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Jos de Blok lyrisch over contract VGZ
met BuurtzorgT

Bart Kiers

Ggz-aanbieder BuurtzorgT had tot 15 februari met geen enkele zorgverzekeraar een con-
tract. Dat was een bewuste keuze. De verplichtingen die uit zulke contracten voortvloeien,
zorgen voor zoveel zinloze bureaucratische druk dat het werken volgens de eigen visie on-
mogelijk zou maken. Dat BuurtzorgT genoegen moest nemen met 75 procent van het maxi-
male NZa-tarief, namen Jos de Blok, bestuurder van Buurtzorg, en Nico Moleman, mede-
oprichter en bestuurder van BuurtzorgT op de koop toe. BuurtzorgT kan gespecialiseerd
ggz kostendekkend leveren, omdat de organisatie veel minder tijd kwijt is aan extern opge-
legde overbodige administratie, zei Moleman eerder in een interview met Zorgvisie.

Partnership VGZ en BuurtzorgT
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Ggz-aanbieder BuurtzorgT hee� voor het eerst een contract met een zorgverzekeraar voor het geven van

gespecialiseerde ggz aan patiënten die in de wijk wonen. VGZ en BuurtzorgT hebben, op basis van gelijkwaardigheid

en vertrouwen, een partnership afgesloten. ʻDit is de manier waarop zorgverzekeraars en zorgaanbieders met elkaar

horen om te gaan ,̓ zegt Jos de Blok, mede-oprichter van BuurtzorgT.

BuurtzorgT en VGZ ondertekenen het contract.
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Het contract is volgens De Blok en VGZ uniek omdat het is gebouwd op basis van vertrou-
wen en gelijkwaardigheid. VGZ en BuurtzorgT zeggen hiermee een partnership te hebben
gesloten om samen doelen te bereiken en problemen op te lossen. VGZ-manager zorgin-
koop ggz, Marloes van Dongen, vertelt dat ze in 2017 regelmatig gesproken hee� met
BuurtzorgT om de werkwijze te begrijpen. Zo is het vertrouwen geleidelijk gegroeid. ʻBuurt-
zorgT zet patiënten en hun omgeving centraal en probeert verspilling van zorg tegen te
gaan. Dat past goed in onze visie van zinnige zorg.̓  De Blok: ʻBuurtzorgT wil geen onnodige
psychiatrische zorg leveren. De inzet is gericht op herstel en het versterken van het sociale
netwerk van patiënten.̓

Vertrouwen is de basis
Jos de Blok is enthousiast over de manier waarop het contract tot stand is gekomen.
BuurtzorgT en VGZ hebben open besproken wat zinnige psychiatrische interventies zijn en
hoe de uitkomsten het beste gemonitord kunnen worden. Een belangrijke rol was volgens
De Blok weggelegd voor mediator en advocaat Digna de Bruin. Haar inzet was om een con-
tract af te sluiten op basis van vertrouwen. Zij legde de afspraken over wat partijen van el-
kaar mogen verwachten vast in normale toegankelijke taal, niet in de gebruikelijke juridi-
sche formuleringen. ʻDe basis is vertrouwen,̓ zegt Van Dongen, ʻals er problemen zijn, dan
willen we daar samen uitkomen.̓  De Blok: ʻIn de twaalf jaar dat ik met verzekeraars onder-
handel, heb ik dit nog nooit meegemaakt. Dit is de manier waarop zorgverzekeraars en
zorgaanbieders met elkaar horen om te gaan. Voor mij is dit een nieuw begin. Ik zou dit ook
graag in de wijkverpleging zo doen.̓

Impuls voor nieuwe ggz
In het contract is geen budgetplafond afgesproken. Alle rechtmatig geleverde zorg kan
worden gedeclareerd en wordt betaald. Bovendien hebben VGZ en BuurtzorgT afgespro-
ken om samen te beoordelen of het zinvol is om in bepaalde regioʼs nieuwe teams te star-
ten. BuurtzorgT werkt met zoʼn dertig teams verspreid over het land. De omzet bedraagt
circa zes miljoen euro. BuurtzorgT krijgt geen carte blanche van VGZ. De ggz-aanbieder
moet net als andere aanbieders voldoen aan wet- en regelgeving en aan de kwaliteitseisen
die de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt. ʻDe spelregels zijn
hetzelfde ,̓ verzekert Van Dongen. ʻWe willen met dit contract de ʻnieuwe ggzʼ een impuls
geven, waarbij ook ervaringsdeskundigen een belangrijke rol spelen bij het begeleiden van
patiënten. De inzet is gericht op herstel, niet op medicatie.̓

Regiebehandelaren
Ook zijn er afspraken gemaakt over wachttijden en wachtlijsten in de ggz. In regioʼs waar
VGZ knelpunten ziet, gaat BuurtzorgT mogelijk helpen om de wachttijden te verkorten. Van
Dongen: ʻWe zien dat patiënten en medewerkers bij BuurtzorgT een hoge tevredenheid
hebben. Het is interessant dat regiebehandelaren graag werken bij BuurtzorgT, terwijl an-
dere ggz-aanbieders veelal met tekorten kampen. BuurtzorgT is een nieuwkomer en draagt
niet de ballast van het verleden mee. De werkwijze van BuurtzorgT, zonder veel bureaucra-
tie, spreekt professionals kennelijk aan.̓

Scherp tarief
VGZ en BuurtzorgT willen niet zeggen tegen welk tarief is gecontracteerd. Het is in ieder ge-
val meer dan de 75 procent van het NZa-tarief. ʻBuurtzorgT hanteert nog steeds een hart-
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Reageer op dit artikel

stikke scherp tarief, dankzij hun lage overheadkosten ,̓ zegt Van Dongen. Het contract geldt
voor één jaar. Dan willen BuurtzorgT en VGZ bekijken hoe de samenwerking is bevallen. Of
een meerjarencontract er daarna inzit, valt nog niet te zeggen. VGZ sluit in principe alleen
meerjarencontracten af met alliantiepartners.

Bart Kiers
Bart Kiers schrij� zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen,
medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
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Pilot: Artsen schrijven museumtherapie voor
In Brussel experimenteren artsen van het Brugmann ziekenhuis voor drie maanden
met museumtherapie. Patiënten met mentale klachten kunnen op ʻdoktersreceptʼ
naar het museum.
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Jeugdzorg wil marktcontroleur voor zichzelf en gemeenten
Jeugdzorgorganisaties willen een NZa-achtige autoriteit die niet alleen toeziet op
aanbieders maar ook controleert of gemeenten zich houden aan hun zorgplicht en er
reële tarieven worden gevraagd en geboden. Het is één van de voorstellen van de
Branches gespecialiseerde Zorg voor Jeugd aan de hervormingstafel van de
jeugdzorg.
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