Veranderingen vanaf 2022 betreffende vergoedingen:
Verkorte versie: Vanaf 1 januari 2022 kies ik er noodgedwongen voor geen
‘zorgaanbieder’ meer te zijn. Ik ga verder als ‘coach’ en zet mijn functie als ‘psychosociaal
therapeut’ niet langer voort, waardoor er geen gebruik meer gemaakt kan worden van een
vergoeding vanuit de aanvullende verzekering bij de zorgverzekeraar.
Uitgebreidere uitleg: Al jaren blijven de eisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen,
van zowel de zorgverzekeraars als van de overheid, groeien.
Vanaf de start van mijn praktijk in 2008 heb ik véle uren in verplichte scholingsdagen,
Wkkgz, AVG- en andere eisen, geïnvesteerd voor het goede doel: een stukje vergoeding
voor mijn cliënten. Het stuit me echter al jaren tegen de borst dat een verzekerde eerst
behoorlijk wat bij moet betalen voor de aanvullende verzekering, zoals bv bij CZ € 250,- per
jaar, vóórdat je -in dit voorbeeld- € 350,- per jaar terug kan krijgen met een max van
€ 40,- per dag.
Wanneer je de aanvullende verzekering alleen voor míjn sessies gebruikt betekent dit in het
voorbeeld dat je 9 gesprekken moet hebben in één jaar wil je € 100,- winst eruit halen.
Maar de ervaring leert dat mensen vaker hun ‘traject’ verdeeld hebben over twee of meer
jaar en niet aan de 9 gesprekken per jaar komen. Kortom je haalt er dan geen of weinig
winst uit en hebt vooral betááld aan je aanvullende verzekering. Soms is er wel voordeel te
behalen, maar het lijkt vaak mooier dan het is (tenzij de aanvullende verzekering je ook
andere voordelen biedt zoals bijvoorbeeld meer fysiotherapie).
TIP: ik ga zelf ook regelmatig naar therapeuten die niet vergoed worden en zet daar al
jaren iedere maand een vast bedrag voor opzij, zodat ik daar altijd wat vanaf kan halen na
een behandeling/sessie én ik voorkom daar ook mee dat mijn geld weg is als ik het niet
gebruikt heb, zoals dit bij de zorgverzekeraars helaas wel gebeurt.
De overheid verplicht alle nieuwe zorgaanbieders vanaf januari 2022 en alle bestaande
zorgaanbieders vanaf juli 2022, middels de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), om met
een Kwaliteit Management Systeem (KMS) te gaan werken. Hierin moet de hele
bedrijfsvoering vastgelegd worden, moeten alle cliënten gedigitaliseerd worden en is een
vereiste dat de zorgaanbieder na het intakegesprek en elk volgend gesprek een diagnose en
behandelplan opstelt, evalueert en digitaal noteert. Eén van de redenen om in 2008 voor
mezelf te beginnen was dat ik een eigen systeem kon aanhouden met geschreven
aantekeningen. Persoonlijk vind ik het KMS onnodig tijdverlies, nog los van het feit dat ik als
coach geen diagnose en behandelplan wil opstellen simpelweg omdat ik mensen coach en
niet behandel.
De eis dat ook ik nu aan een KMS moet gaan voldoen, naast de bijdrage die de
zorgverzekeraar vraagt voor de aanvullende verzekering t.o.v. een laag voordeel voor de

cliënt, heeft mij doen besluiten om te stoppen met ‘zorgaanbieder’ te zijn. Ik ga vanaf 1
januari 2022 verder als coach, heb mij aangesloten bij de beroepsvereniging voor coaches
‘de NOBCO’ en blijf voldoen aan de kwaliteit die cliënten gewend zijn van mij. Ik zal mezelf
altijd blijven scholen, met scholingen die ik zélf verkies, ga verder met mijn intervisiegroep
en houd me aan overige wettelijke bepalingen. De privacy blijft net als anders gewaarborgd
(tevens verplichting vanuit de overheid) en mijn wens is natuurlijk om jou te blijven zien in
mijn praktijk wanneer je behoefte hebt aan coaching.

Bij vragen kun je me natuurlijk altijd mailen

