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Korte rondvraag: wie is hier al mee bezig ? En past het je?

Wanneer is er sprake van een overeenkomst? En heb ik daar recht op?

Wat betekent het als ik contracteer ?

Wat betekent het als ik niet contracteer ?

Wat besluit ik morgen?

Agenda



3

Wie werkt al zonder overeenkomst(en)?
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SWOT analyse

Beoordeel jouw positie:

- Als mens en als ondernemer (risicobereid of risicomijdend)

- Als logopedist (ethische kwestie)

Maar ook financieel:

- Kan de praktijk het zich financieel permitteren?

- Kan jij het je financieel permitteren? 

Ervaringen
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SWOT analyse

Ervaringen

En kijk vooral naar je praktijk:

- Specifieke cliëntenbestand?

- Specifieke behandelwijzen?
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Wanneer is er sprake van een overeenkomst?
Heb ik daar recht op?
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Algemeen uitgangspunt: contracteervrijheid 
zorgverzekeraars

Er bestaat geen recht op een zorgcontract:  de zorgverzekeraar moet 

wel voldoende zorg inkopen. In principe 70% marktdekking.

De zorgverzekeraar kan in het kader van contractering allerlei eisen 

stellen.

En rekening houdende met de wettelijke ‘spelregels’ voor 

zorgverzekeraar: onder andere:

- Transparantie richting verzekerden (artikel 38 t/m 40 WMG);

- Transparantie richting de logopedist over de contractsinhoud (artikel 

45 WMG) : inkoopbeleid van een verzekeraar moet transparant, 

objectief en non-discriminatoir zijn.

Overeenkomst?
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Jurisprudentie 

Verloskundigen tekenen contract ZK niet
95% van de verloskundigen zal niet tekenen, 

Hoewel Nza eerder bepaalde dat maximum-

tarief verloskunde met 9 a 13% omhoog kan. 

Let op, dit is basisverzekering.

Thuiszorg versus ZK
Niet gecontracteerde thuiszorgaanbieders 

mogen niet hun klanten de nota laten indienen

bij ZK.

GGZ versus Friesland
Eerder wel of niet gecontracteerd mag geen

rol spelen bij hercontractering.

Wat is het te vergoeden tarief? En het vrije 

tarief?



9

Wat betekent het als ik contracteer?
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Overeenkomsten zijn bindend

Contracteren
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Voorbeeld bindende clausule*
Voorwaarden KlantErvaringsOnderzoek Logopedie, Zilveren Kruis 2017

Artikel 2 Uitzetten van het KlantErvaringsOnderzoek

2.1 Het KlantErvaringsOnderzoek wordt door alle zorgaanbieders vallend onder 
de overeenkomst continu uitgezet onder 40% van de verzekerden verzekerd bij 
Zilveren Kruis. Onder continu wordt verstaan dat de contractant het hele jaar, 
elk kwartaal meetgegevens aanlevert conform de voorwaarden beschreven in 
artikel 3.1.

2.3 Er geldt een minimum van 25 uitgezette lijsten en/of 10 geretourneerde 
volledig ingevulde vragenlijsten. Dit ontslaat de contractant niet van de 
verplichting het KlantErvaringsOnderzoek bij minimaal 40% van het aantal

verzekerden uit te zetten zoals genoemd in artikel 2.1.

Anders treden de gevolgen in werking als bedoeld in artikel 5.

Contracteren
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Wat betekent het als ik niet contracteer?
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Gevolgen niet contracteren

Hoger tarief?

Daardoor meer omzet per patiënt?

Maar minder patiënten?

Men moet dit financieel doorrekenen, bijvoorbeeld door een 

kostprijsberekening of met een contracteerhulp.

Niet contracteren
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Gevolgen niet contracteren
Indien geen zorgcontract � artikel 13 Zorgverzekeringswet

De vergoeding die een verzekeraar aan een patiënt restitueert mag 

niet zo laag zijn, dat deze voor de patiënt een drempel oplevert om 

voor een niet gecontracteerde logopedist te gaan

In de praktijk vergoeding veelal 75% van het laagste tarief, niet 75% 

van het gemiddelde tarief

NZA tariefsbeschikking versus tarief DSW versus tarief Zilveren Kruis

Niet contracteren
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Consequenties niet contracteren

Omzetdaling 2013 in Achmea gebied: circa 30-40%

Dus: in welke regio ben jij werkzaam?

Afname personeelsbestand: ontslag

Dus: niet contracteren is eerder een optie voor praktijken zonder 

personeel

Wat doet jouw collega? Wellicht opteert zij wel voor selectieve 

zorginkoop.

Consequenties
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Maar!

- Diverse praktijken die met diverse zorgverzekeraars geen 

contracten hebben, hebben omzetverlies in 2013 nu al weer 

goedgemaakt !

- Verdere specialisatie van praktijken waarneembaar

Consequenties
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Geen contract – geen 
verplichtingen?

Gezondheidszorgwetgeving incl. klachtrecht gewoon van toepassing 

incl. dossierplicht en declaratieregels NZa waarop controle mogelijk is

Niet contracteren
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Declareren

Niet contracteren

logopedist cliënt

zorgverzekeraar
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Wat doe je morgen?
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Wat doe je morgen?

• Voer de SWOT uit

• Benut de ruimte in de wetgeving

• LEES het contract! En zet niet zomaar 

de handtekening

• Nodig de zorginkoper uit op de praktijk

• (Ver)ken je markt

• Durf je te onderscheiden

• Schakel  NVLF en VvAA in voor hulp

• Jurist inzetten als laatste redmiddel: 

succes met KEO !


