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ACHTER HET NIEUWS

Platform Paramedici Contractvrij: informatie en contacten

Voordelen en nadelen
van contractvrij werken
Werken zonder contracten biedt veel vrijheid. Dat vinden
Eveline Bosselaar en Corenne Boeve. Vorig jaar richtten zij
het platform Paramedici Contractvrij op. Welke voordelen
biedt contractvrij werken en welke problemen moesten zij
oplossen?
Tekst: Frank van Geffen

“Ik kan mijn vak uitoefenen zoals ik dat wil”, verklaart
fysiotherapeut Eveline Bosselaar. “En het platform brengt
ons veel kennis en nuttige contacten”, vult manueel therapeut Corenne Boeve aan.

Platform Boeve en Bosselaar kenden elkaar al via
het netwerken. Onafhankelijk van elkaar besloten ze
contractvrij te werken. Bosselaar: “Tijdens een gesprek
dat we hadden naar aanleiding van onze praktijkvoering,
concludeerden we dat er eigenlijk erg weinig bekend
was over deze manier van werken. Toen besloten we
onze krachten te bundelen. Doel daarvan was informatie
verspreiden en gelijkgestemden ontmoeten. Ons platform
is nu een plek van erkenning, herkenning en kennisuitwisseling.” Aanvankelijk richtten Boeve en Bosselaar zich op
fysiotherapeuten. Toen zij een persbericht uitstuurden voor

een netwerkavond in juni 2014, reageerden ook andere
paramedici. Dat verklaart de naam van het platform.

Positief Bosselaar: “We willen redeneren vanuit positieve
gevoelens. Negativiteit is namelijk geen goede basis om het
besluit te nemen tot contractvrij werken. Het is juist goed
als je de stap zet, omdat je op zoek bent naar de manier
van werken die voor jou ideaal is. Hoe wil jij je werkende
leven het liefst inrichten? Wat vind jij belangrijk in je werk?
Wat vind je leuk om te blijven doen? Wat wil jij je klanten
geven? We pleiten er juist voor om je daarvan bewust te
zijn als je de keus maakt. Ik heb tien jaar gewerkt, onder
andere in een aantal Pluspraktijken. Daarbij merkte ik dat
ik veel bezig was met dossiervorming en administratie.
Dat beperkte me in mijn vrijheid. Ik heb mezelf die vragen
gesteld en de beslissing genomen om geen contracten te
tekenen toen ik mijn eigen praktijk startte.”
Hobbels

Beide dames hadden toch wel enkele hobbels
te nemen toen ze besloten zonder contracten te werken.
Boeve: “Je hebt wel veel uit te leggen als je anders werkt,
je bent een beetje een vreemde eend in de bijt. Dat is af
en toe vervelend maar uiteindelijk heb je er toch geen last
meer van. Ik merk dat je het steeds goed duidelijk moet
maken aan je cliënten. Het staat op de website en bij het

Wat vindt het KNGF?
“Het KNGF stelt zich op het standpunt dat fysiotherapeuten een weloverwogen keuze zouden moeten maken”, zegt
accountmanager Zorgverzekeraars Kees Visser. “Bij de vraag
of ze een contract van een zorgverzekeraar wel of niet tekenen,
is het belangrijk dat ze alle voor- en nadelen goed afwegen.
Het KNGF geeft daarover geen adviezen, de Mededingingswet
verbiedt ons dat. We geven wel gedegen informatie en bieden
praktische instrumenten om de leden bij deze beslissing te
helpen.”
Op www.fysionet.nl vinden leden die instrumenten. “Zo is
er FysioFactor,” legt Visser uit, “een hulpmiddel waarmee je
bijvoorbeeld je kostprijs kunt berekenen, ook als je geheel of
gedeeltelijk zonder contract werkt. FysioFactor geeft een goed
overzicht van de factoren die van invloed zijn op je keuze. Je
vindt er een keuzemenu voor ﬁnanciële stuurindicatoren om
bij operationele doelstellingen de prestaties te meten en te
beoordelen. De exploitatiebegroting die je er kunt samenstel-
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len, geeft je inzicht in de resultaten met en zonder contract.”
Een ander hulpmiddel zijn de analyses van de contracten van
de zorgverzekeraars. Visser: “Die analyses maken het de fysiotherapeut mogelijk om de juiste argumenten te vinden voor
het tekenen van een contract, of voor het niet of gedeeltelijk
tekenen ervan. Dan gaat het over aspecten van de contracten zoals administratieve handelingen, debiteurenrisico en de
invloed van de zorgverzekeraar. Maar ook de hoogte van de
restitutietarieven, de samenstelling van het patiëntenbestand
en de soort praktijk bepalen mede de uiteindelijke keuze.”
Wie ervoor kiest om geen contract te tekenen met een zorgverzekeraar, bepaalt zelf de hoogte van de behandelvergoedingen en laat de patiënt rechtstreeks betalen. Visser: “Die
patiënt kan de behandelkosten misschien niet of maar gedeeltelijk declareren bij de zorgverzekeraar. Dat is een factor die je
goed moet meewegen bij je beslissing om een contract wel of
niet te tekenen.”
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eerste telefonische contact en bezoek vertel ik precies hoe
de vork in de steel zit, dat ik de factuur rechtstreeks aan
de cliënt stuur. Dat is voor verreweg de meeste cliënten
geen enkel probleem. Ze zijn er steeds meer aan gewend
geraakt om te betalen voor medische en paramedische
behandelingen. Fysiotherapie werd vroeger geacht gratis
te zijn. Dat is inmiddels wel veranderd. De tandarts stuurt
ook een factuur of laat direct pinnen. Als contractvrije
fysiotherapeut is je tarief misschien wat hoger, maar onze
cliënten hebben daar geen moeite mee. Ik denk dat medici
en paramedici er meer mee worstelen dan cliënten.”

Voor wie?

Contractvrij werken hoeft niet voor iedere
fysiotherapeut zaligmakend te zijn. Bosselaar: “Als je
vanuit loondienst de stap zet om zelfstandig ondernemer
te worden, denk je na over hoe jij je praktijk wilt voeren.
Dan stel je jezelf de vragen die ik net noemde. Het kan
ook zijn dat je al een praktijk voert, en vindt dat je te veel
belemmerd wordt in je werk. Je kunt dan ook overwegen
om geheel of gedeeltelijk contractvrij te werken. Dat
kan allebei. Heb je veel personeel in dienst, dan is het
misschien toch wel beter om contracten te tekenen.
Dan is je verantwoordelijkheid in deze stap nog groter.
Het vraagt een andere insteek van behandelen en meer
zelfredzaamheid van de patiënt, maar daar gaat het
uiteindelijk wel naartoe in de zorg. Je moet wel goed

Boeve: ‘Als contractvrije
fysiotherapeut is je tarief misschien
wat hoger, maar onze cliënten
hebben daar geen moeite mee’
overdenken waarom je wilt tekenen. Bijvoorbeeld omdat
je meer zekerheid wilt hebben, of sneller aan klanten
wilt komen. Voor sommigen is de onzekerheid te groot
om rechtstreeks aan de cliënt te factureren. Het kan
ook zijn dat je in een wijk praktiseert waar mensen het
niet zo breed hebben. Dan kan contracteren juist goed
zijn. Contractvrij werken moet bij je passen, en ook bij je
specialisatie. Misschien is het voor kinderfysiotherapeuten
weer anders, omdat het in die specialisatie vaak om
langdurigere trajecten gaat, met hogere kosten en een
andere vergoedingsvorm zoals een DBC. We zeggen
telkens: wees je ervan bewust waarom je tekent.” Boeve:
“Bovendien kun je elk jaar opnieuw kiezen. En dat geldt
niet alleen voor je contracten, maar op veel meer vlakken.
Je denkt ook steeds na over nieuwe methoden, over de
materialen en gereedschappen waarmee je werkt. Dat
geldt dus ook voor je contracten.”
Meer informatie op www.paramedicicontractvrij.nl. Paramedici
Contractvrij organiseert vier keer per jaar netwerkavonden.
Leden hebben toegang tot informatiefolders rondom
contractvrij werken voor collega’s, artsen en patiënten. Op 10
december 2015 vindt een congres plaats.
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