
 

 

REGELING [KENMERK] 

Kenmerk 

 

 

 
Regeling geestelijke gezondheidszorg en 

forensische zorg 

 

Gelet op artikel 27, 36, 37, 38, 40 lid 4, 62 en 68 van de Wet 
marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van de 
generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg.  

 
Artikel * Begripsbepalingen 
AGB-code behandelaar die de prestatie heeft geleverd: De AGB-

zorgverlenerscode (=op persoonsniveau) van de behandelaar die de zorg 
geleverd heeft. 
 

AGB-code regiebehandelaar: De AGB-zorgverlenerscode (=op 
persoonsniveau) van de regiebehandelaar onder wiens 
verantwoordelijkheid geleverde zorg in rekening gebracht wordt. 
 

AGB-code verwijzer: De AGB-code van de verwijzende zorgverlener 
(natuurlijk persoon). Dit moet de AGB-code op persoonsniveau zijn. 
 

Audittrail: Zodanige vastlegging van gegevens dat het spoor van 
basisgegeven naar eindgegeven en omgekeerd achteraf door een externe 
accountant of, afhankelijk van de aard van de gegevens, door de 

medisch adviseur kan worden gevolgd en gecontroleerd. 
 
Behandelaar die de prestatie heeft geleverd: Behandelaar (natuurlijke 
persoon) die de zorg geleverd heeft. 

 
Contractnummer: het contractnummer dat is uitgegeven bij de 

contractering van de Forensische Zorg. 

 
Factuur: Zowel een klassiek papieren nota als een elektronische variant 
zowel aan patient zelf als zonder tussenkomst van patient rechtstreeks  

aan diens verzekeraar. 
 
Plaatsingsbesluitnummer: Het plaatsingsbesluitnummer is een uniek 
nummer dat aan het plaatsingsbesluit gekoppeld is. Dit nummer krijgt de 

zorgaanbieder van de plaatsende instantie. Het nummer is van belang 
om voor het ministerie van JenV de keten tussen indicatie, plaatsing en 
geleverde zorg inzichtelijk te krijgen. Met het plaatsingsbesluitnummer 

kan het ministerie nagaan of de zorgaanbieder een verzoek tot zorg 
heeft ontvangen/gekregen. 
 

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 . 

 
Prestatieomschrijving: Omschrijving behorend bij een prestatie als 
bedoeld in artikel 1 sub j Wmg. 

 
Regiebehandelaar: Regiebehandelaar onder wiens verantwoordelijkheid 
geleverde zorg in rekening gebracht wordt. 

 
Strafrechtsketennummer: Het strafrechtsketennummer zoals bedoeld in 

artikel 27b van het Wetboek van Strafvordering. 
 

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

Verwijzer: Verwijzer als bedoeld in artikel 14 lid 2 Zvw. 
 
Verzekerdennummer: Nummer waarmee de patiënt bekend is bij de 

verzekeraar. Dit nummer wordt verstrekt door de zorgverzekeraar bij 

inwerkingtreding van de verzekeringspolis.  
 

Zorglabel: De codering die het mogelijk maakt om geduide informatie te 

koppelen aan prestaties. 
 
Zorgtrajectnummer: De unieke numerieke identificatie die het 

administratieve verband aangeeft tussen de zorgvraag van een patiënt 
en declarabele prestaties. 
 
Artikel * Doel van de regeling 

Het doel van deze regeling is het stellen van voorschriften voor de 
geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg op het gebied van de 
registratie, administratie, declaratie en informatie.  

 
Artikel * Reikwijdte 
Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die geestelijke 

gezondheidszorg (ggz) leveren als omschreven bij of krachtens de 
Zorgverzekeringswet (Zvw).  
 
Ook is deze regeling van toepassing op zorgaanbieders die forensische 

zorg (fz), als omschreven bij of krachtens artikel 1.1, tweede lid, van de 
Wet forensische zorg. 
 

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 * Informatie-elementen 

A. Instellingsgevens 
 a1. Naam instelling/praktijk 
 a2. AGB-code instelling/praktijk 

  
B. Patiëntgegevens ggz 
 b1. naam  
 b2. geboortedatum 

 b3. adres 
 b4. BSN 
 b5. Verzekerdennummer 

 b6. UZOVI-code 
 
 Patiëntgegevens fz 

 b6. UZOVI-code 
 b7. strafrechtsketennummer 
 b8. plaatsingsbesluitnummer 
 b9. begin- en einddatum plaatsingsbesluit 

 b10. begin- en einddatum strafrechtelijke titel 
 b11. contractnummer 
 

C. Algemene informatie 
 c1. Naam regiebehandelaar 
 c2. AGB-code regiebehandelaar 

 c4. AGB-code verwijzer 
c5. DSM hoofdgroep (niet bij GBGGZ) / GBGGZ profiel 
c6. Zvzi 
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c7. Zorgtrajectnummer 
 
D. Geleverde prestaties 

 d1. Prestatieomschrijving 
 d2. Uitvoeringsdatum 
 d3. Prestatiecode 

 d4. Gedeclareerd tarief (per prestatie) 

d5. Naam behandelaar die de prestatie heeft geleverd 
d6. AGB-code behandelaar die de prestatie heeft geleverd 

 d7. Zorglabel 

 d8. Aantal verblijfsdagen 
 

De volgende zorglabels bestaan. 

 

Label Omschrijving 

<<nummer>> Overgang vanuit de Jeugdwet 

 <<?>> 

  

  

  

  

  

  

  

 
Artikel * Registratieverplichtingen 
De zorgaanbieder registreert op grond van deze regeling minimaal voor 
iedere patiënt de informatie-elementen b1 t/m b6. 

 
Voor forensische zorg registreert de zorgaanbieder de informatie-
elementen b6 t/m b11 in plaats van de informatie-elementen b1 t/m b5.  

 
Zorgaanbieders mogen op hun eigen manier invulling geven aan het 
registreren van de werkelijk bestede tijd. De zorgaanbieder is 

verantwoordelijk voor de normtijden en het herijken hiervan. 
 
Als er nog geen DSM hoofdgroep kan worden vastgesteld kan een 
voorlopige diagnose worden geregistreerd. Indien er alleen diagnostiek 

consulten gedeclareerd worden is het vermelden van de DSM 
hoofddiagnose op de factuur niet verplicht.  
 

De zorgaanbieder bepaalt een zorgtrajectnummer op de dag dat de 
eerste zorgprestatie bij een zorgvraagtypering wordt geregistreerd (ggz) 
of een vonnis onherroepelijk is en de forensische titel ingaat (fz). Het 

zorgtrajectnummer voldoet aan de eisen die staan genoemd in Bijlage 
[PM]. De zorgaanbieder koppelt het zorgtrajectnummer aan alle 
zorgprestaties tot het moment waarop hij een nieuwe zorgvraagtypering 
bepaalt (ggz) of de forensische titel vervalt (fz). Zorg naar aanleiding 

van de nieuwe zorgvraagtypering of na afloop van de forensische titel 
koppelt de zorgaanbieder aan een nieuw zorgtrajectnummer. 
 

Aantal verblijfsdagen [PM sequentie van de verblijfsdag] 
 
Artikel * Administratieverplichting 

De administratieve organisatie is zodanig ingericht dat een audit-trail 
mogelijk is. De NZa en de zorgverzekeraar moeten altijd de mogelijkheid 
hebben om de registratie op juistheid te controleren. 

 

Artikel * Declaratieverplichtingen 
Het maximumtarief van een prestatie is het maximumtarief dat op de 
dag van de feitelijke levering van de zorg gold volgens de 

tariefbeschikking.  
 
Artikel * Informatieverplichtingen 

Informatieverplichting op de factuur  
De factuur bevat in ieder geval de volgende gegevens: [PM] 
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Informatieverpliching naar de zorgverzekeraar 
Als de zorg gedeclareerd wordt, ontvangt die zorgverzekeraar de factuur. 

[PM] apart regime c7 Zvzi conform huidige werkwijze 
 
Informatieverplichting naar de NZa 

[PM] 

 
Artikel * Uitzondering in geval van privacy bezwaren 
Het artikel [* Informatieverplichtingen] voor zover betrekking hebbend 

op [NUMMERS] , blijft buiten toepassing indien de patiënt en de 
zorgaanbieder gezamenlijk een privacyverklaring hebben ondertekend 
overeenkomstig Bijlage <invoegen>. De zorgaanbieder houdt de 

privacyverklaring in zijn administratie en stelt die op aanvraag van de 
zorgverzekeraar beschikbaar. 
 
Controle door de zorgverzekeraar op de rechtmatigheid van declaraties 

en patiëntendossiers, die een zorgaanbieder, dan wel een patiënt, ter 
betaling aan die zorgverzekeraar zijn aangeboden, vindt plaats door of 
onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur.  

 
Artikel * Intrekking oude regelingen 
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling worden de 

voglende regelingen ingetrokken.  
 
GGGZ [CITEERTITEL REGELING], met kenmerk [KENMERK], 
BGGZ [CITEERTITEL REGELING], met kenmerk [KENMERK], 

FZ [CITEERTITEL REGELING], met kenmerk [KENMERK], 
 
Artikel * Overgangsbepaling en inwerkingreding 

De [CITEERTITEL OUDE REGELING], met kenmerk [KENMERK OUDE 
REGELING], blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) 

van zorgaanbieders [OF ANDERE DOELGROEP VAN DE REGELING ZOALS 

BIJVOORBEELD ZORGVERZEKERAARS] die onder de werkingssfeer van 
die regeling vielen en die zijn aangevangen - en al dan niet beëindigd - 
in de periode dat die regeling gold. 
 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari [JAAR T]. Deze 
regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant op 
grond van artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg. 

 
Artikel * Citeertitel 
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling [NAAM VAN DE REGELING 

VOLUIT]. 
 
 
De Nederlandse Zorgautoriteit,  

 
 
 

 
dr. M.J. Kaljouw  
voorzitter Raad van Bestuur 
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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. 

 
PM: verwijzen naar veldafspraken die relevant zijn. 

 Het Model Kwaliteitsstatuut GGZ is te vinden op: 

https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/ggz-model-
kwaliteitsstatuut-kwaliteitsstandaard 

 

Artikelsgewijs 
 
Artikel * informatie-elementen 
De verplichtingen over informatie-elementen gelden allen als de 

informatie bestaat. Bijvoorbeeld: in de diagnostiekfase zou er nog geen 
DSM-hoofdgroep bekend kunnen zijn. 
 

Informatie-element c5 (DSM hoofdgroep) zal op een later moment 
worden vervangen door het informatie-element ‘Zorgvraagtypering’. Het 
gaat bij informatie-element c5 om de volgende hoofdgroepdiagnosen: 

1. aandachtstekort- en gedragsstoornissen 
2. pervasieve stoornissen 
3. overige stoornissen in de kindertijd 
4. delirium, dementie, amnestische en overige cognitieve 

stoornissen 
5. aan alcohol gebonden stoornissen 
6. aan overige middelen gebonden stoornissen 

7. schizofrenie en andere psychotische stoornissen 
8. depressieve stoornissen 

9. bipolaire en overige stemmingsstoornissen 

10. angststoornissen 
11. restgroep diagnoses 
12. persoonlijkheidsstoornissen 
13. somatoforme stoornissen 

14. eetstoornissen 
 
Zorglabel 

PM vraag vanuit de werkgroep om meer uitleg. 
 
Artikel * Registratieverplichtingen 

De zorgaanbieder registreert op grond van overige regelgeving [PM 
nader in te vullen] minimaal voor iedere patiënt de volgende gegevens: 
[NUMMERS]. 
 

Zorgtrajectnummer 
In het programma Zorgprestatiemodel is besloten dat er een 
zorgtrajectnummer komt. Het zorgtrajectnummer kent verschillende 

gebruiksdoelen: 
 Toezien op aanspraak (ggz). Zorgverzekeraars moeten 

controleren of gedeclareerde zorgprestaties voldoen aan de 

aanspraak op verzekerde zorg. Zij moeten dus een koppeling 
kunnen leggen tussen een concrete zorgvraag en een 
verzameling zorgprestaties. Ook als een zorgaanbieder die 
zorgprestaties op verschillende momenten in rekening brengt. Dit 

moet altijd kunnen, ook als er geen contractrelatie is tussen 
zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Het zorgtrajectnummer 
maakt de koppeling mogelijk. 

 Toezien op aanspraak (fz) De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 
moet kunnen controleren of gedeclareerde zorgprestaties 
voldoen aan de aanspraak op forensische zorg. Zij moeten dus 

een koppeling kunnen leggen tussen een forensische titel, een 
plaatsingsbesluit, inkoopafspraken, een concrete zorgvraag en 

https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/ggz-model-kwaliteitsstatuut-kwaliteitsstandaard
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/ggz-model-kwaliteitsstatuut-kwaliteitsstandaard
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een verzameling zorgprestaties. Ook als een zorgaanbieder die 
zorgprestaties op verschillende momenten in rekening brengt. 
Het zorgtrajectnummer legt de koppeling tussen de facturatie en 

het traject. 
 Volgen van afspraken (ggz en fz) In het zorgprestatiemodel is er 

een verschil tussen bekostiging en vergoeding. Bekostiging is het 

door de overheid voorgeschreven systeem van prestaties en 

tarieven, dat bepaalt hoe een zorgaanbieder geleverde zorg moet 
declareren. Vergoeding gaat over hoeveel de zorgaanbieder 
uiteindelijk vergoed krijgt. Om de twee op elkaar aan te kunnen 

sluiten moet er een manier zijn om een verzameling van 
prestaties af te bakenen waarvoor een bepaalde afspraak geldt. 
Die manier is het zorgtrajectnummer. 

 
De partijen hebben in het programma Zorgprestatiemodel afgesproken 
dat het zorgtrajectnummer niet tot een vorm van trajectbekostiging 
moet leiden. Dat betekent bijvoorbeeld dat een zorgverzekeraar het 

zorgtrajectnummer niet kan gebruiken om een ‘traject’ terug te vorderen 
als één van de declaraties niet klopt. Partijen hebben ook afgesproken 
dat ze er alles aan doen om zorgaanbieders zo snel mogelijk na afloop 

van een boekjaar (bijvoorbeeld op 1 maart) duidelijkheid te laten hebben 
over hun omzet. 
 

Wat bepaalt de startdatum en einddatum van het zorgtrajectnummer? 
 Ggz: Het zorgtrajectnummer start op de dag dat de eerste 

zorgprestatie bij een zorgvraagtypering wordt geregistreerd. Alle 
zorgprestaties worden aan dit zorgtrajectnummer gekoppeld, tot 

het moment waarop er een nieuwe zorgvraagtypering wordt 
bepaald. Met ingang van die datum geldt er een nieuw 
zorgtrajectnummer. Is een behandeling afgerond? Dan wordt het 

zorgtrajectnummer afgesloten op de dag van de laatste 
zorgprestatie. Als de patiënt binnen een nog te bepalen termijn 

(bijvoorbeeld één maand) met dezelfde zorgvraag terugkomt, 

wordt het nummer weer geopend. Als er na de onderbreking een 
nieuwe zorgvraagtypering van kracht wordt, dan wordt er een 
nieuw zorgtrajectnummer geopend. 

 Fz: Het zorgtrajectnummer start op de dag dat een vonnis 

onherroepelijk is en de forensische titel ingaat. Op dat moment 
gaat de levering van ggz over naar fz. Alle zorgprestaties worden 
aan het zorgtrajectnummer gekoppeld, tot de forensische titel 

afloopt of de behandeling stopt. Vervalt de forensische titel 
terwijl de zorg nog doorloopt? Dan wordt het zorgtrajectnummer 
afgesloten op de dag van de laatste zorgprestatie binnen de fz. 

Op dat moment wordt een nieuw ggz-trajectnummer geopend. 
Wie geeft het zorgtrajectnummer uit? 

 Ggz: Elke zorgaanbieder (declarant met eigen AGB-code) bepaalt 
zelf het zorgtrajectnummer. In de nadere regel van de NZa komt 

te staan aan welke specificaties een zorgtrajectnummer moet 
voldoen. Elk nummer is zowel binnen de instelling als landelijk 
uniek. Dat betekent dat er dus minimaal 1 uniek kenmerk van de 

aanbieder (bijvoorbeeld de AGB-code op declarant-niveau) in het 
nummer komt. Er is geen centrale registratie van 
zorgtrajectnummers. Een zorgaanbieder kan dus niet zien of een 

patiënt al een zorgtrajectnummer heeft bij een andere 
zorgaanbieder. De zorgverzekeraar kan wel signaleren dat er 
meerdere nummers zijn bij een BSN. 

 Fz: DJI bepaalt het zorgtrajectnummer en beheert de centrale 

registratie van zorgtrajectnummers voor de fz. Elk nummer is 
uniek. Een zorgaanbieder kan niet zien of een patiënt al een 
zorgtrajectnummer heeft bij een andere zorgaanbieder voor of 

na de forensische titel. 
Volgt het nummer de patiënt? 

 Ggz: Nee. Als een patiënt wordt doorverwezen naar een andere 

zorgaanbieder krijgt hij daar een nieuw zorgtrajectnummer. Een 
patiënt kan dus ook meerdere trajectnummers hebben openstaan 
bij verschillende zorgaanbieders. 
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 Fz: Ja. Zolang een patiënt dezelfde forensische titel en zorgvraag 
heeft, blijft het zorgtrajectnummer gelijk. Ook als de patiënt 
wordt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder. Een patiënt 

heeft ook 1 zorgtrajectnummer als gelijktijdig door meerdere 
zorgaanbieders zorg wordt geleverd. Een patiënt kan dus niet 
meerdere trajectnummers hebben bij verschillende 

zorgaanbieders op hetzelfde moment. 

Kunnen er binnen één zorgaanbieder meerdere trajectnummers 
openstaan voor één patiënt? 

 Ggz: Nee, dit kan niet binnen dezelfde zorgaanbieder. Het 

zorgtrajectnummer is gekoppeld aan de typering van de 
zorgvraag. Afgesproken is dat er altijd één zorgvraag leidend is 
en dat er bij één en dezelfde zorgaanbieder geen sprake kan zijn 

van parallelle zorgtrajectnummers. 
 Fz: Nee. Als de patiënt bij een zorgaanbieder overgaat van ggz 

naar fz, wordt het ggz-zorgtrajectnummer afgesloten. 
Geeft een onderaannemer zelf een zorgtrajectnummer uit? 

 Ggz: Nee. Bij onderlinge dienstverlening declareert de 
dienstverlener zelf, maar hij gebruikt het zorgtrajectnummer van 
de zorgaanbieder die de dienstverlening heeft aangevraagd. 

 


