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Één bekostiging voor de Basis GGz, SGGz (DBC), LGGz (GGZ ZZP), FZ (DBBC) & FZ ZZP’s.

Het zorgprestatiemodel is gebaseerd op prestaties die worden afgeleid van setting, beroep,
soort/type & duur consult.

•Ingangsdatum 1-1-2022

•Oude financieringsstromen worden ‘hard’ afgesloten per 31-12-2021

•Planning = realisatie is mogelijk

Consulten

In plaats van activiteits-codes worden diagnostiek-, behandel- en groepsconsulten onderscheiden.

•Voor diagnostiek- en behandelconsulten gelden vanaf tijden (vanaf 5, 15, 30, 45, 60 minuten, etc.)

•Groepsconsulten hebben eenheden van 30 minuten, per zorgverlener (beroep). Met groepsgrootte wordt rekening 
gehouden.

•Toeslagen mogelijk (reistijd nu ook een toeslag).

•Overige prestaties/verrichtingen mogelijk.

•Indirecte tijd wordt verdisconteerd in tarieven. Registratie niet meer verplicht voor bekostiging.

ZPM - Basics
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DSM 5 & Zorgvraagtypering

Naast DSM 5 moet ook een zorgvraagtypering (o.b.v. Honos+) worden vastgelegd.
DSM 5 (primaire hoofdgroep) komt op termijn mogelijk te vervallen voor declaratie
Zorgvraagtypering mee in declaratie.

Zorgtrajectnummer

Er blijft een zorgtrajectnummer voor verband tussen zorgvraag en de te declareren prestaties.

MDO

Mag niet meer te worden vastgelegd voor de declaratie: verdisconteerd in het tarief. 
Vrijgevestigden (sectie II) uitgezonderd met ‘intercollegiaal overleg’.

Verblijfsdagen registratie verandert niet.

- Dagbesteding en vaktherapie geïntegreerd in het verblijfstarief.
- Integrale verblijfsdag mogelijk waarbij behandeling onderdeel is van het verblijfstarief.

ZPM – Basics (2)
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CrisisDBC’s

CrisisDBC’s buiten budget komen te vervallen (vallen nu binnen de reguliere prestaties)

CrisisDBC’s binnen budget, worden ‘acute ggz binnen budget’ prestaties

Facturatie

Niet meer in trajecten, maar losse prestaties die (bijv.) per maand kunnen worden gefactureerd.

ZPM – Basics (3)
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Ontwikkel kalender
2020

• Q4 – Start inventarisatie

2021
• Q1 – Start ontwerp
• Q2 – Start ontwikkeling, betrekken stakeholders
• Q3 – Start releasen
• Q4 – Grootste deel ontwikkeling af

2022
• Q1 – Geen uitgefaseerde financieringsstromen starten



Registratie prestaties
Niet
• Zorgvraagtypering
• Verblijf
•Overige prestaties
• Verwijzing
• Zorgtrajectnummer
• Zorglabels

Wel
•Consult
• Toeslag op consult
•Groepsconsult



Consult
•Type
•Vanaf
•Setting
•Beroepscategorie (Beroep)

in Ons
•1024 declareerbare producten



Consult
•Diagnostiek
•Behandeling

in Ons
•2 uursoorten

Type



Consult
•5
•15
•30
•45
•60
•75
•90
•120

in Ons
•Afleiden van duur afspraak

Vanaf



Consult
•Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II
•Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair
•Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair
•Outreachend
•Klinisch (exclusief forensische en beveiligde zorg)
•Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg
•Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg
•Hoogspecialistisch (ambulant en klinisch, met contractvoorwaarde)

Setting



Consult
in Ons
•Systeem configuratie

• Globaal lijstje settings
• Per setting aan/uit

•Setting per locatie

•Setting kiezen bij afspraak
• Mogelijke opties – Systeem configuratie
• Default – Afleiden hoofdlocatie cliënt

Setting



Consult
•8 Beroepscategorieën
•34 Beroepen

in Ons
•Afleiden van beroepstoekenning

• 1 tegelijk

Beroepscategorie (Beroep)



Toeslag
op consult
•Tolk
•Reistijd
•Ambulante methadonverstrekking (AMV)
•Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS)
•Spravato

in Ons
•15 declareerbare producten



Toeslag
op consult
•5
•15
•30
•45
•60
•75
•90
•120

in Ons
•8 toeslagen, waarschuwingen

Tolk



Toeslag
op consult
•ggz tot 25 minuten
•ggz vanaf 25 minuten
• fz tot 45 minuten
• fz vanaf 45 minuten

in Ons
•Afleiden

• Heen- en terugreis
• Zorglegitimatie cliënt

Reistijd



Toeslag
op consult
Reistijd naar locaties van de 
zorgaanbieder niet declareerbaar

in Ons
•Mogelijk afleiden standplaats

Reistijd



Toeslag
op consult
•Ambulante methadonverstrekking (AMV)

• 1x per maand
•Repetitieve Transcraniële

Magnetische Stimulatie (rTMS)
• 1x per dag 

•Spravato

in Ons
•3 toeslagen



Groeps
consult
•Groepsgrootte
•Beroepscategorie (Beroep)

in Ons
•72 declareerbare producten

9.10 V V V 3x  groepsgrootte 3
9.40 V X V 2x  groepsgrootte 2
10.10 V V V 3x  groepsgrootte 3



Groeps
consult
in Ons
•1 uursoort
•Afwijkende tijden registreren per cliënt

• Per medewerker?



Impact Zorgaanbieder



Impact Strategisch

• Heeft jullie organisatie al aannames gemaakt hoe jullie 
organisatie er uit ziet in ZPM termen als, settings, type 
consulten, etc?

• Is binnen jullie organisatie al de zorginkoop betrokken 
bij deze aannames?

• Zijn jullie als organisatie al bezig met simulatie-,  
prognosemodellen voor de ZPM?

• Worden jullie door de zorgverzekeraars meegenomen in 
hoe zij jullie organisatie zien in ZPM termen?



Impact Sturend

• Verwachten jullie dat jullie organisatie wil werken met 
“Planning is realisatie” of  “Registratie van werkelijk 
gerealiseerde tijd?”

• Hoe organiseren jullie de MDO registratie in het ZPM 
als deze niet meer geregistreerd behoeft te worden?

• Heeft het ZPM beroepen model impact op jullie 
organisatie van zorg of registratie?

• Gaan jullie voor intrede van ZPM nieuwe 
productienormen vaststellen voor medewerkers?



Impact Operationeel

- Registreren jullie in 2020 al enkel directe tijd  of hebben 
jullie daarvoor al overleg met de Zorgverzekeraars?

- Verwachten jullie dat de Honos+ in combinatie met DSM 
dit jaar al geregistreerd gaat worden bv als ROM?

- Verwachten jullie dat er “eigen correctie” gaat plaats 
vinden op de automatisch afgeleide Zorgvraagtype?

- De controleerbaarheid en transparantie van de 
financiering neemt toe . Verwachten jullie ook vanuit 
jullie cliënten gerichte vragen hierop?



Impact Zorgaanbieder



Vragen



Vragen
Wat graag de volgende keer?


