Starterschecklist eigen praktijk
gz-psycholoog
Een praktijk starten of toetreden tot een maatschap is een belangrijk moment in je loopbaan als
gz-psycholoog. Je krijgt te maken met allerlei zaken waar je nog geen ervaring mee hebt. Laat je
daarom uitgebreid informeren en adviseren. Om je nu alvast van dienst te zijn hebben de NVGzP
en VvAA een checklist met de belangrijkste aandachtspunten voor je samengesteld. De volgorde is
niet strikt: sommige dingen kun je gelijktijdig opstarten.

Oriënteren





Is ondernemen iets voor mij?
Wat voor soort praktijk wil ik?
Welke ontwikkelingen in de markt, politiek, zorg zijn van invloed op mijn praktijk?
Waar wil ik op lange termijn met mijn praktijk naar toe?

Zorg dat je de volgende analyses doet
 Marktonderzoek
Potentiële cliënten, concurrentie en samenwerkingspartners in kaart brengen
 Globale financiële haalbaarheidsanalyse
 Oriëntatie op automatisering
In de ggz (generalistische basis-ggz en in de gespecialiseerde ggz) ben je verplicht prestaties digitaal te
registreren en te factureren als je contracten met zorgverzekeraars hebt afgesloten. Heb je die niet, dan
ben je wel verplicht een dossier bij te houden en gegevens aan te leveren voor het dbc-informatiesysteem
(DIS)1. Je bent ook verplicht om de voortgang van je behandeling bij te houden. Schaf daarom een
praktijksoftwareprogramma aan voor de generalistische basis-ggz en/of de gespecialiseerde ggz en een
ROM-programma, of een combinatie van beide. Op www.nvgzp.nl kun je zien welke kortingen je als
NVGzP-lid krijgt.
1.

Je bent verplicht je cliënten te informeren over het gebruik van hun persoonsgegevens. Voor het doorgeven van gegevens door
derden (ook na pseudonimisering) is een toestemmingsverklaring nodig. Wil een cliënt dat niet, dan is een privacyverklaring nodig.
Dit soort verklaringen moeten in het dossier worden opgenomen.
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 Keuze voor een adviseur
 Praktijkruimte huren of kopen?
 Keuze wel/niet contract met zorgverzekeraar maken en zo ja, contact met zorgverzekeraar tot stand
brengen
Op onze website vind je meer informatie over contractvrij werken.

Praktijkvoering
 Kies een vestigingsplaats
 Bepaal je behandeltarieven
 Sluit contracten af met zorgverzekeraars en/of andere partijen, zoals gemeenten
Sluit indien gewenst contracten af met een aantal of alle zorgverzekeraars.
Je vindt een overzicht op onze website: www.nvgzp.nl. Voor de jeugd-ggz sluit je desgewenst contracten
met (de) gemeente(n) waar je werkzaam bent.
 Financiële administratie is ingericht
 Exploitatiebegroting is gemaakt
 Zakelijke bankrekening is geopend
 Betalingsvoorwaarden zijn opgesteld

Samenwerking
 Samenwerkingsafspraken met collega’s zijn gemaakt en vastgelegd2
 Andere zorgverleners/doorverwijzers zijn geïnformeerd
 Aansluiting bij lokale en regionale samenwerkingsverbanden is geregeld

Cliënten/communicatie







Praktijknaam gekozen
Huisstijl is bepaald
Drukwerk is besteld
Communicatieplan gemaakt en communicatiemiddelen, zoals website, zijn ontwikkeld
Cliëntenadministratie is ingericht
Cliënten zijn geïnformeerd over start van de praktijk

Huisvesting en inrichting
 Geschikte praktijkruimte vinden
Bij praktijkruimte huren:
 bestemmingsplan opgevraagd
 huurprijs overeengekomen
 huurovereenkomst opgesteld/gecheckt
 huurovereenkomst getekend
Bij praktijkruimte kopen:
 Financieringsbehoefte vaststellen
 Financieringsvorm kiezen
 Financiering regelen
 Automatisering/praktijksoftware/telefoonaansluiting regelen
 Inrichting praktijkruimte is bepaald
 Inventaris is aangeschaft

2.

Als je in een groepspraktijk gaat werken, dan mag je een gezamenlijke naam, logo, website website (voor het maken van een
website, klik hier ) en naambordje gebruiken. Voor de cliënt moet echter wel altijd duidelijk zijn wie de behandelaar is. Zorg er
dus voor dat op communicatie naar cliënten altijd de eigen naam, KvK-nummer etc. staat. Dat geldt ook voor communicatie naar
bijvoorbeeld een leverancier of verzekeraar. Wat hen betreft is er gewoon sprake van verschillende eenmanszaken die op een
aantal punten samenwerken.
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Inschrijving registers/kwaliteit
 Inschrijving in BIG register controleren
 Inschrijving in het handelsregister bij Kamer van Koophandel en
aanvraag KvK-nummer aan (klik hier).
 Agb-code is aangevraagd, aansluiting VECOZO is geregeld en aanmelding bij DIS is geregeld
 Vraag een agb-code aan op www.agbcode.nl.
 Meld je aan bij Vecozo en vraag een certificaat aan om te kunnen declareren (klik hier).
 Meld je aan bij DIS op www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensischezorg-fz/gegevens-aanleveren.
 Registreer je, wanneer gewenst, bij Akwa ggz voor aanlevering van ROM-gegevens. Aanlevering van
ROM-gegeven is vrijwillig en geeft je inzicht in jouw behandelresultaten in vergelijking met andere,
relevante zorgaanbieders.
Het aanleveren van ROM-gegevens geldt (nog) niet binnen de jeugd-ggz.
 Kwaliteitsstatuut indienen en Kwaliteitsbeleid vaststellen
Dien jouw kwaliteitsstatuut in via www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Voor invulinstructies: klik hier.
Onder de Jeugdwet is dit (nog) niet verplicht maar gemeenten kunnen er wel om vragen.
Aansluiting bij klachten- en geschillenregeling  is afgehandeld?
 Sluit je aan op de klachten- en geschillenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg (Wkkgz). Als NVGzP-lid kun je je hier gemakkelijk op aansluiten. Deze regeling geldt (nog) niet
voor de jeugd-ggz.
 Overige Wkkgz verplichtingen, zoals VIM procedure, regelen.

Financiële, fiscale- en juridische zaken, verzekeringen
 Investeringsbehoefte en aanloopkosten vaststellen
 Financiering is regelen
 Rechtsvorm is bepalen
 Aanmelden bij belastingdienst, accountant/belastingadviseur regelen
Sluit verzekeringen af die van belang zijn voor jouw praktijkvoering:
 arbeidsongeschiktheidsverzekering,
 (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering,
 (beroeps)rechtsbijstandverzekering
	Bedrijfsschade-, inventaris- en opstalverzekering.
Op www.nvgzp.nl kun je zien welke kortingen je als NVGzP-lid kan krijgen op deze verzekeringen.
 Pensioen regelen

Extra informatie voor het starten van een jeugd-ggz-praktijk
1. Je hoeft geen kwaliteitsstatuut te hebben, omdat dat binnen de Jeugdwet (nog) niet verplicht is;
gemeenten kunnen er echter wel om vragen.
2. Je hoeft (nog) geen ROM-gegevens aan te leveren en je hoeft je daarom nog niet aan te melden bij
SVR. Wel kun je alvast een gecombineerd softwareprogramma aanschaffen.
3. Je dient gegevens aan te leveren aan het CBS. Het CBS benadert je hiervoor nadat je je hebt
aangemeld bij de gemeente waar je je vestigt als jeugd-ggz-behandelaar.
4. Je dient een jaarverantwoording aan te leveren bij het CIBG. Solopraktijken zijn daarvan vrijgesteld.
Voor kleine praktijken geldt een uitzonderingsregel.
5. Je sluit geen contracten met zorgverzekeraars, maar desgewenst wel met gemeente(n). Gemeenten
bepalen zelf hun beleid en afspraken, dus houd rekening met verschillende contracten.

Een adviesgesprek
Wil je meer informatie over het starten van een eigen praktijk of wil je direct een adviesgesprek
aanvragen? De adviseurs van VvAA helpen je graag.
Bel 030 247 43 15 of stuur een mail naar GGZ@vvaa.nl
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