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Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Dhr. Drs. M. Snoek, Wethouder portefeuille jeugd 
En de transitiemanagers 
PA/ Postbus 511 

2003 PB Haarlem 

Betreft: niet accepteren contractaanbod 

Haarlem, 19 december 2014 

In deze brief leest u waarom ik het door de gemeente aangeboden zorgcontract in het kader 
van de JeugdWet niet zal tekenen. 

Als kinder- en jeugdpsychiater werk ik sinds 2012 aan de Bakenessergracht in Haarlem in 
mijn praktijk voor kinder- en jeugd psychiatrie: Tiberias. 
Vanuit mijn vak heb ik derhalve te maken met de transitie van zorgverzekeringswet (ZvW) 
naar de gemeente in het kader van de jeugdwet. Ik begrijp dat deze maatregelen een 
bezuiniging betreft en het kost me geen moeite om me te verplaatsen in de politiek in die zin 
dat zij meer (gevoel van) grip nodig heeft. Het is lastig om in één contract verschillende 
achtergronden (o.a. jeugdzorg, GGZ, LVG) en disciplines (o.a. orthopedagogen, 
psychologen, psychotherapeuten en medisch specialisten) samen te voegen. Waarschijnlijk 
zijn daardoor een aantal belangrijke aspecten van de zorg niet in het contract opgenomen. 
Dit betreft onder andere privacy voor verzekerden en flexibiliteit voor de aanbieder. 

Begin november heeft u een digitale portal beschikbaar gesteld om de contracten te tekenen 
om in aanmerking te komen voor vergoede zorg aan jeugdigen van de gemeenten vallend 
onder Haarlem, Haarlemmermeer en Umond. 
Uit dit contract maak ik op dat: 

- de gemeente de geleverde zorg vergoed op 85% van het NZA tarief. 
- De zorgverlener een verplichting heeft tot van levering van diensten met een 

contractduur van 2 jaar. 
- De gemeente kan eenzijdig de percentages van vergoeding tussentijds aanpassen. 

Helaas kan ik niets vinden over de borging van privacy van patiënten. Om voor vergoeding in 
aanmerking te komen is in de meerderheid van gemeenten een beschikking vooraf nodig 
gekoppeld aan of NAW of BSN. 
Ook staat onvoldoende vermeld of lopende behandelingen via de nieuwe financiering wordt 
overgenomen vanuit boekjaar, of vanuit looptijd van de DBC. 

Voor mij als medisch specialist, met vertrouwensrelatie naar patiënten, en de door mij 
beroepshalve absolute garantie van vertrouwelijkheid en geheimhouding is het aldus 
voorgesteld contract onacceptabel. 

Het contract zal ik derhalve niet tekenen. Dien ten gevolge vraag ik uw antwoord op de 
volgende vragen: 

1. Hoe waarborgt u de continuïteit van zorg van de jongeren binnen mijn praktijk? 
Dus hoe de reeds lopende behandelingen te kunnen vervolgen zonder privacy te 
schenden maar wel tot vergoeding over kunnen gaan. 
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2. Hoe gaat u de behandeling vergoeden van de door de huisarts naar mij verwezen 
patiënten in 2015? 
Hierbij ben ik op zoek naar duidelijkheid van het te doorlopen proces voor die ouders 
van patiënten die door de huisarts zijn verwezen naar een medisch specialist die 
geen contract heeft getekend. En uiteraard ook naar het percentage vergoeding. 
Deze vraag komt voort uit 'de vrije artsenkeuze' zoals die nu bestaat binnen de 
zorgverzekeringswet (art. 13) en in ieder geval nog zal gelden voor 2015. De 
zorgverzekeraar vergoedt op dit moment niet gecontracteerde zorg voor kinderen 
voor 100% van het NZA tarieven is mijn praktijkervaring. Voor volwassenen heeft de 
rechter 80% van dit tarief als 'redelijk en billijk' bepaald. 

Ik heb deze informatie van u op korte termijn nodig om mijn cliënten goed te kunnen 
informeren. 

Alvast dank voor de snelle en heldere beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 

Auke van der Jagt SJ ^ 
Kinder- en jeugdpsychiater 

Contact gegevens: 
Adres: Bakenessergracht 94 zwart 

2011 JZ Haarlem 
tel. 06 20 26 3455 
email info@tiberias.nl 
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