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Grote zorgen over uitwerking  
experiment niet BIG beroepen 
 
 
Geachte heer Van der Dungen, beste Bas, 
 
Graag willen wij met deze brief onze grote zorgen uiten over de voortgang van een van de 
belangrijke afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord (HLA), namelijk het experiment niet BIG 
beroepen. 
 
Bij de totstandkoming van het Hoofdlijnenakkoord is door het ministerie uitdrukkelijk gesteld 
dat een experiment met het oog op het wegwerken van wachtlijsten is toegestaan en  uit 
moet gaan van een uit analyse gebleken beperkt aantal, duidelijk aan te wijzen, niet BIG 
beroepen.  
 
In het eerste technisch overleg heeft de NZa haar ideeën hierover uiteengezet. De NZa 
kwam met een uitwerking op basis van consulten en openstelling voor alle niet BIG 
beroepen. Tijdens het overleg hebben meerdere partijen aangegeven dat dit niet strookt met 
de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord. Ook hebben partijen gesteld dat de NZa uitwerking 
administratief te belastend en complex is en de verzekeraars onvoldoende comfort biedt voor 
een beheerst experiment. Daarmee hebben partijen helder uiteengezet dat de door de NZa 
gekozen uitwerking geen oplossing biedt voor het verkorten van wachttijden en het oplossen 
van arbeidsproblematiek. Ook verzekeraars gaven aan op deze basis niet te kunnen en 
willen inkopen. De NZa heeft aangegeven vast te houden aan hun eigen uitwerking.  In 
aanloop naar een tweede technisch overleg hebben partijen hun zienswijze ook nog 
schriftelijk aan de NZa kenbaar gemaakt (bijlage 1). Ook softwareleveranciers hebben bij de 
NZa aangegeven dat het NZa voorstel niet tijdig in de systemen in te bouwen is. 
 
Tijdens een tweede technisch overleg hebben partijen gezamenlijk gekeken naar mogelijke 
oplossingen en leken partijen elkaar te vinden in een oplossing voor een beperkt aantal 
beroepsgroepen dat recht doet aan hetgeen is afgesproken in het HLA-overleg, bijvoorbeeld 
een overig zorgproduct. Dit voorstel is voor partijen in het veld administratief te behappen, 
doet recht aan de kwaliteit van zorg, is beheersbaar in te kopen door verzekeraars en leidt 
tot minder willekeur en rechtsongelijkheid voor cliënten.  
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Echter, wij constateren dat aan deze inspanningen van het veld in de reactie van de NZa 
wordt voorbijgegaan. Partijen hebben de NZa geadviseerd om met genoemde argumenten 
aan het ministerie aan te geven waarom het experiment in deze vorm niet mogelijk is. De 
NZa houdt echter, tegen de uitdrukkelijke wens van partijen, vast aan een oplossing die: 
- volgens de betrokken partijen niet in de geest is van het Hoofdlijnenakkoord en als zodanig 
niet is afgesproken; 
- administratief belastender is dan het voorstel uit het tweede technische overleg; 
- niet beheersbaar is in te kopen door verzekeraars, in tegenstelling tot het voorstel uit het 
tweede technisch overleg; 
- door het open karakter precedenten schept en onoverzienbare gevolgen (denk aan de 
Europsyche-affaire destijds).  
 
We vinden het zorgwekkend dat de NZa - gehoord alle partijen - ook nog stelt dat dit 
experiment een oplossing biedt, verwacht dat partijen hier actief gebruik van gaan maken en 
dat de NZa dit gaat betrekken bij haar toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 
  
Gezien de ontstane impasse vragen wij VWS in haar aanwijzing naar de NZa de kaders te 
scheppen voor een werkbaar en beheersbaar experiment in de geest van en conform de 
afspraken in het Hoofdlijnenakkoord. Graag treden wij hierover op korte termijn met u en uw 
ministerie in overleg. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Carolien van Bracht 
(beleidsadviseur GGZ Nederland, 06 11589436).  
 
Namens, 
 
Zorgverzekeraars Nederland 
Nederlands Instituut voor Psychologen 
P3NL 
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten 
Nederlandse Vereniging Voor Psychiatrie 
Mind 
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 
GGZ Nederland  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
mevrouw drs. V.J.W.C. Esman-Peeters 
directeur 
 


	bmAddress
	bmTav
	Date
	Enclosures
	bmEnclosures
	DirectDial
	bmDirectDial
	OurReference
	bmOurReference
	bmDate
	Contact
	bmContact
	Subject
	bmSubject
	bmSalutation
	bmTekstStart
	bmSigningTable
	bmSigning
	bmSignature
	bmSigner

