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Meer inzicht dan andere zorgverleners
Veel is het niet, die 34%, wetende dat 
de belangen groot zijn. Het kan bijvoor-
beeld flink in de papieren lopen als de 
belasting inspecteur van oordeel is dat 
een zzp’er in dienstbetrekking werkt. Maar 
het betekent wel een flinke stijging ver-
geleken met de nulmeting in december 
2019. Toen scoorde slechts 22% positief 
op de stelling over het zicht hebben op 
de impact van de zzp-ontwikkelingen. De 
praktijkhouders over alle beroepsgroe-
pen tezamen stegen wat minder hard 
(van 23% naar 32% in 2020). Naast de 
tandartsen, de onbetwiste koplopers, 
hebben de fysiotherapeuten samen met 
de  huisartsen in 2020 bovengemiddeld 
vertrouwen in hun inzicht.

Beperkt zicht op impact zzp-wetgeving
Eerstelijnszorgpraktijken werken de afge-
lopen jaren steeds vaker met zzp’ers. Des 
te opvallender dat blijkt dat maar een 
derde van de fysiopraktijkhouders een 
goed beeld heeft van de betekenis van de 
recente zzp-ontwikkelingen voor de eigen 
praktijk. In figuur 1 is dit terug te zien: 
tezamen is 34% het eens of helemaal 
eens met de stelling hierover. 

Een andere blik op zzp’ers door corona
Update zzp-dossier—deel 1

Terwijl het aantal zzp’ers in de zorg gestaag toeneemt, blijken eerstelijnspraktijkhouders de ontwikkelingen in het 
zzp-dossier maar moeilijk te kunnen vertalen naar hun praktijk. Dat geldt ook voor fysio therapeuten, al geven zij aan 
dat het de goede kant op gaat. Opvallend: meer dan een kwart van hen kijkt door corona wel anders naar het werken 
met zzp’ers. Deze maand deel 1 van een tweeluik over de ontwikkelingen in het zzp-dossier. 
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Figuur 1

Beperkt zicht op impact zzp-wetgeving bij fysio praktijkhouder (bron: VvAA 2020)

Fors toegenomen zicht op impact zzp-wetgeving bij fysiopraktijkhouder in 2020 
(bron: VvAA 2020)

Figuur 2
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Figuur 3

Ander beeld over werken met zzp’ers door corona bij fysiopraktijkhouder (bron: VvAA2020)

Anders kijken naar zzp’ers door corona
Een op de vijf eerstelijnspraktijkhouders 
(20%) kijkt als gevolg van zijn ervaringen 
in coronatijd anders naar het werken met 
zzp’ers. Scores verschillen per beroeps-
groep. Ongetwijfeld heeft de impact van 
de pandemie op hun beroepsuitoefening 
daarmee van doen. Zo had de fysiothera-
pie te maken met praktijksluitingen door 
de corona-uitbraak in het voorjaar van 
2020. Hierdoor ontstonden bijvoorbeeld 
discussies over de (door)betaling van 
zzp’ers die betaald worden op basis van de 
door hen gerealiseerde omzet. Begrijpelijk: 
die omzet viel toen immers van de een op 
de andere dag helemaal weg.
We zien dan ook bij fysiopraktijkhouders 
in vergelijking tot andere beroepsgroepen 
veel verandering in hun beeld: 28% kijkt 
nu anders naar het werken met zzp’ers. 
Dat geldt ook voor de tandartsen (30%), 
die eveneens de deuren een aantal weken 
dichthielden. Figuur 3 toont de scores 
van een aantal beroepsgroepen uit het 
 onderzoek.

Toch weer meer gewerkt met zzp’ers 
Fysiotherapeuten werken op het meet-
moment zelf minder met zzp’ende zorg-
verleners in hun praktijk dan bijvoorbeeld 
huisartsen, verloskundigen en tandart-
sen. Met 46% in 2019 en 61% in 2020 zit 
het aantal zzp’ers in de fysiopraktijk wel 
in de lift. Opvallend is dat in 2019 een 
veel kleinere groep (41%) voorspelde in 
2020 met zzp’ers te gaan werken. In de 
2020-meting is de verwachting voor 2021 
nog weer lager: 36%. Dat is aanzienlijk 
lager dan de 46% die alle zorgverleners 
tezamen. Mogelijk omdat fysiothera-
peuten iets beter op de hoogte zijn van 
recente ontwikkelingen. 
Of de (fysio)praktijkhouder dit jaar daad-
werkelijk minder met zzp’ers werkt, is 
nog maar de vraag. De vertraging van de 
webmodule en het uitstellen van de aan-
scherping van de handhaving maakt de 
urgentie op dit moment in ieder geval niet  
groter (meer hierover vind je op  
vvaa.nl/zzp). Dit uitstel werd op 16 
november 2020 door het kabinet bekend-
gemaakt, net ná het afnemen van het 
onderzoek. Figuur 4 laat zien hoeveel van 
de fysio praktijkhouders werkte, werkt of 
verwacht te gaan werken met zzp’ers.

Fysiopraktijkhouder werkt meer met zzp’ers dan vooraf ingeschat (bron: VvAA 2020)

Figuur 4
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Beroepsaansprakelijkheidverzekering? Ook voor zzp’ers!
Fouten maken is menselijk. Dat geldt 
ook voor fysiotherapeuten, hoe profes-
sioneel en zorgvuldig ook. Zo’n misser 
kan ook een forse impact op jou heb-
ben. De gevolgen daarvan kun je niet 
altijd zelf dragen. Onder meer als een 
patiënt jou aansprakelijk stelt voor de 
geleden schade. Zo’n claim kan flink 
oplopen, bijvoorbeeld als er wat mis-
gaat bij een manipulatie en een patiënt 
als gevolg daarvan structureel inko-
mensverlies lijdt.

Anders dan een werknemer is een zzp’er 
als zelfstandige zelf verantwoordelijk 
voor (het afhandelen van) zijn beroeps-
risico’s. Ook voor aansprakelijkheids-
situaties dus. Het is van belang dit goed 
te regelen. Niet iedere zzp’er heeft dat 
echter in beeld, blijkt in de praktijk. 
En dat is zorgelijk. Niet alleen voor de 
zzp’er zelf, de patiënt en de praktijk-

houder waarvoor de zzp’er werkt, maar 
ook voor het beeld van de fiscus. Bij het 
beoordelen van de zelfstandigheid van 
de zzp’er is het niet geregeld hebben 
van het aansprakelijkheidsrisico al snel 
een probleem. Een beroepsaanspra-
kelijkheidsverzekering is dus een must 
voor zowel praktijkhouder als zzp’er.

KNGF-ledenvoordeel
KNGF-leden, ook zzp’ers, kunnen 
gebruik maken van het KNGF-
lidmaatschapsvoordeel bij VvAA. Dat 
betekent onder meer 33% premie-
korting op de verzekering voor beroeps-
aansprakelijkheid en 10% voor beroeps-
rechtsbijstand. Lees alles over dit 
ledenvoordeel op KNGF.nl/beroepsaan-
sprakelijkheidsverzekering en kijk voor 
meer zzp-aandachtspunten op Kngf.nl/
fysiotherapeut-zzp.

Drs. ing. Erik M. van Dam, senior 
adviseur Kennismanagement 
en zzp-expert bij VvAA

erik.van.dam@vvaa.nl

Minicollege ‘Zzp’ers in de zorg in tien minuten’

Het zzp-dossier houdt de fysiothera-
pie al jaren bezig, met onduidelijkheid 
over al dan niet doorgevoerde nieuwe 
maatregelen en de handhaving daar-
van. Ondertussen werken inmiddels al 
bijna 1.500 fysiotherapeuten als zzp’er. 
Praktijkhouders en zzp’ers kunnen er 

vaak geen touw meer aan vastknopen. 
Kijk in tien minuten hoe het er nu voor-
staat in het VvAA-minicollege Zzp’ers in 
de zorg in tien minuten’ via 
vvaa.nl/zzp of gebruik de 
QR-code: 

De gerapporteerde resultaten in 
dit artikel zijn gebaseerd op VvAA-
onderzoek (november 2020) onder 
praktijkhouders in de eerste lijn die 
ervaring hebben met het werken met 
zzp’ers, of die het komende jaar daar 
plannen voor hebben.
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