelnemen. Zelf zit ze in een 
werkgroep die zich buigt over de interne en externe communicatie binnen 
de ketenzorg. De zorggroep Psy-co wordt eveneens ondersteund door Cura 
Generaiis op het gebied van contracten, onderhandelingen en kennis (vanaf 
2or4) . Karin levert dus een deel van haar zorg vanuit de zorggroep Psy-co 
(ketenzorg) en een deel vanuit haar eigen praktijk (zorgproducten GB 

GGZ). 
De (regionale) zorggroepen hebben een belangrijke rol in de regionale 
ketenzorgprogramma's. Zij kunnen hoofdinkoper of onderaannemer zijn. 
De landelijke coöperatie Cura Generalis onderhandelt (dit jaar met behulp 
van een zorgmakeiaar) over het contract tussen de zorgverzekeraar en 
Karin aangaande de zorgproducten binnen de GB GGZ. Cura Generaiis on-
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dersteunt (volgend jaar) de regionale zorggroep Psy-co door het onderhou
den van een kennisplatform en het gezamenlijk inkopen van bijvoorbeeld 
zorgmaiI of e-heaith producten. 

Als praktijkhouder in een sterk concurrerend werkveld zijn er 
veel vraagstukken waar je tegen aanloopt. Neem nu bijvoorbeeld 
de contracten van de zorgverzekeraars. Het is een hele kluif om 
alle contracten nauwkeurig te lezen en je vragen over eventuele 
fouten beantwoord te krijgen. En wat te denken van de voorspel
bare problemen bij het uitbetaald krijgen van geleverde zorg in 
20r4. Het financiële uitbetalingssysteem van de zorgverzekeraars is 
waarschijnlijk pas halverwege 2014 klaar. Dit zou zomaar kunnen 
betekenen dat 'wegens technische problemen' de zorgverzekeraar 
pas halverwege 20r4 kan gaan uitkeren. Iedereen herinnert zich 
nog wel de overstap naar de DEC-vergoeding inclusief de protest
acties op het Malieveld in Den Haag. Drama! Tel daar maar bij op 
de nu nog onbekende maar toch voorspelbare 'systeemfouten', het 
spanningsveld tussen de groeiende vraag en de inkoopplafonds. 
Tot half 2or4 geen inkomen en vanaf oktober 2or4 een wachtlijst 
zou zo maar kunnen ... Een ander punt van zorg is het groeiend 
aantal eisen die de verschillende zorgverzekeraars stellen. Eisen die 
voor de zorgyerzekeraars noodzakelijk zijn om hun rol te vervullen, 
maar waarvan de consequenties onterecht op de schouders van de 
zorgaanbieder worden gelegd. Cura Generalis bundelt alle vraag
stukken en probeert met behulp van een zorgmakelaars oplossin
gen te zoeken. 

Zorggroepen of solisten? 
Een zorggroep is niet a priori beter dan een solist, samenwerken 
binnen een zorggroep is wel een gezonde interventie binnen de 
huidige ontwikkelingen. We zijn allemaal onderdeel van een groter 
geheel. Je bent nooit 'alleen maar solist',je bent ook één van de 
psychologen in Nederland. Je bent ook net als je collega's betrokken 
bij je regio en je wilt je als praktijkhouder ook financieel staande 
houden in economisch roerige tijden. 
Dit betekent dat je in de spreekkamer als psycholoog de solist bent, 
die met de cliënt werkt aan een gezamenlijk doel. Als zorgaanbie
der in je regio, ben je onderdeel van een groep die zorg levert (de 
zorggroep). Je bent zo zichtbaar voor de cliënt en je verwijzers in 
jouw regio. Als zelfstandige praktijkhouder heb je te maken met 
de eisen van de zorgverzekeraar en als professional heb je je te 
houden aan het beleid van de overheid. Samen maken we kwalita
tief goede zorg, we zorgen samen voor een helder zorgaanbod voor 
de cliënten bij ons in de regio. De zorggroep zorgt voor de kaders 
waarbinnen krachten gebundeld kunnen worden evenals voor de 
zakelijke afhandeling. Organisaties zoals de ROS-netwerken, de 
beroepsverenigingen en Cura Generalis ondersteunen deze ontwik
kelingen. 

Noten 
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