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Checklist Wet Marktordening  Gezondheidszorg (voorheen sectorcheck) 

Om te bepalen of uw instelling in aanmerking komt voor het toewijzen van een opleidingsplaats  voor een opleiding voor de 

beroepen:  gz-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut en voor de opleiding 

verpleegkundig specialist voert TOP-opleidingsplaatsen een controle uit of uw instelling voldoet aan de eisen van de Wet 

Marktordening  Gezondheidszorg (WMG; artikel 1, onder sub c
1
).  Verder dient TOP- opleidingsplaatsen te weten tot welke 

sector u hoort, omdat de instroomplaatsen per sector worden toegewezen. 

Gelieve dit formulier volledig ingevuld en ondertekend, digitaal te retourneren. U kunt  ter ondersteuning contact opnemen 

met de  medewerkers van TOP-opleidingsplaatsen. Zij zijn op te bereiken tijdens het spreekuur op maandag, woensdag, 

donderdag en vrijdag tussen 9.00  uur en 12.30 uur via 033-4608951 of per email via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.  

Naam instelling : 

TOPID nummer:  (indien bekend): 

NZA nummer: 

Adres instelling : 

Naam en functie contactpersoon: 

Mailadres: 

Telefoon: 

Kunt u aangegeven tot welke sector uw instelling hoort (wanneer het een wijziging betreft kunt u dan aangeven wat de 

oude sector was en wat de nieuwe sector is): 

 Sector EP (Epilepsie) 

 Sector Rev (Revalidatie) 

 Sector ZKH (ziekenhuizen) 

 Sector GHZ (gehandicaptenzorg) 
De instelling moet zijn aangesloten bij vereniging gehandicaptenzorg Nederland (VGN ). Zie hiervoor www.vgn.nl.    
U levert een kopie aan van een bewijs waaruit lidmaatschap blijkt. 

 Sector VPL (verpleeghuizen) 
De instelling moet een kopie van registratie bij de Wet Toelating Zorginstellingen (Wtzi) aanleveren. Uit deze 

registratie moet blijken dat zij verpleeghuiszorg leveren voor meer dan 10 plaatsen met een toelating voor de 

functie ‘verblijf en behandeling’ op grondslag van ‘psychogeriatrische aandoening of beperking’ en op grondslag 

‘somatische aandoening of beperking’. U kunt deze registratie terugvinden via 

www.wtzi.nl/toegelateninstellingen/zoekinstelling/ 

 

Voor de sector GGZ dient u aan te geven of uw instelling hoort tot de GGZ-instellingen of GGZ-vrijgevestigde. 

Dit kunt u op onderstaande pagina aangeven. 

  

                                                           
1 c. zorgaanbieder: 
1°. de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent; 
2°. de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor zover deze tarieven in rekening brengt namens, ten behoeve van of in verband met het 
verlenen van zorg door een zorgaanbieder als bedoeld onder 1°; 

 

mailto:toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl
http://www.wtzi.nl/toegelateninstellingen/zoekinstelling/
http://maxius.nl/wet-marktordening-gezondheidszorg/artikel1/onderdeelc
http://maxius.nl/wet-marktordening-gezondheidszorg/artikel1/onderdeelc/sub1
http://maxius.nl/wet-marktordening-gezondheidszorg/artikel1/onderdeelc/sub2
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 Sector GGZ (geestelijke gezondheidszorg) – Instelling) 
U stuurt een (kopie mee van een) contract met een zorgverzekeraar dan wel een bewijs van een (structurele) 

betalingsrelatie met een zorgverzekeraar, op naam van de instelling, getekend door beide partijen, geldig voor 

2015. 

Criteria Instelling GGZ 
Een instelling voor GGZ is werkzaam in geestelijke gezondheidszorg inclusief verslavingszorg, kinder- en jeugdpsychiatrie alsmede 
forensische psychiatrie, die de naleving van de Zorgbrede Governancecode volgens het beginsel ervan toepast of uitlegt  en medewerking 
verleent aan de daarbij behorende interpretatieregeling. 
De zorgaanbieder die declareert met één van onderstaande AGB-classificatiecodes wordt gezien als instelling (sectie III). Andere 
zorgaanbieders worden gelijkgesteld met een vrijgevestigde praktijk. 
 
Classificatiecode              Omschrijving 
 
06                                        Groep 06 Ziekenhuizen 
06-29                                  Groep 06-29 Psychiatrisch Ziekenhuis 
19                                        Audiologische Centra 
22                                        Zelfst. Behandelcentra Extramurale praktijken medisch specialisten 
25                                         Inrichting voor Psychiatrische Deeltijdbehandeling 
30                                         Instelling voor Verstandelijk Gehandicapten 
35                                         Instelling voor Visueel Gehandicapten 
45                                         Verpleeginrichtingen 
47                                         Verpleeginrichtingen 
54                                         GGZ instellingen (PUK/PAAZ) 
60                                         Instellingen voor Dagverpleging voor Ouderen 
70                                         Kinderdagverblijven 
72                                         RIBW 
73                                         Wlz Gecombineerd 
75                                         Thuiszorginstellingen 
79                                         RIAGG 

 Sector GGZ (geestelijke gezondheidszorg) – vrijgevestigde)  
U stuurt een (kopie mee van een) contract met een zorgverzekeraar dan wel een bewijs van een (structurele) 

betalingsrelatie met een zorgverzekeraar, op naam van de praktijkopleidingsinstelling (en niet op naam van een 

persoon), getekend door beide partijen, geldig voor 2017  (of later). 

 

Criteria vrijgevestigde praktijk 

 De praktijk is zelfstandig en is niet verbonden aan een ziekenhuis, instelling e.a.; er is geen sprake van juridische en/of financiële 

afhankelijkheid van een andere rechtspersoon. 

1. De praktijk bestaat uit eigenaar praktijkhouders i.c. werkt voor eigen rekening/risico. 
2. De praktijk bestaat uit zich niet hiërarchisch tot elkaar verhoudende in de Wet BIG-geregistreerde (hoofd)behandelaren; er is 

geen sprake van horizontale loondienstverhoudingen behoudens in opleidingssituaties. 
3. De (hoofd)behandelaar is zelf volledig zorginhoudelijk verantwoordelijk. 
4. De cliënt/patiënt kiest in beginsel zelf zijn (hoofd)behandelaar, die dus ook behandelt. 
5. De maximale omvang van een praktijk wordt gevormd door 10 (hoofd)behandelaren. 
6. Indien er sprake is van een dienstverband dan is dit verticaal geregeld.  

NB: De (hoofd)behandelaar heeft bijvoorbeeld een secretaresse in dienst. 
7. De praktijk verklaart maximaal 20% personeel in te zetten als nodig, anders dan de (hoofd)behandelaar. 
8. De (hoofd)behandelaar en/of praktijk is in het bezit van een individuele AGB-code en/of praktijkcode 

 

 Jeugd  

De instelling levert GGZ zorg aan uitsluitend jongeren tot 18 jaar. 

NB. Uw instelling komt niet in aanmerking komt voor een beschikbaarheidbijdrage op grond van de WMG. Wel 

wordt u bij het indienen van een aanvraag meegenomen in het eerstkomende verdeelplan. Als u op grond van het 

verdeelplan in aanmerking komt voor een beschikbaarheidsbijdrage dan vraagt u subsidie aan bij het ministerie van 

VWS. Indien u in de sector Jeugd valt, is het om aanspraak te kunnen maken op een beschikbaarheidsbijdrage 

noodzakelijk dat u onderaan aangeeft of u behoort tot de Sector GGZ (geestelijke gezondheidszorg) – Instelling of tot 

de sector GGZ (geestelijke gezondheidszorg) – vrijgevestigde. De Criteria vindt u op pagina 1 onder de toelichting 

 (JEUGD) Sector GGZ (geestelijke gezondheidszorg) – Instelling 
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U stuurt een (kopie mee van een) contract met een zorgverzekeraar dan wel een bewijs van een (structurele) 

betalingsrelatie met een zorgverzekeraar, op naam van de instelling, getekend door beide partijen, geldig voor 

2016. 

 (JEUGD) Sector GGZ (geestelijke gezondheidszorg) – vrijgevestigde  
U stuurt een (kopie mee van een) contract met een zorgverzekeraar dan wel een bewijs van een (structurele) 

betalingsrelatie met een zorgverzekeraar, op naam van de praktijkopleidingsinstelling (en niet op naam van een 

persoon), getekend door beide partijen, geldig voor 2016 of later. 

 

 

Praktijkinstellingen die zijn ingedeeld in een van de volgende sectoren komen niet voor een beschikbaarheid-bijdrage in 

aanmerking: 

Sector Justitie  

Praktijkinstellingen die een forensische (justitiële )inrichting zijn, behoren tot de ‘sector justitie’. Deze sector is niet 

subsidiabel omdat deze praktijkinstellingen gelden ontvangen van het ministerie van Justitie.  

 

Sector Defensie 

Praktijkinstellingen die ggz zorg bieden voor Defensie zijn niet subsidiabel omdat deze praktijkinstellingen gelden 

ontvangen van het ministerie van Defensie. 

 

Sector onbekend 

Praktijkopleidingsinstellingen die (nog) niet aangegeven hebben tot welke sector zij behoren, dan wel 

Praktijkopleidingsinstellingen die niet de benodigde en vereiste bescheiden kunnen aanleveren  worden ingedeeld in de 

sector ‘onbekend’.  

 

 

ONDERTEKENING 

Naam bestuurder/directeur:     Datum en plaats:    

 

Handtekening:  

 

 


