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Werken in een solopraktijk

• Meer dan 1/3 van alle vrije 

beroepsbeoefenaars werkt in een 

solopraktijk.

• De soloberoepsbeoefenaar is in zijn 

praktijk de enige vrije beroeper die 

patiënten ontvangt. 



Werken in een solopraktijk

Minpunten 

• Kosten

Helemaal alleen te dragen. 

• Pieken en groei : 

Moeilijker inspelen op evoluties in de 

dienstenaanvraag. 

Slechts 2 handen: misschien niet mogelijk 

om nieuwe patiënten bij te nemen.



Werken in een solopraktijk

Minpunten

• Vakinhoudelijke flexibiliteit 

Toenemende en complexer wordende kennis 

→ praktisch onmogelijk om het volledige 

vakgebied nog te beheersen. 

Ook specialiseren wordt moeilijker en 

moeilijker.



Werken in een solopraktijk

Minpunten 

• Psychologische aspecten van het beroep 

Altijd alleen werken: emotioneel belastend. 

Zaken kanaliseren naar een collega: 

verhelderend.



Werken in een solopraktijk

Minpunten 

• Continuïteit 

Dienstverlening wanneer je er even 

tussenuit wil? 

Eindeloopbaanproblematiek: Wat gebeurt er 

met je solopraktijk wanneer je op 

pensioen gaat?



Samenwerken

Minpunten

• Een grote en ingrijpende verandering.

• Conflicten met je collega.

• Tijdverlies met overleg.

• Praktische drempels of hinderpalen:

- Gebrek aan voldoende managementervaring 

- Onvoldoende informatie hoe een 

samenwerking op te zetten.



Samenwerken

Belangrijke vragen 

• Is samenwerken iets voor mij?

• Wat biedt een associatie voor mijn patiënten? 

• Brengt het financieel iets op?

• Zijn er geen onoverkomelijke praktische 
hindernissen?



Samenwerken 

Vormen 
• Losse samenwerking 

Het onderhouden van losse professionele 
contacten, zonder dat daarbij structureel 
wordt samengewerkt of ondernemerschap 
wordt gedeeld.

• Verticale samenwerking 
Vorm van samenwerken waarbij 
medewerkers als zelfstandige 
beroepsbeoefenaars een overeenkomst van 
zelfstandige medewerking afsluiten met een 
praktijkhouder (of een associatie van 
beroepsbeoefenaars).



Samenwerken 

Vormen 
• Kostendelende samenwerking :

2 of meer (associaties van) vrije 
beroepsbeoefenaars nemen het initiatief om 
bepaalde (directe of indirecte) financiële 
voordelen te boeken. Bv. het samen huren 
van een praktijkruimte.

• Integrale samenwerking :

De meest intense vorm van samenwerken.

Vrije beroepers verdelen gezamenlijk, onder 
de naam van het samenwerkingsverband, 
alle kosten en baten en innen samen de 
erelonen.



Samenwerken onder een 

vennootschap 

• Kostendelende en integrale samenwerkingen 

→ onder de vorm van een vennootschap. 

Deze kunnen wel of geen rechtspersoon 

hebben.

• Vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid 

= een maatschap. 

• Vennootschap met rechtspersoonlijkheid:  

keuze uit vennootschappen met (beperkte) 

aansprakelijkheid. Bv. BVBA, VOF,… 



Samenwerken met andere 

zorgverstrekkers

• De eerste lijn zal in de toekomst 

samenwerkingsafspraken maken in het 

kader van behandeling van vb chronische 

patiënten.

• Huisartsen zullen samen werken met 

bepaalde zorgverstrekkers.

• We zien hier en daar vormen van samen 

werken tussen eerstelijnszorgverstrekkers



Samenwerken

Praktische zaken

• Samen patiënten behandelen:

- Elk zijn patiënten

- Gedeelde patiënten

• Samen werken in gedeelde software

• Agendabeheer

• Dossierbeheer



Samenwerken

Praktische zaken

• Wie doet wat?

• Een website?

• Interne communicatie ?

• Communicatie met artsen?

• Verlof?

• Wat bij wisseling van collega’s?

• Wat met einde loopbaanplanning?



Samenwerken 

Andere aspecten

• Specialisaties 

– Opportuniteiten?

– Valkuilen?

• Casuïstiek

• Opleidingen volgen

• Overleg organisatie van de praktijk



Aan jullie! 


