
Tekenen bij het kruisje? 
De jaarlijkse contracteerronde met de 
ziektekostenverzekering is weer in 
volle gang. Consciëntieuze 
vrijgevestigden buigen zich op vrije 
avonden en in weekenden over 
juridische termen en bureacratische 
regels. Doel: een contract afsluiten 
met allerlei zorgverzekeraars. Want 
zonder contract geen werk, zo 
denken velen.  
 
Tot een paar jaar geleden tekenden 
vrijwel alle vrijgevestigden dergelijke 
contracten vrijwel blindelings. “Het 
zal wel goed zijn”, en “zo gaat dat nu 
eenmaal”. Inmiddels ligt dit anders. 
De eisen en regels van zorgverzeke-
raars zijn de afgelopen jaren steeds 
dwingender geworden. En ze 
bedreigen ook steeds meer de 
kwaliteit en autonomie van de 
vrijgevestigde praktijk. Steeds meer 
vrijgevestigden besluiten daarom om 
zonder contracten te werken, of  
overwegen om dit te doen. Stichting 
Zorg voor Kwaliteit is ontstaan uit 
onvrede over de wurggreep van 
zorgverzekeraars en heeft als doel 

onder meer het mogelijk maken en 
houden van contractvrij werken.  

Deze bijeenkomst is volledig gewijd 
aan dit onderwerp. Contracten 
tekenen of  niet? Waarom wel of  niet? 
Wat zijn de voor- en nadelen? De 
risico’s? Hoe kom je nog aan cliënten 
als je geen contracten hebt? 

Kees Kleywegt zal een korte 
presentatie houden over wat Zorg 
voor Kwaliteit doet en over 
contractering in het algemeen. 
Daarna is er vooral veel ruimte voor 
vragen en/of  discussie. Kees is 
vrijgevestigd psychotherapeut in 
Amsterdam en geeft les op de RINO 
in Amsterdam. Hij is mede-oprichter 
van de Stichting Zorg voor Kwaliteit 
(www.zorgvoorkwaliteit.nu) 

Programma  
De bijeenkomst vindt zoals 
gebruikelijk plaats in het gebouw van 
de RINO, Leidseplein 5 te 
Amsterdam. Ontvangst om 
16.45u. Einde om 18.30u. Na 
afloop wordt er een drankje 

geschonken om nog even na te 
kunnen praten.  

Accreditatie 
Deze bijeenkomst is geaccrediteerd 
door de VCgP (1 punt).  

Aanmelden 
Wilt u zich van tevoren aan-melden 
bij Roelf  Jan Takens via 
rjtakens@gmail.com? De kosten 
bedragen €20,- voor niet-leden, €15,- 
voor leden en €7,50 voor studenten, 
bij binnenkomst te betalen.  

Vriendelijke groet van de Regionale 
Commissie: Anneke Smits, Roelf  Jan 
Takens en Carla Welink. 

Typ hier om tekst in te 

Regio Noord-Holland

Donderdag 24 september  
2015, 16:45-18:30 uur; 
RINO-gebouw, Leidse- 

plein 5, Amsterdam 

Regionale bijeenkomst over  
‘contractvrij werken’

Regio Noord-Holland, 
Vereniging voor 
Cliëntgerichte 
Psychotherapie

Mailinglist 
Deze nieuwsbrief  wordt gestuurd naar leden uit 
Noord-Holland en Flevoland.  Via info@vcgp.nl kunt 
u zich ook aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Regio Noord-Holland 
organiseert drie keer per 
jaar wetenschappelijke 
bijeenkomsten
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