
 

 

BELEIDSREGEL [KENMERK] 

Kenmerk 

 

 

 
Beleidsregel prestaties en tarieven  

geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 

 

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet 
marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van het Besluit 
uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening 
gezondheidszorg (Bub Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid 
om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen. 
 

Gelet op artikel 52, aanhef en onderdeel e, van de Wmg, worden 
tarieven die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien ambtshalve 
vastgesteld door de NZa. 

 
Gelet op [KIEZEN RELEVANT(E) ONDERDEEL/ONDERDELEN: artikel 59, 
aanhef en onder a, b, c, d, e, en/of f], van de Wmg, heeft de minister 
van VWS met brief van [DATUM], met kenmerk [NOEM KENMERK], ten 

behoeve van de voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van 
artikel 7 van de Wmg, aan de NZa gegeven. Deze aanwijzing dateert van 
[NOEM DATUM] en heeft als kenmerk [NOEM KENMERK]. <ZO MOGELIJK 

TOEVOEGEN: Deze aanwijzing is gepubliceerd in de Staatscourant onder 
nummer [NUMMER STAATSCOURANT].> 
 

 
Artikel * Begripsbepalingen 
Behandeling: Een activiteit met als doel stabilisering, begeleiding, herstel 
of genezing van de klachten van de patiënt zoals vastgesteld in diens 

behandelplan, uitgevoerd door een zorgverlener die bevoegd en 
bekwaam is om zelfstandig een (deel van) de behandeling uit te voeren. 

 

Consult: Direct ononderbroken zorginhoudelijk contact tussen 
zorgverlener en (forensische) patiënt of naasten van de patiënt. 
 

Contact: Een contact is een zorginhoudelijk en ononderbroken interactie 
met een patiënt. Een contact kan zowel ‘face to face’ als telefonisch als 
‘screen to screen’ plaatsvinden. 
 

Diagnose: Een diagnose of classificatie conform DSM-5, al dan niet op 
hoofdgroepniveau. 
 

Diagnostiek: Een activiteit met als doel (bijdragen aan) het stellen van 
een diagnose, uitgevoerd door een zorgverlener die hiervoor bevoegd en 
bekwaam is. 

 
Factuur: Zowel een klassiek papieren nota als een elektronische variant 
zowel aan patiënt zelf als zonder tussenkomst van patiënt rechtstreeks  
aan diens verzekeraar. 

 
Forensische zorg: zorg als omschreven bij of krachtens artikel 1.1, 
tweede lid, van de Wet forensische zorg. 

 
Klinische opname:  Periode waarbij de patiënt ’s nachts in de instelling 
verblijft. Deze periode loopt vanaf moment van opname tot het moment 

van ontslag. 
 

Kwaliteitsstatuut: Het Model Kwaliteitsstatuur GGZ zoals dat op 1 januari  
2017 van kracht is en is ingeschreven bij het Zorginstituut Nederland. 

 
Kwaliteitskader Forensische Zorg: PM 
 

Patiënt: PM 
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Prestatie: De levering van zorg door een zorgaanbieder als bedoeld in 
onderdeel c, onder 1° artikel 1 sub j Wmg; 
 

Prestatiecode: De code die hoort bij de prestatie. 
 
Prestatie-omschrijving: Omschrijving behorend bij een prestatie als 

bedoeld in artikel 1 sub j Wmg. 

 
Regiebehandelaar: Regiebehandelaar zoals bedoeld in het 
kwaliteitsstatuut, onder wiens verantwoordelijkheid de zorg wordt 

geleverd. 
 
Tarief: Prijs voor een prestatie, een deel van een prestatie of geheel van 

prestaties van een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 sub k Wmg. 
 
Uitvoeringsdatum: Datum waarop de prestatie geleverd is. 
 

UZOVI-code: Unieke Zorgverzekeraars Identificatie is een identificatie 
van de zorgverzekeraars in Nederland. 
  

Verwijzer: Verwijzer als bedoeld in artikel 14 lid 2 Zorgverzekeringswet 
(Zvw). 
 

Verzekerdennummer: Nummer waarmee de patiënt bekend is bij de 
verzekeraar. Dit nummer wordt verstrekt door de zorgverzekeraar bij 
inwerkingtreding van de verzekeringspolis.  

 

Zorgaanbieder: Zorgaanbieder als bedoeld in Wmg [PM] 
 
Zorginhoudelijk: PM 

 
Zorgverlener: PM 

 

Artikel * Doel van de beleidsregel 
Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de 
NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om de tarieven en 
prestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van de geestelijke 

gezondheidszorg  en de forensische zorg. Aan de hand van deze 
beleidsregel zal de NZa een tariefbeschikking nemen. 
 

Artikel * Reikwijdte 
Deze beleidsregel is van toepassing op geestelijke gezondheidszorg als 
omschreven bij of krachtens de Zvw. 

  
Ook is deze beleidsregel van toepassing op forensische zorg als 
omschreven bij of krachtens artikel 1.1, tweede lid, van de Wet 
forensische zorg (Wfz). 

 
Tot slot is deze regeling van toepassing op handelingen of 
werkzaamheden op het terrein van ggz of fz, uitgevoerd door of onder 

verantwoordelijkheid van personen, ingeschreven in een register als 
bedoeld in artikel 3 of 34 van de Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg. Het betreft hier de handelingen als bedoeld in artikel 1, 

onderdeel b, onder 2°, van de Wmg en werkzaamheden zoals bedoeld in 
artikel 2, aanhef en eerste lid, onderdeel c, van het Besluit uitbreiding en 
beperking werkingssfeer Wmg. 
 

Artikel * Algemene bepalingen 
Prestaties binnen de gespecialiseerde ggz zijn onderverdeeld in: 

- Consulten 

- Verblijfsdagen 
- Overige prestaties 
- Onderlinge dienstverlening 

 
Artikel * Consulten diagnostiek en behandeling 
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Een consult wordt ingedeeld naar een consult diagnostiek of een consult 
behandeling 

 diagnostiek 

 behandeling  
 
Artikel * Consulten beroep van de zorgverlener 

Een consult wordt ingedeeld naar het beroep van de zorgverlener die het 

consult heeft geleverd.  Onderstaande categorieën beroepen worden 
gebruikt: 

 Arts - specialist (Wet Big artikel 14) 

 Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) 
 Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg (Wet Big 

artikel 14) 

 Arts (Wet Big artikel 3) 
 Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) 
 Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) 
 Verpleegkundige (Wet Big artikel 3) 

 Overige beroepen – niet regiebehandelaar 
  
Artikel * Consulten tijdsindeling 

Een consult wordt ingedeeld op basis van de minuten directe tijd die een 
zorgverlener daadwerkelijk aan het contact heeft besteed in één van  
onderstaande categorieën: 

 Consult vanaf 5 minuten 
 Consult vanaf 15 minuten 
 Consult vanaf 30 minuten 
 Consult vanaf 45 minuten 

 Consult vanaf 60 minuten 
 Consult vanaf 75 minuten 
 Consult vanaf 90 minuten 

 Consult vanaf 120 minuten 
 

Artikel * Groepsconsult 

Bij een consult met twee of meer patiënten is sprake van een 
groepsconsult. Een groepsconsult betreft eenheden van 30 minuten 
directe tijd per zorgverlener. Een consult in groep wordt ingedeeld in één 
van onderstaande categorieën, op basis van ingeplande aantal patiënten 

voor het groepsconsult. No show patiënten tellen niet mee. Hierbij tellen 
patiënten vanuit alle financieringsstromen mee. 

 Consult per patiënt in groep 2 patiënten 

 Consult per patiënt in groep 3 patiënten  
 Consult per patiënt in groep 4 patiënten  
 Consult per patiënt in groep 5 patiënten  

 Consult per patiënt in groep 6 patiënten  

 Consult per patiënt in groep 7 patiënten  

 Consult per patiënt in groep 8 patiënten 

 Consult per patiënt in groep 9 patiënten 

 Consult per patiënt in groep vanaf 10 patiënten 
 
Artikel * Consulten setting 
Een consult wordt ingedeeld in één de volgende settings: 

 Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II  

 Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III - monodisciplinair 
 Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III - multidisciplinair 
 Outreachend 

 Klinisch (exclusief fz) 
 Forensische en beveiligde zorg – klinisch 

 Forensische en beveiligde zorg – niet-klinisch 

 Hoogspecialistisch (ambulant en klinisch, met 
contractvoorwaarde) 

 
Setting ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II  

Voor zorg door zorgaanbieders die onder deze sectie van het 
kwaliteitsstatuut vallen. 
 

Setting ambulant - kwaliteitsstatuut sectie III - monodisciplinair 
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De behandeling voldoet aan de kwaliteitscriteria voor instellingen KS 
sectie III, Inspectie en HKZ). Dit betekent dat kwaliteit van de 
behandeling wordt gewaarborgd door het kwaliteitssysteem van de 

instelling. Er zijn verschillende disciplines (beroepen) werkzaam in de 
instelling of op de afdeling. De behandeling van de patiënt wordt 
grotendeels door één discipline uitgevoerd. Het kan zijn dat specifieke 

interventies voor een beperkt deel van de behandeling of diagnostiek 

door een andere zorgverlener worden uitgevoerd; dit kan ook de 
diagnostiek betreffen. Overleg in het MDO is noodzakelijk voor de 
bewaking van de kwaliteit van de individuele behandeling en is 

structureel ingebed. De betrokkenheid van de overige disciplines beperkt 
zich dan tot indirecte tijd waarin zij hun expertise beschikbaar stellen 
aan de (regie)behandelaar voor het zo goed mogelijk uitvoeren van de 

behandeling. Indien nodig vindt in het MDO afstemming plaats tussen 
verschillende disciplines over de behandeling, maar dit vindt niet 
structureel plaats. Naast het structurele MDO kan afstemming 
plaatsvinden tussen regiebehandelaar en medebehandelaar. 

 
 
Setting ambulant - kwaliteitsstatuut sectie III - multidisciplinair 

De behandeling voldoet aan de kwaliteitscriteria voor instellingen (KS 

sectie III, Inspectie en HKZ). Er zijn meerdere disciplines betrokken bij 

de behandeling van een individuele patiënt (exclusief diagnostiek), 

vanwege hun eigen expertise. Deze betrokken disciplines hebben direct 

contact met de patiënt. De betrokken disciplines kunnen elkaar niet 

vervangen en het gaat hierbij dus niet om uitbesteden of verdeling van 

tijd. Dit komt tot uitdrukking in het kwaliteitsstatuut, de toegepaste 

zorgstandaarden, behandelprogramma’s of andere documentatie waarin 

de aanbieder zijn aanbod beschrijft. Uitvoerende onderdelen van het 

behandelplan zoals cgt, farmacotherapie en vaktherapie worden door 

verschillende disciplines gegeven. Afstemming tussen disciplines in het 

MDO is noodzakelijk voor uitvoering van de behandeling en de bewaking 

van de kwaliteit en is structureel ingebed. 

 
Setting Outreachend 
Voor wijkgerichte zorg die wordt geleverd door een multidisciplinair 

team. Het is flexibel georganiseerd, patiëntvolgend in tijdstippen (zowel 

tijdens als buiten kantoortijden), locaties (thuis, kantoor, of elders zoals 

het park) en intensiteit. Het betreft vaak onplanbare zorg. Er is 

aantoonbaar nauwe samenwerking en goede afstemming met de 

crisisdienst, huisarts, familie of andere naasten, en andere hulpverleners 

of ketenpartners die van belang zijn voor een individuele patiënt. Indien 

nodig wordt de zorg op assertieve wijze geleverd als de cliënt (tijdelijk) 

zorg mijdend is en diens klinische toestand dat rechtvaardigt. 

 
Setting Klinisch (exclusief fz) 
Voor zorg tijdens klinische opname (inclusief de dag van ontslag). 

 
Setting Forensische en beveiligde zorg  – niet-klinisch 

Voor niet-klinische behandeling van patiënten die vanuit de doelstelling 

van forensische zorg zijn aangewezen op zorg in een forensische of 

beveiligde setting. De geleverde zorg voldoet aan de eisen van het 

kwaliteitskader Forensische Zorg. Het betreft patiënten met een 

strafrechtelijke titel, maar ook zvw patiënten worden in deze setting 

gezien. Het gaat hierbij vooral om patiënten met een psychiatrische 

stoornis die (dreigend) grensoverschrijdend (delict)gedrag laten zien. 

Het voornaamste onderscheid tussen patiënten uit zvw en fz is of de 

patiënt vrijwillig in behandeling is, of (via een strafrechtelijke titel) 

verplicht is.   
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Setting Forensische en beveiligde zorg – klinisch 
Voor klinische behandeling van patiënten die vanuit de doelstelling van 

forensische zorg zijn aangewezen op zorg in een beveiligde of 
forensische setting. De zorg wordt geleverd in een gesloten en beveiligde 
gespecialiseerde voorziening voor geestelijke gezondheidszorg die zorg 

levert aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er worden patiënten 

behandeld met een strafrechtelijke titel en (delict)gevaarlijke patiënten 
zonder strafrechtelijke titel. De geleverde zorg voldoet aan de eisen van 
het kwaliteitskader Forensische Zorg. 

 
Setting Hoogspecialistisch (ambulant en klinisch, met 
contractvoorwaarde)Voor hoogspecialistische zorg die vanwege de 

zeldzaamheid, ernst en/of complexiteit van de zorgvraag van de patiënt 
in zijn geheel is ingericht op het kunnen leveren van multidisciplinaire, 
intensieve zorg, die innovatief en/of experimenteel kan zijn. De geboden 
zorg vereist een specifieke infrastructuur of (medisch-)specialistische 

kennis, expertise of vaardigheden. Door dit vereiste is er een sterke 
vertegenwoordiging van specialistische professionals in het 
behandelteam dat binnen de setting werkt. Vanwege (het opbouwen 

van) de benodigde kennis en infrastructuur is concentratie van deze zorg 
nodig. Binnen deze setting wordt ook een second opinion en 
consultatiefunctie vervuld voor andere aanbieders in de ggz en fz. 

Daarnaast wordt vanuit de hoogspecialistische setting kennis verspreid 
naar de specialistische setting. 
 
Artikel * Toeslagen op het consult 

Op een consult kunnen de volgende toeslagen van toepassing zijn: 
 RTMS 
 Tolk gebarentaal / communicatiespecialist 

 Reistijd ggz tot 25 minuten 
 Reistijd ggz vanaf 25 minuten 

 Reistijd fz tot 45 minuten 

 Reistijd fz vanaf 45 minuten 
 
Voor de declaratie van de toeslag tolk gebarentaal / 
communicatiespecialist zal de NZa in de tariefbeschikking de voorwaarde 

opnemen dat deze toeslag alleen mag worden gedeclareerd als er zorg 
geleverd wordt aan patiënten met een auditieve beperking en waarvoor 
de inzet van een tolk gebarentaal / communicatiespecialist noodzakelijk 

is. De verrichting mag maar één keer per consult geregistreerd worden. 
Het gaat hierbij om vroegdoven, plots- en laatdoven, slechthorenden, 
doofblinden en patiënten met een gehoorstoornis tinnitus, hypoacousis, 

ménière of auditieve verwerkingsproblemen. 
 
Artikel * Prestatie verblijfsdag ggz 
Een verblijfsdag in de ggz kan de volgende verzorgingsgraad hebben: 

 Verblijfsdag A (lichte verzorgingsgraad) 
 Verblijfsdag B (beperkte verzorgingsgraad) 
 Verblijfsdag C (matige verzorgingsgraad) 

 Verblijfsdag D (gemiddelde verzorgingsgraad) 
 Verblijfsdag E (intensieve verzorgingsgraad) 
 Verblijfsdag F (extra intensieve verzorgingsgraad) 

 Verblijfsdag G (zeer intensieve verzorgingsgraad) 
 Verblijfsdag H (hic) 
 Verblijf zonder Overnachting (VZO) bij ECT 
 Verblijf met rechtvaardigingsgrond (VMR) 

 Verblijfsdag extreme zorgzwaarte (met contractvoorwaarde) 
 
Een verblijfsdag in de ggz kan het volgende beveiligingsniveau hebben: 

 Geen 
 2 
 3 

 
Op een verblijfsdag in de ggz kan de volgende toeslag van toepassing 
zijn: 
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 Oorlogsgerelateerd psychotrauma (op verblijfsdag D) 
 
Voor de declaratie van de toeslag oorlogsgerelateerd psychotrauma zal 

de NZa in de tariefbeschikking als voorwaarde opnemen dat deze toeslag 
alleen mag worden geregistreerd als er zorg geleverd wordt aan 
patiënten met een ernstige verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld, 

veroorzaakt door oorlog of oorloggerelateerde vervolging of 

oorloggerelateerd geweld, waarvoor bovengemiddeld weekendverlof voor 
het succesvol afronden van de behandeling noodzakelijk is. Deze toeslag 
wordt altijd in combinatie met een verblijfsdag D gedeclareerd. 

 
Artikel * Prestatie verblijfsdag fz 
Een verblijfsdag in de fz kan de volgende verzorgingsgraad hebben: 

 Verblijfsdag A (lichte verzorgingsgraad) 
 Verblijfsdag B (beperkte verzorgingsgraad) 
 Verblijfsdag C (matige verzorgingsgraad) 
 Verblijfsdag D (gemiddelde verzorgingsgraad) 

 Verblijfsdag E (intensieve verzorgingsgraad) 
 Verblijfsdag F (extra intensieve verzorgingsgraad) 
 Verblijfsdag G (zeer intensieve verzorgingsgraad) 

 Verblijfsdag H (hic) 
 Verblijfsdag extreme zorgzwaarte 

 

Een verblijfsdag in de fz kan het volgende beveiligingsniveau hebben: 
 1 
 2 
 3 

 4 
 
Op een verblijfsdag in de fz kunnen de volgende toeslagen van 

toepassing zijn: 
 Extreem vlucht- en beheersgevaarlijk (EVGB) 

 Sglvg+ bij beveiligingsniveau 2 

 TBS-patiënt 
 
Artikel * Overige prestaties ggz 
Naast consulten en verblijfsdagen bestaan in de ggz de volgende 

prestaties: 
• Elektroconvulsietherapie (ECT) 
• Ambulante methadonverstrekking (AMV) 

• Consultatie bij euthanasieverzoeken 
• Onderlinge dienstverlening 
• Niet basispakketzorg consult 

• Niet basispakketzorg verblijf 
• Verblijf zonder overnachting 
• Intercollegiaal overleg kort (vanaf 5 minuten) 
• Intercollegiaal overleg lang (vanaf 15 minuten) 

 
Voor de prestatie ‘Consultatie bij euthanasieverzoeken’ geldt een 
maximum van 12 uur per patiënt. 

 
Intercollegiaal overleg in de setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II 
Van de prestatie Intercollegiaal overleg kan alleen gebruik gemaakt 

worden als er ook sprake is van de setting ambulant kwaliteitsstatuut 
sectie II. De prestatie is bedoeld voor indirecte patiëntgebonden tijd die 
gespendeerd wordt door de consulterende zorgverlener voor patiënten 
die bij hem/haar onder behandeling zijn. De prestatie is bedoeld voor 

inhoudelijk overleg tussen twee of meer behandelaren, met een erkende 
rol in de ggz exclusief de verwijzer, in het belang van de behandelingen 
van een specifieke patiënt of specifiek het systeem rondom de patiënt. 

Hierbij is er sprake van een interactie, een direct wederkerig contact 
tussen de behandelaren.  Het overleg wordt vastgelegd in het 
patiëntendossier.   

 
Artikel * Overige prestaties fz 
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Naast consulten en verblijfsdagen bestaan in de fz de volgende 
prestaties: 

 Elektroconvulsietherapie (ECT) 

 Ambulante methadonverstrekking (AMV) 
 Consultatie bij euthanasieverzoeken 
 Onderlinge dienstverlening 

 Forensisch psychiatrisch toezicht (FPT) 

 Dagbesteding beveiligingsniveau laag 
 Dagbesteding beveiligingsniveau midden, hoog, of zeer hoog 

 

Artikel * Onderlinge dienstverlening 
De prestatie onderlinge dienstverlening is ggz en fz is bedoeld voor een 
zorgaanbieder die zorg verleent als onderdeel van een door een andere 

zorgaanbieder uit te voeren prestatie. De eerstgenoemde zorgaanbieder 
duidt de NZa als ‘opdrachtnemende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde 
zorgaanbieder duidt de NZa als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’. 
Deze prestatie mag alleen gebruikt worden als er geen reguliere 

prestatie van toepassing is die voor het onderling verrekenen van zorg 
gebruikt kan worden. 
 

Artikel * Facultatieve prestatie 
Een facultatieve prestatie kan worden aangevraagd met een 
gezamenlijke aanvraag van ten minste één zorgaanbieder en ten minste 

één zorgverzekeraar. De aanvraag moet worden ingediend met het 
formulier ‘Aanvraagformulier facultatieve prestatie ggz en fz’. Daarnaast 
moet de aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 Uit de prestatiebeschrijving blijkt concreet en duidelijk wat de 

inhoud is van de prestatie. 
 Uit de aanvraag blijkt dat de prestatie onder de reikwijdte valt 

van de beleidsregels ggz en fz. 

 De prestatie bestaat niet enkel uit een reeds bestaande prestatie 
of een bundeling van reeds bestaande prestaties. 

 

De NZa neemt na ontvangst van een aanvraag voor een facultatieve 
prestatie een besluit met inachtneming van de geldende beslistermijnen 
uit de Algemene wet bestuursrecht. In het besluit wordt de datum van 
inwerkingtreding vermeld. Dit besluit is een beschikking als bedoeld in 

artikel 50, eerste lid, van de Wmg. 
 
Het besluit wordt gepubliceerd op de website van de NZa en van de 

zakelijke inhoud van het besluit wordt mededeling gedaan in de 
Staatscourant. Het besluit wordt per post gestuurd aan de aanvragende 
partijen. 

 
Het besluit wordt verwerkt in de eerst mogelijke release volgend op de 
inwerkingtredingsdatum van dat besluit. 
 

De facultatieve prestatie kent een vrij tarief. 
 
Artikel * Tariefopbouw en indexering 

[PM, ook NHC’s] 
 
Artikel * Voorschriften en beperkingen in de tarief beschikking 

In de tariefbeschikking zal de NZa voorschriften en beperkingen 
opnemen in de zin van artikel 50 lid 3 Wmg. Deze bevatten in ieder 
geval de onderstaande bepalingen. 
[PM] 

 
Artikel * Intrekken oude beleidsregel(s) 
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de 

[CITEERTITEL BELEIDSREGEL], met kenmerk [KENMERK], ingetrokken. 
 
Artikel * Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel 

De [CITEERTITEL OUDE BELEIDSREGEL] met kenmerk [KENMERK OUDE 
BELEIDSREGEL], blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden 
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die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op 
de periode waarvoor die beleidsregel gold. 
 

Artikel * Inwerkingtreding / Bekendmaking 
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari [JAAR T]. 
Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de 

vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de 

Staatscourant.  
 
Artikel * Citeertitel 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel prestaties en 
tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.
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Toelichting 
 
Algemeen 

 
[PM] Aandacht schenken aan begrijpelijkheid, onderscheid tussen de 
verschillende termen gebruikt in de regel en consequenties en 

mogelijkheden om al dan niet na te leven. 

 
De afbakening van de aanspraak het Zorginstituut is leidend 
 

Artikelsgewijs 
 
Toelichting Artikel * Begripsbepalingen 

Contact 
In de definitie van contact is opgenomen dat een contact ononderbroken 
is . Met ononderbroken wordt bedoeld dat het niet de bedoeling is om 
zonder zorginhoudelijke reden contacten op te gaan knippen. Het halen 

van bijvoorbeeld een kopje koffie, een sanitaire stop of een pauze geldt 
niet als onderbreking. 
 

Toelichting Artikel * Reikwijdte 
In artikel 2.12 van het Besluit Zorgverzekering is vastgelegd dat: 

1. Verblijf omvat verblijf gedurende een onafgebroken periode van 

ten hoogste 1.095 dagen, dat medisch noodzakelijk is (..) al dan 
niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische 
zorg. 

2. Een onderbreking van ten hoogste dertig dagen wordt niet als 

onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor 
de berekening van de 1.095 dagen. 

3. In afwijking van het tweede lid tellen onderbrekingen wegens 

weekend- en vakantieverlof mee voor de berekening van de 
1.095 dagen. 

 

Toelichting Artikel * 
Consulten 
Het is mogelijk meerdere consulten op een dag te declareren. 
 

Tijdsbesteding digitale zorg: 
 Bij een contact via e-mail telt de directe tijd die besteed is aan 

de e-mail mee.PM b 

 Bij een contact via chat telt de totale directe tijd besteedt aan de 
zorginhoudelijke conversatie met de patiënt als één consult. 

 

Artikel * 
Toelichting behandelconsult 

 Een activiteit (consult of interventie) die voortvloeit uit 
bijvoorbeeld een behandelplan en wordt uitgevoerd door een 

zorgverlener die bekwaam is om zelfstandig een (deel van) de 
behandeling uit te voeren, met als doel stabilisering, begeleiding, 
herstel of genezing van de klachten van de patiënt zoals 

vastgesteld in diens behandelplan. 
 
Toelichting diagnostisch consult 

 Een activiteit die wordt uitgevoerd door een zorgverlener die 
bevoegd en bekwaam is in diagnostiek en als doel heeft het 
vaststellen van de problematiek van de patiënt. Deze activiteit 
kan in de vorm zijn van het opstellen van een verpleegkundige 

diagnose, een psychologische probleemanalyse of een 
psychiatrische structuurdiagnose, en een diagnostische 
classificatie volgens het vigerende psychiatrische 

classificatiesysteem. 
 Er kan ook sprake zijn van een of meerdere specifieke 

aanvullende (neuro)psychologische onderzoeken volgens een 

gestructureerde en gevalideerde testmethode, zoals een 
intelligentieonderzoek, een persoonlijkheidsonderzoek, een 
onderzoek naar specifieke psychiatrische beelden of 
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ontwikkelingsstoornissen als er hieromtrent vermoedens gerezen 
zijn vanuit diagnostisch onderzoek, een neuropsychologisch 
onderzoek of in het geval van de forensische zorg van 

verdiepingsdiagnostiek. 
 In het geval van een al lopende behandeling, is het doel het 

bepalen of bijstellen van het behandelplan. De diagnostiek 

resulteert in een intake-verslag, een diagnostisch rapport en een 

(aanpassing of evaluatie van het) behandelplan. 
 
Artikel * Setting 

In het programma Zorgprestatiemodel is besloten dat er verschillende 
settings bestaan. 
 

Ambulant sectie II 
 PM 

 
Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III - monodisciplinair 

 De behandeling voldoet aan de kwaliteitscriteria voor instellingen 
(KS sectie III, Inspectie en HKZ). Dit betekent dat kwaliteit van 
de behandeling wordt gewaarborgd door het kwaliteitssysteem 

van de instelling. 
 Er zijn verschillende disciplines (beroepen) werkzaam in de 

instelling of op de afdeling. De behandeling van de patiënt wordt 

grotendeels door één discipline (meestal betreft dat één 
zorgverlener) uitgevoerd. Het kan zijn dat specifieke interventies 
(voor een beperkt deel van de behandeling) door een andere 
zorgverlener worden uitgevoerd; dit kan ook de diagnostiek 

betreffen. 
 Overleg in het MDO is noodzakelijk voor de bewaking van de 

kwaliteit van de individuele behandeling en is structureel 

ingebed. De betrokkenheid van de overige disciplines beperkt 
zich dan tot indirecte tijd waarin zij hun expertise beschikbaar 

stellen aan de (regie)behandelaar voor het zo goed mogelijk 

uitvoeren van de behandeling. Indien nodig vindt in het MDO 
afstemming plaats tussen verschillende disciplines over de 
behandeling (maar dit vindt niet structureel plaats). Naast het 
structurele MDO kan afstemming plaatsvinden tussen 

regiebehandelaar en medebehandelaar. 
 
Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III- multidisciplinair 

 De behandeling binnen deze setting voldoet aan de 
kwaliteitscriteria voor instellingen (KS sectie III, Inspectie en 
HKZ). 

 Er zijn in de basis meerdere disciplines betrokken bij de 
behandeling van een individuele patiënt, vanwege hun eigen 
expertise. Deze betrokken disciplines hebben direct contact met 
de patiënt. De betrokken disciplines kunnen elkaar niet 

vervangen en het gaat hierbij dus niet om uitbesteden of 
verdeling van tijd. Dit komt tot uitdrukking in het 
kwaliteitsstatuut, de toegepaste zorgstandaarden, 

behandelprogramma’s of andere documentatie waarin de 
aanbieder zijn aanbod beschrijft. 

 Uitvoerende onderdelen (cgt, farmaco, vaktherapie, etc) van het 

behandelplan worden door verschillende disciplines gegeven. 
 Afstemming tussen disciplines in het MDO is noodzakelijk voor 

uitvoering van de behandeling en de bewaking van de kwaliteit 
en is structureel ingebed. 

 
Outreachend: Wijkgerichte zorg die wordt geleverd door een 
multidisciplinair team. Het is flexibel georganiseerd, patiëntvolgend in 

tijdstippen (zowel tijdens als buiten kantoortijden), locaties (thuis, 
kantoor, of elders zoals het park) en intensiteit. Het betreft vaak 
onplanbare zorg. Er is nauwe samenwerking en goede afstemming met 

de crisisdienst, huisarts, familie of andere naasten, en andere 
hulpverleners of ketenpartners die van belang zijn voor een individuele 
patiënt. Indien nodig wordt de zorg op assertieve wijze geleverd als de 
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cliënt (tijdelijk) zorg mijdend is en diens klinische toestand dat 
rechtvaardigt. 
 

Klinisch (exclusief fz): PM 
 
Forensische klinische en beveiligde zorg: Klinische behandeling van 

patiënten die vanuit de doelstelling van forensische zorg zijn aangewezen 

op zorg in een beveiligde of forensische setting (zowel materieel als de 
inzet van personeel). De zorg wordt geleverd in een besloten en 
beveiligde gespecialiseerde voorziening voor forensische zorg die 

gecontracteerde zorg levert aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. 
Er worden patiënten behandeld met een forensische titel en 
(delict)gevaarlijke patiënten zonder strafrechtelijke titel. Op de setting 

worden voor patiënten risicotaxatie-instrumenten afgenomen. De 
geleverde zorg voldoet aan de eisen van het kwaliteitsbeleid Forensische 
Zorg. 
 

Forensische niet-klinische zorg: Behandeling en geneeskundige 
begeleiding van patiënten die vanuit de doelstelling van forensische zorg 
zijn aangewezen op zorg in een forensische setting buiten de beveiligde 

omgeving van een kliniek. De geleverde zorg voldoet aan de eisen van 
het kwaliteitsbeleid Forensische Zorg. 
 

Hoogspecialistisch: Vanwege de zeldzaamheid, ernst en/of complexiteit 
van de zorgvraag van de patiënt is de setting in zijn geheel ingericht op 
het kunnen leveren van multidisciplinaire, intensieve zorg, die innovatief 
en/of experimenteel kan zijn. De geboden zorg vereist een specifieke 

infrastructuur of (medisch- )specialistische kennis, expertise of 
vaardigheden. Door dit vereiste is er een sterke vertegenwoordiging van 
specialistische professionals (artikel 14 BIG-beroepen) in het 

behandelteam dat binnen de setting werkt. Vanwege (het opbouwen 
van) de benodigde kennis en infrastructuur is concentratie van deze zorg 

nodig. Binnen deze setting wordt ook een second opinion en 

consultatiefunctie vervuld voor andere aanbieders in de ggz en fz. 
Daarnaast wordt vanuit de hoogspecialistische setting kennis verspreid 
naar de specialistische setting. 
 

Artikel * Overige prestaties ggz en  
Artikel * Overige prestaties fz 
ECT 

De overige prestatie ECT is een all-in pakket, inclusief bijvoorbeeld 
verblijf, intake, anesthesie, behandeling en verkoever. De prestatie 
‘Verblijf zonder overnachting ECT’ vervalt. 

 
Onderlinge dienstverlening 
PM duidelijk benoemen waar onderlinge dienstverlening voor is bedoeld 
en waarvoor niet. 

 
Toeslag 
Een toeslag kan niet zelfstandig gedeclareerd worden, maar alleen in 

aanvulling op een consult of verblijfsdag. 
 
Verblijfsdagen 

Het aantal verblijfsdagen is gebaseerd en wordt berekend op basis van 
artikel 2.12 van het Besluit zorgverzekering. Het gaat om een ‘kale 
verblijfsdag’. In het tarief van de verblijfprestatie is wel de verpleging, 
verzorging, geneeskundige begeleiding en vaktherapie meegenomen, 

maar niet de behandeling. 
 
Geneeskundige begeleiding per uur 

Voor de definitie van Geneeskundige begeleidingen het onderscheid met 
vaktherapie verwijzen wij naar de duidingen van het Zorginstituut 
hierover. 

 
Niet basispakketzorg consult en Niet basispakketzorg verblijf 
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Indien er geen aparte prestatie bestaat voor zorg die niet tot het 
basispakket behoort, dan kunnen deze prestaties gebruikt worden. Deze 
prestaties zijn bedoeld voor patiënten die zorg ontvangen welke buiten 

de aanspraak op de Zvw valt maar wel zorg is zoals omschreven in de 
Wmg. De prestatie voor verblijf is bijvoorbeeld bedoeld voor patiënten 
die opgenomen zijn om zorg te ontvangen welke buiten de aanspraak op 

de Zvw valt maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg. De 

behandeling zelf valt niet onder deze prestatie, het gaat hier uitsluitend 
om de verblijfskosten. 
 

Toelichting artikel * Onderlinge dienstverlening 
Voor het in rekening brengen van zorg heeft een opdrachtnemende 
zorgaanbieder in de basis twee mogelijkheden: 

 Directe declaratie van een opdrachtnemende zorgaanbieder aan 
de zorgverzekeraar (alleen voor Zvw). Hiervan is sprake als de 
opdrachtnemende zorgaanbieder de vergoeding voor de 
zorgprestatie die hij in opdracht heeft geleverd direct bij de 

zorgverzekeraar in rekening brengt. In de forensische zorg is 
deze route niet mogelijk. 

 Betaling voor onderlinge dienstverlening: Van een betaling voor 

onderlinge dienstverlening is sprake wanneer de een 
opdrachtgevende zorgaanbieder een vergoeding uitkeert aan de 
opdrachtnemende zorgaanbieder voor (het onderdeel van) de 

zorgprestatie die de opdrachtnemende zorgaanbieder heeft 
uitgevoerd.  

 
Bij een betaling voor onderlinge dienstverlening moet altijd gebruik 

worden gemaakt van een door de NZa vastgestelde prestatie. Hiervoor 
bestaan in de basis twee mogelijkheden: 

 Er wordt gebruik gemaakt van de reguliere zorgprestaties die zijn 

vastgesteld door de NZa. Deze prestaties kunnen dus worden 
gebruikt voor zowel declaratie aan de zorgverzekeraar als voor 

een betaling voor onderlinge dienstverlening. De bepalingen in 

de omschrijvingen en het geldende max tarief zijn uiteraard van 
toepassing, ook wanneer de reguliere prestaties worden gebruikt 
voor een betaling voor onderlinge dienstverlening. 

 Er wordt gebruik gemaakt van de prestatie ‘onderlinge 

dienstverlening’. De prestatie onderling dienstverlening is 
vormvrij (aanbieders spreken onderling af om welke zorg het 
gaat) en kent een vrij tarief. Voor de prestatie ‘onderlinge 

dienstverlening’ is in het Zorgprestatiemodel afgesproken dat 
deze alleen gebruikt kan worden als er geen reguliere prestatie 
van toepassing is die voor het onderling verrekenen van zorg 

gebruikt kan worden. Wanneer de zorg die wordt geleverd wel in 
rekening kan worden gebracht op basis van een reguliere 
prestatie, dan moet deze prestatie dus ook worden gebruikt. Dan 
zijn ook het max-tarief en de eventuele overige voorwaarden die 

in de prestatie zijn omschreven van toepassing. 
 
De contractrelatie van de aanbieder die bij de verzekeraars declareert is 

van toepassing.  
 
Wanneer de opdrachtnemende zorgaanbieder een onderdeel van de 

behandeling uitvoert en er geen sprake is van een doorverwijzing van de 
ene naar de andere zorgaanbieder wordt er één trajectnummer 
gehanteerd. Dit is het trajectnummer dat de opdrachtgevende 
zorgaanbieder vanaf de start van de behandeling heeft gebruikt. 


