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Inventarisatie knelpunten administratieve last door :  Paramedisch Platform Nederland  (1-6)  

Vervolgens door: Nederlandse Vereniging van Diëtisten, VvOCM. NVH, Ergotherapie Nederland 

 

PRIO: ADMINISTRATIEVE 

LAST:  

KORTE VERDUIDELIJKING: VEROORZAKER: SCHETS OMVANG: OPLOSSING: 

Administratieve last algemeen voor Paramedici 

1 Verplichtingen die 

voortkomen uit 

overeenkomsten 

tussen paramedici 

en zorgverzekeraars 

en die tussen 

verzekeraars 

verschillen 

• In het algemeen betreffen de 

verplichtingen dezelfde 

onderwerpen. Iedere 

zorgverzekeraar stelt echter per 

onderwerp/verplichting andere 

eisen. Bijvoorbeeld: 

- Verschillen m.b.t. de duur van de 

geldigheid van de verwijzing. 

Soms is een herhaalde verwijzing 

nodig 

- Zorgverzekeraars stellen 

verschillende eisen aan de 

protocollen groepsbehandeling 

- Er is geen overeenstemming 

tussen zorgverzekeraars over de 

facturering van de prestatie 

groepsbehandeling, waardoor 

geen groepsbehandeling meer 

plaatsvindt. 

- Bewaren van gegevens, 

Zorgverzekeraar De paramedicus en de 

verwijzers moeten 

kennis hebben van al 

deze verschillen die 

ook nog eens per jaar 

kunnen verschillen. 

Dat vergt per cliënt 

uitzoekwerk en extra 

registraties. 

1. Uniformeren waar 

het kan; 

2. Onderhandelen met 

beroepsgroepen 

leidt tot een beter 

resultaat 
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PRIO: ADMINISTRATIEVE 

LAST:  

KORTE VERDUIDELIJKING: VEROORZAKER: SCHETS OMVANG: OPLOSSING: 

bijvoorbeeld verwijzingen. 

2.  Aanspraak van 

verzekerde moet 

worden uitgelegd 

door zorgverlener 

Er is een enorme hoeveelheid aan 

polissen en daarmee aanspraken. De 

verzekeraar geeft daar weinig uitleg 

over. Zorgverlener moet uitleg geven 

ten koste van behandeltijd of in eigen 

tijd. Beide zijn niet wenselijk. 

Zorgverzekeraar Groot probleem 

gedurende het hele 

jaar bij iedere nieuwe 

cliënt 

Maak de polissen 

begrijpelijk en verplicht de 

zorgverzekeraar tot een 

goede uitleg met een 

actuele website/helpdesk 

en goed geïnformeerde 

medewerkers. 

3. 

 

Verplichtingen die 

voortkomen uit 

overeenkomsten 

met 

zorgverzekeraars. 

die betrekking 

hebben op kwaliteit 

- Verplichting om het EPD in te 

voeren 

- Inrichtingseisen van de praktijk 

- Verplichte items in 

kwaliteitsjaarverslag 

- Verschillende eisen m.b.t. 

cliënttevredenheidsonderzoek 

- Eis om bijvoorbeeld aangesloten 

te zijn bij ParkinsonNet om 

cliënten met Parkinson te mogen 

behandelen.  

Zorgverzekeraar De paramedicus 

levert aan alle 

cliënten dezelfde 

kwaliteit van zorg; 

ongeacht waar cliënt 

is verzekerd. Door de 

verschillende eisen en 

verplichtingen levert 

dit de paramedicus 

extra administratieve 

lasten. Indien 

verplicht aangesloten 

bij bijvoorbeeld 

ParkinsonNet moet 

de paramedicus 

investeren (betalen 

van contributie, 

volgen van 

1. Laat kwaliteit over 

aan de 

beroepsgroep, die 

eisen afstemt met 

cliënten, inspectie 

en 

zorgverzekeraars. 

2. Indien extra eisen 

worden gesteld én 

overeengekomen 

dient de 

zorgverzekeraar 

hier een vergoeding 

tegenover te 

stellen. 

3. Onderhandelen met 

de beroepsgroepen 
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PRIO: ADMINISTRATIEVE 

LAST:  

KORTE VERDUIDELIJKING: VEROORZAKER: SCHETS OMVANG: OPLOSSING: 

nascholing, 

verplichting congres 

etc.). Zonder dat de 

de zorgverzekeraar 

hier een vergoeding 

tegenover stelt. 

leidt tot een beter 

resultaat. 

4. Jaarlijkse 

contractering  

Iedere zorgverzekeraar legt andere 

accenten in contracten en hanteert 

andere voorwaarden bij de 

contractvorming: 

- De tekentermijnen verschillen en 

zijn niet duidelijk (bijv. voor 1 

november tekenen) 

- De mogelijkheid om slechts één 

keer per jaar een overeenkomst 

te tekenen . Dit belemmert 

nieuwe zorgaanbieders. 

- Verschillende portalen waar in 

gecontracteerd wordt 

- Sommige contracten moeten 

worden ondertekend zonder dat 

de paramedicus weet wat er in 

staat. 

Zorgverzekeraar Jaarlijks een grote 

diversiteit aan 

contracteerprocessen 

1. Uniformeren van 

het 

contracteerproces; 

2. Onderhandelen met 

de beroepsgroepen 

leidt tot een beter 

resultaat. 

5. Directe 

toegankelijkheid 

(zonder verwijzing 

- Niet alle zorgverzekeraars 

accepteren de directe toegang 

naar paramedische 

Zorgverzekeraar  Een diversiteit aan 

regels waardoor cliënt 

nog (huis)arts weet 

1. Directe Toegang 

onbelemmerd en 

standaard in de 
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PRIO: ADMINISTRATIEVE 

LAST:  

KORTE VERDUIDELIJKING: VEROORZAKER: SCHETS OMVANG: OPLOSSING: 

de paramedicus 

kunnen 

benaderen). 

zorgaanbieders, ondanks de 

wettelijke basis. Dit leidt tot extra 

handelingen: verwijzen naar de 

huisarts voor extra consult die 

een verwijsbrief moet schrijven.  

hoe het zit. Dit brengt 

veel (onaangename) 

discussies in de 

praktijken.  

contracten 

opnemen  

2. Onderhandelen met 

de beroepsgroepen 

leidt tot een beter 

resultaat. 

6. Declaratieverkeer Bij iedere facturatie dienen de 

verwijs-/ diagnosecodes en reden 

einde zorg worden meegestuurd. 

Hoewel dit meestal geautomatiseerd 

gebeurt, levert dit extra werk op. Het 

is niet duidelijk wat hiermee gebeurt, 

bovendien levert bij bijv. overlijden 

van de cliënt  pijnlijke situaties op: 

het laatste consult kan niet in 

rekening worden gebracht. 

Bovendien gaat het extra werk ten 

laste van de in de basisverzekering 

vergoede  behandeltijd. Bij 

ergotherapie en diëtetiek is die 

beperkt en dus gebeurt het in eigen 

tijd.   

 

 

Zorgverzekeraar Bij iedere factuur 

moet de verwijs- of 

diagnosecode  mee 

worden gestuurd. Lijst 

met reden einde 

behandeling is niet 

volledig. 

1. Niet meer opnemen 

in de contracten; 

2. Onderhandelen met 

de beroepsgroepen 

leidt tot een beter 

resultaat. 
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PRIO: ADMINISTRATIEVE 

LAST:  

KORTE VERDUIDELIJKING: VEROORZAKER: SCHETS OMVANG: OPLOSSING: 

Administratieve last die specifiek is voor de beroepsgroep diëtisten 

1. Sinds 2013 heeft 

iedere 

zorgverzekeraar 

een eigen aanvraag 

dieetpreparaten 

(‘speciale voeding’) 

en hanteert een 

eigen beleid 

Tot 2013 was er één 

aanvraagformulier voor het 

aanvragen van medische voeding  

(sondevoeding, drinkvoeding, 

speciale zuigelingenvoeding).  Ieder 

aanvraagformulier is anders en de 

verzekeraars stellen specifieke eisen. 

Ook heeft een aantal 

zorgverzekeraars is een 

voorkeursbeleid geïntroduceerd (met 

volgens de Hoge Raad niet 

toegestane eisen), waarbij het 

voorkeursproduct verschilt. 

Apothekers en huisartsen zijn 

hiermee niet bekend. Ook heeft een 

aantal verzekeraars het beleid 

aangepast:  de diëtist is de enige 

voorschrijver van medische voeding 

Zorgverzekeraars Ziektegerelateerde 

ondervoeding is in 

toenemende een 

(h)erkend probleem. 

In de 

eerstelijnspraktijk 

komt dit regelmatig 

voor.  

 

1. Eén 

aanvraagformulier 

voor alle 

verzekeraars of 

vergelijkbaar met 

de afspraken met 

de huisartsen 

volstaat een 

‘receptenbriefje’. 

2.  Onderhandelen 

met de 

beroepsgroepen 

leidt tot een beter 

resultaat.  

2. Ketenzorg Diëtisten sluiten naast contracten 

met alle zorgverzekeraars ook 

contracten met zorggroepen over 

DM, CVRM en COPD.  Iedere 

zorggroep stelt eigen eisen wat 

betreft bijv. nascholing, beschik- en 

Zorgverzekeraars en 

zorggroepen 

Per diëtistenpraktijk 

kan het aantal 

contracten met 

zorggroepen oplopen 

tot vijf. 

Bij iedere cliënt 

1. Alle zorggroepen 

gebruiken hetzelfde 

contract voor 

onderaannemers.  

KIS: zorg ervoor dat 

het rekening houdt 
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PRIO: ADMINISTRATIEVE 

LAST:  

KORTE VERDUIDELIJKING: VEROORZAKER: SCHETS OMVANG: OPLOSSING: 

bereikbaarheid. 

Daarnaast wordt een dubbele 

cliëntenregistratie bijgehouden: naast 

het eigen cliëntendossier registreert 

de diëtist ook in het KIS. 

Tot slot vraag iedere zorggroep om 

een specifieke verantwoording. 

worden twee dossiers 

bijgehouden omdat 

het KIS onvoldoende 

rekening houdt met 

de systematische 

registratie van de 

diëtist in de eigen 

registratie. 

met de normale 

registratie-eisen 

van 

onderaannemers. 

2. Onderhandelen met 

de beroepsgroepen 

leidt tot een beter 

resultaat. 

Administratieve last die specifiek is voor de beroepsgroep oefentherapeuten 

1 Debiteurenrisico Aantal zorgverzekeraars legt 

debiteurenrisico bij therapeut. 

Zorgverlener moet controleren. Lang 

navorderen door zorgverzekeraars is 

mogelijk 

Zorgverzekeraar De uitzoektijd gaat ten 

koste van behandeling 

1. Als cliënt goed 

weet hoe de 

aanspraak is 

geregeld (vanuit 

ZV) zal dat veel 

voorkomen. Risico 

leggen bij de 

verzekeraar. Deze 

heeft de financiële/ 

verzekeringsrelatie 

met verzekerde  

2. Onderhandelen 

met de 

beroepsgroepen 

leidt tot een beter 
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PRIO: ADMINISTRATIEVE 

LAST:  

KORTE VERDUIDELIJKING: VEROORZAKER: SCHETS OMVANG: OPLOSSING: 

resultaat. 

2. Doelmatigheid op 

basis van cijfers 

Bij bovengemiddeld 

behandelgemiddelde (+115%) wordt 

beheersaudit ingezet. Hoe het 

gemiddelde wordt berekend is 

uiterst ingewikkeld en niet uniform, 

iedere verzekeraar hanteert eigen 

criteria en diagnose clusters 

Zorgverzekeraar Dit geeft veel onrust 

en stress in de praktijk 

1. Inkoop op kwaliteit 

en betalen voor 

kwaliteit. Is beleid 

op lange termijn  

(secundaire 

preventie door 

investeren in het 

heden)  

2. Onderhandelen 

met de 

beroepsgroepen 

leidt tot een beter 

resultaat. 

3. Chronische indicatie Verwijzing door arts is noodzakelijk, 

dat is voor aantal verzekeraars niet 

voldoende, dan moet er eerst 

machtiging worden aangevraagd en 

afgegeven , hierdoor moet de cliënt 

langer wachten terwijl er veelal van 

de therapeut gevraagd wordt dat de 

behandeling binnen een aantal 

dagen gestart moet kunnen worden  

Zorgverzekeraar Machtiging aanvragen 

door therapeut,  

verzekerde moet 

wachten afgifte 

machtiging 

1. Volsta met 

verwijzing. 

Nog beter laat verwijseis 

vervallen, diagnose van 

chronische aandoening als 

is gesteld.  

2. Onderhandelen 

met de 

beroepsgroepen 

leidt tot een beter 
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PRIO: ADMINISTRATIEVE 

LAST:  

KORTE VERDUIDELIJKING: VEROORZAKER: SCHETS OMVANG: OPLOSSING: 

resultaat. 

Administratieve last die specifiek is voor de beroepsgroep huidtherapeuten 

1. Wachten op 

beslissing van 

zorgverzekeraar 

Soms moet je weken wachten op 

goedkeuring voor b.v. een 

compressiebroek. Hierdoor gaat het 

behandelresultaat van de weken 

ervoor verloren waardoor je (te vaak) 

opnieuw moet beginnen. De 

zorgverzekeraar weet vaak niet wat 

er in een praktijk gebeurt. 

 

Zorgverzekeraar Door het lange 

wachten kunnen b.v. 

oedeem-patiënten 

niet altijd even snel 

worden geholpen 

waardoor het 

oedeem verergert en 

een positief 

behandelresultaat op 

zich laat wachten 

1. Sneller beslissen 

door 

Zorgverzekeraar en 

nog beter: laat het 

besluit aan de 

paramedicus 

2. Onderhandelen met 

de beroepsgroepen 

leidt tot een beter 

resultaat. 

2. Bestellen van 

verbandmiddelen 

Er moeten diverse formulieren 

worden ingevuld waarbij een 

handtekening van een arts nodig is. 

Terwijl de arts vaak niet weet waar 

het over gaat. Het gaat over te veel 

schijven.  

 

Zorgverzekeraar Kost veel tijd en 

verstoort het 

zorgproces en 

genezing. 

1. Zelfstandig kunnen 

aanvragen van 

verbandmiddelen 

door paramedicus. 

2. Onderhandelen met 

de beroepsgroepen 

leidt tot een beter 

resultaat.  

3. De patiënt kan niet 

op dezelfde dag 

naar huidtherapeut 

Wanneer je samenwerkt met een 

fysiotherapeut, kun je niet op 

dezelfde dag declareren. Ook niet de 

Zorgverzekeraar  Het staat een 

effectieve 

multidisciplinaire 

1. Mogelijk maken dat 

de patiënt op een 

dag (efficiënt en 
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PRIO: ADMINISTRATIEVE 

LAST:  

KORTE VERDUIDELIJKING: VEROORZAKER: SCHETS OMVANG: OPLOSSING: 

en fysio. behandeling overnemen tijdens 

ziekte/vakantie i.v.m. de 

verschillende codes. Bepalingen zijn 

opgenomen in de contracten van de 

zorgverzekeraars 

samenwerking in de 

weg. 

effectief) 

verschillende 

paramedici kan 

bezoeken als dat 

zijn behandeling ten 

goede komt. 

2. Onderhandelen met 

de beroepsgroepen 

leidt tot een beter 

resultaat. 

4. Niet direct kunnen 

doorverwijzen naar 

tweede lijn 

Bijvoorbeeld naar de dermatoloog 

met verdachte plekjes. De patiënt 

moet eerst naar de huisarts. Deze 

doet het doorgaans vaak af als ‘het is 

niets’ terwijl later blijkt dat het wel 

degelijk iets is. 

De zorgverzekeraar Patiënten begrijpen 

er niets van.  

De huisartsen vinden 

het vaak vervelend 

dat wij alleen 

patiënten langs 

sturen voor een 

verwijzing.   

1. Rechtstreeks 

kunnen 

doorverwijzen naar 

tweede lijn.  

2. Onderhandelen met 

de beroepsgroepen 

leidt tot een beter 

resultaat. 

Administratieve last die specifiek is voor de beroepsgroep ergotherapeuten 

1. Ingewikkelde en 

onduidelijke 

procedure 

verstrekken 

Ergotherapeuten moeten uitgebreide 

verslagen (niet vergoed!) maken om 

een hulpmiddel voor een cliënt in te 

kunnen zetten. 

Zorginstituut, Wmo De ergotherapeut 

moet namens de  

cliënt te veel op zoek 

van waaruit het 

1. Duidelijke 

regelgeving door 

Zorginstituut 

2.  Onderhandelen met 
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PRIO: ADMINISTRATIEVE 

LAST:  

KORTE VERDUIDELIJKING: VEROORZAKER: SCHETS OMVANG: OPLOSSING: 

hulpmiddelen hulpmiddel wordt 

verstrekt. ‘Kastje naar 

de muur’ fenomeen 

tussen Zvw en Wmo 

de beroepsgroepen 

leidt tot een beter 

resultaat.  

 

Administratieve last die specifiek is voor de beroepsgroep logopedisten 

1. Doelmatigheid op 

basis van cijfers 

Bij bovengemiddeld 

behandelgemiddelde (+115%) wordt 

beheersaudit ingezet. Hoe het 

gemiddelde wordt berekend is uiterst 

ingewikkeld en niet uniform, iedere 

verzekeraar hanteert eigen criteria en 

diagnose clusters 

Zorgverzekeraar Dit geeft veel onrust 

en stress in 

1. Inkoop op kwaliteit 

en betalen voor 

kwaliteit. Is beleid 

op lange termijn 

(secundaire 

preventie door 

investeren in het 

heden) 

2. Onderhandelen met 

de beroepsgroepen 

leidt tot 

2. Beperking regels 

mededingingswetge

ving 

Logopedisten kunnen niet collectief 

of in grote groepen in 

onderhandeling met zorgverzekeraars 

over hoogte tarieven. Voor 

zorgverzekeraars zijn logopedisten 

onvoldoende interessant om met 

groepen logopedisten in gesprek te 

ACM en 

zorgverzekeraars 

Onduidelijkheid over 

onderbouwing hoogte 

tarieven geeft veel 

onvrede 

Verruiming regels voor 

onderhandeling met de 

zorgverzekeraars door 

verhoging 

bagatelbepalingen. Samen 

met de LCV-ers is de NVLF 

een representatieve 
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PRIO: ADMINISTRATIEVE 

LAST:  

KORTE VERDUIDELIJKING: VEROORZAKER: SCHETS OMVANG: OPLOSSING: 

gaan. Verzoeken van (groepen) 

logopedisten worden zelden 

gehonoreerd. Dit leidt tot tekenen bij 

het kruisje. 

vertegenwoordiging. 

3. Onduidelijkheid 

afbakening ZVW, 

WLZ enz. 

Voor logopedisten is met regelmaat 

niet inzichtelijk onder welke 

vergoeding de logopedische zorg 

vergoed wordt. 

Zorgverzekeraars en 

instellingen 

Instellingen en 

zorgverzekeraars 

geven geen inzicht 

onder welke indicatie 

( ZZP of DBC) de 

patiënt valt. 

De patiënt is veelal 

niet bij machte om 

deze informatie aan 

de logopedist te 

kunnen melden. 

De logopedist moet 

navraag doen over de 

wijze van vergoeden 

van de logopedische 

zorg 

Inzichtelijk vergoeding 

patiënt. 

Duidelijkheid over 

afbakening 

4. Schrijven 

indicatieverslagen 

voor cluster 2. 

Voor het aanvragen van een indicatie 

voor speciaal onderwijs is een verslag 

van een logopedist noodzakelijk 

Samenwerkingsverb

anden Passend 

Onderwijs, Simea 

Schrijven verslagen 

kost de logopedisten 

veel tijd. Hier is wel 

een max NZa tarief 

- Opstellen format. 

- Vergoeding schrijven 

verslag. 
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PRIO: ADMINISTRATIEVE 

LAST:  

KORTE VERDUIDELIJKING: VEROORZAKER: SCHETS OMVANG: OPLOSSING: 

voor. Schrijven 

verslagen wordt 

vrijwel nooit vergoed 

omdat hierover geen 

afspraken zijn 

gemaakt bij de 

invoering van het 

passend onderwijs. 

5. Landelijke 

afspraken andere 

zorgverleners 

De Huisartsenvereniging (LHV) heeft 

huisartsen geïnformeerd dat 

verlengingen verwijzingen 2e lijn niet 

meer nodig zijn. Dit geldt niet 

automatisch voor de 1e lijn. 

Zorgverzekeraars hebben 

voorwaarden gesteld aan de 

geldigheidsduur verwijzing logopedie. 

Huisartsen beroepen zich op de 

landelijke afspraken en geven geen 

nieuwe verwijzingen logopedie meer 

af. 

Zorgverzekeraars en 

zorgverleners 

Onduidelijkheid over 

landelijke afspraken 

roept vragen en 

onbegrip op bij zowel 

zorgverleners als 

patiënten 

Landelijke afspraken zorg 

breed maken of heel helder 

communiceren voor welke 

zorgverleners de afspraken 

gelden. 

 


