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Nico Moleman zet de ggz op zijn kop
Wouter van den Elsen

BuurtzorgT biedt tweedelijns-ggz op een radicaal andere manier aan. Niet in klinieken, maar bij mensen thuis. ‘Voor
75 procent van het tarief kunnen we kwalitatief hoogwaardige zorg bieden’. Dat zegt bestuurder en mede-oprichter
Nico Moleman van BuurtzorgT in het julinummer van Zorgvisie.
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In het julinummer van Zorgvisie magazine vertelt Moleman dat BuurtzorgT geen contracten
met zorgverzekeraars heeft. ‘In dit stelsel wil de verzekeraar zoveel mogelijk controle uitoefenen over hoeveel en wat voor soort zorg de sector levert. Dat gaat gepaard met zoveel
administratieve druk dat wij uiteindelijk besloten hebben dat we liever geen contracten

hebben met verzekeraars. Dus alle zorg die we doen, wordt vergoed vanuit het restitutiemodel. Dat betekent dat we gemiddeld maar 75 procent per behandeling vergoed krijgen.
De bizarre paradox is dat we voor deze tarieven toch uit de kosten komen doordat we veel
minder tijd kwijt zijn aan allerlei extern opgelegde, overbodige administratie.’
Zorg thuis
Psychiater Nico Moleman startte in 2013 met BuurtzorgT, samen met Jos de Blok van
Buurtzorg Nederland. Het is een organisatie zonder overhead dat in plaats van opnames
voor mensen met zware psychiatrische aandoeningen zorg thuis aanbiedt. ‘Wij denken dat
het beter is om cliënt en naasten in de thuissituatie te behandelen en bij te staan. Dat voorkomt machteloosheid en vergroot de kans op herstel thuis. En herstel thuis is goed voor
het gevoel van eigenwaarde van zowel de cliënt als zijn naaste omgeving.’
Dossier Zorgvisie magazine
Een overzicht van de verschenen edities van Zorgvisie magazine. Bekijk de inhoudsopgave en bijlagen van het magazine.
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Espria-topman Notermans: ‘Cliënt is draaischijf
digitalisering’
Technische onderwerpen als connectiviteit, interoperabiliteit en veiligheid zijn stuk
voor stuk cruciale onderwerpen als het gaat om digitalisering van de zorg. Maar zeker
zo belangrijk is wat Espria-bestuurder Arthur Notermans betreft het achterliggende
vertrekpunt: ‘De cliënt is uiteindelijk de draaischijf. Als we die meer als uitgangspunt
nemen, dan is het andere volgend.’
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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 ‘doktersrecept’
naar het museum.

