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In 2022 starten we met het zorgprestatiemodel. Dan starten zorgaanbieders ook met het 

registeren van het zorgvraagtype van patiënten in ggz en forensische zorg. Het 

zorgvraagtype is een momentopname van de zorgvraag van een patiënt. Zorgvraagtypering 

maakt groepen patiënten en de zwaarte van de benodigde zorg beter herkenbaar en wordt 

een hulpmiddel bij keuzes over inzet van zorg bij groepen patiënten.   

 

In 2022 en 2023 dient de registratie van het zorgvraagtype vooral om informatie verzamelen 

voor de validatie en doorontwikkeling van zorgvraagtypering. Vanaf 2024 gaat 

zorgvraagtypering ondersteunen bij afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders 

over wat voor specifieke patiëntengroepen een reële vergoeding is, gegeven de voor die 

groep gepaste zorg.  

 

Patiënten die in 2022 in behandeling komen, worden bij de start van de behandeling door de 

regiebehandelaar getypeerd. Patiënten die al in behandeling zijn op 1 januari 2022, worden 

in de loop van dat jaar door de regiebehandelaar getypeerd. Partijen in het programma 

Zorgprestatiemodel hebben afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen het 

zorgvraagtype van die bestaande patiënten moet worden vastgelegd. 

 

Nieuwe patiënten 

Alle nieuwe patiënten in 2022, worden bij aanvang van de behandeling getypeerd volgens de 

voorgeschreven zorgvraagtyperingsmethodiek. Bij alle behandelconsulten van nieuwe 

patiënten zal in 2022 een zorgvraagtype worden vermeld op de factuur.  

 

Bestaande ggz patiënten 

Wordt bij een declaratie voor een patiënt in 2022 het zorglabel ‘overgang uit oude 

bekostiging’ gebruikt, dan moeten behandelconsulten van deze patiënt vanaf het eerste 

logische moment en uiterlijk 1 januari 2023 voorzien zijn van een zorgvraagtype. Partijen 

hebben met elkaar afgesproken dat de vastlegging van het zorgvraagtype zal plaatsvinden 

tijdens het eerste logische moment in het behandelproces. Doorgaans is dit het moment 

waarop de (voortgang van de) behandeling wordt geëvalueerd. Omdat de meeste 

behandelingen vaker dan eens per jaar worden geëvalueerd, verwachten partijen dat veel 

bestaande patiënten al in de eerste helft van 2022 een typering krijgen. Elke zorgvraagtype 

heeft straks een termijn die richtinggevend is voor het moment van evalueren. Meer 

informatie hierover volgt binnenkort in de ‘praktijkhandleiding zorgvraagtypering’.  



 

Bestaande fz cliënten 

Voor bestaande cliënten in de forensische zorg is afgesproken dat de vastlegging van het 

zorgvraagtype zal plaatsvinden vanaf het eerstvolgende moment dat er weer een 

risicotaxatie moet worden afgenomen. Afhankelijk van het gehanteerde instrument is dit 

maximaal 365 dagen later. Dit betekent dat voor alle bestaande fz cliënten voor 1 januari 

2023 een zorgvraagtype is geregistreerd.  


