
Factsheet 
Zorgtrajectnummer

In deze factsheet staat wat de gebruiksdoelen van het zorgtrajectnum-
mer zijn en hoe het zorgtrajectnummer in de praktijk kan worden 
toegepast.

Toezien op aanspraak (ggz)
Zorgverzekeraars moeten controle- 

ren of gedeclareerde zorgprestaties 

voldoen aan de aanspraak op 

verzekerde zorg. Zij moeten dus een 

koppeling kunnen leggen tussen 

één of meer zorgvragen en een 

verzameling zorgprestaties. Ook als 

een zorgaanbieder die zorgprestaties 

op verschillende momenten in 

rekening brengt. Het zorgtraject-

nummer maakt de koppeling 

mogelijk. Ook als er geen contract-

relatie is tussen zorgaanbieder en 

zorgverzekeraar.

Toezien op aanspraak (fz)
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 

moet kunnen controleren of gedecla-

reerde zorgprestaties voldoen aan 

de aanspraak op forensische zorg.

Zij moeten dus een koppeling 

kunnen leggen tussen een forensi-

sche titel, een plaatsingsbesluit, 

inkoopafspraken en een verzameling 

zorgprestaties. Ook als een zorg-

aanbieder die zorgprestaties op 

verschillende momenten in rekening 

brengt.  

Bij het ontwikkelen van het zorgprestatiemodel houden wij altijd de tien ontwerpcriteria in het oog. 

Daarom hebben de partijen in het programma afgesproken dat het zorgtrajectnummer niet tot een vorm 

van trajectbekostiging moet leiden. Dat betekent bijvoorbeeld dat een zorgverzekeraar het zorgtraject- 

nummer 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.

Gebruiksdoelen

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

verschil tussen bekostiging en ver- 

goeding. 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 presta-

ties af te bakenen waarvoor een 

bepaalde afspraak geldt. Die manier 

is het zorgtrajectnummer.

    

Wat is een zorgtrajectnummer?
Het zorgtrajectnummer is de unieke alfa- 

numerieke identificatie die het administratieve 

verband tussen één of meer zorgvragen van 

een patiënt en gedeclareerde prestaties 

aangeeft. Het zorgtrajectnummer faciliteert de 

procesgerichte verantwoording (ontwerp-

criterium 7) en het gesprek over gepast gebruik 

(ontwerpcriterium 9). Het zorgtrajectnummer 

maakt duidelijk welke prestaties uit een grotere 

verzameling van prestaties ‘bij elkaar horen’. 

Als de prestaties in samenhang kunnen worden 

verantwoord en besproken, ontstaat een 

zinvolle context.
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Een zorgtrajectnummer heeft altijd een startdatum. 

Dat is de datum van de eerste zorgprestatie die bij 

het zorgtrajectnummer is geregistreerd. Deze 

datum is geen onderdeel van het zorgtrajectnum-

mer zelf, maar wordt apart meegestuurd in het 

declaratiebericht. Een zorgtrajectnummer wordt 

automatisch afgesloten als er 365 kalenderdagen 

geen zorgprestatie is geleverd. De zorgaanbieder 

kan een zorgtrajectnummer ook zelf afsluiten voor 

die 365 dagen om zijn, als de behandeling (voor de 

Zvw) wordt afgesloten. 

 

Elke zorgaanbieder (declarant met eigen AGB-code) 

kan zelf zorgtrajectnummers uitgeven. Elk nummer is 

zowel binnen de instelling als landelijk  uniek door het 

UUID. Er is geen centrale registratie van zorgtraject-

nummers. 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.

Een zorgtrajectnummer heeft altijd een startdatum. 

Dat is de datum waarop de indicatie is vastgesteld. 

Alle zorgprestaties worden aan het zorgtrajectnum-

mer gekoppeld.

Een zorgtrajectnummer wordt afgesloten als 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.

DJI bepaalt het zorgtrajectnummer en beheert

de centrale registratie van zorgtrajectnummers voor 

de fz. Elk nummer is (door het UUID) uniek.

Wat bepaalt de startdatum en einddatum van het zorgtrajectnummer?

ggz fz

ggz fz

Wie geeft het zorgtrajectnummer uit?

    

Hoe ziet het zorgtrajectnummer er uit?
Het zorgtrajectnummer wordt gevormd door 

een random UUID (‘universally unique 

identifier’) versie 4. Meer informatie over de 

UUID-standaard staat in de functionele 

specificaties van het zorgprestatiemodel. 

Let op: In eerdere berichtgeving staat dat de 

AGB-code onderdeel uitmaakt van het 

zorgtrajectnummer. Omdat de AGB-code van een 

declarant al wordt vermeld op de factuur, is 

besloten deze niet ook nog in het zorgtraject-

nummer op te nemen.
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Wat als achteraf de startdatum wijzigt
AANGEPAST ANTWOORD (NOV 2021): Blijkt tijdens een zorgtraject dat de als startdatum gebruikte 

datum niet juist is, bijvoorbeeld omdat er nog een eerdere zorgprestatie blijkt te zijn uitgevoerd? 

Het vermelden van de juiste startdatum is verplicht volgens de nadere regel van de NZa. De al 

verstuurde declaraties zijn daarmee achteraf onjuist en moeten eerst worden gecrediteerd voordat 

een declaratie met een andere startdatum bij dat zorgtrajectnummer gedeclareerd kan worden.

Startdatum voor overgangspatiënten

Het zorgtraject van patiënten die in 2021 gespecialiseerde ggz, generalistische basis-ggz of 

forensische zorg hebben ontvangen die in 2022 wordt voortgezet, krijgt als startdatum 1-1-2022.



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.

Volgt het nummer de patiënt? (fz)

trajectnummers openstaan voor één patiënt? (ggz)

Nee, niet als het gaat om meerdere ggz-zorgtraject-

nummers. Afgesproken is dat er bij één en dezelfde 

zorgaanbieder geen sprake kan zijn van parallelle 

zorgtrajectnummers. Het kan wel voorkomen dat bij 

één zorgaanbieder zowel een ggz-zorgtrajectnummer 

als een fz-zorgtrajectnummer openstaat.

Kunnen er binnen één zorgaanbieder meerdere 

Geeft een onderaannemer zelf een 
zorgtrajectnummer uit?

Nee. Bij onderlinge dienstverlening gebruikt de 

onderaannemer het zorgtrajectnummer van de 

zorgaanbieder die de dienstverlening heeft 

aangevraagd. 

Verandert het zorgtrajectnummer als DJI 
voor een patiënt die in zorg is bij een 
FZ-zorgaanbieder een nieuwe FZ-titel 

opstuurt?

Het FZ-zorgtraject loopt gelijk met de (toekomstige) 

definitie voor de trajectindicatie. Daarin verandert het 

zorgtrajectnummer alleen als daar inhoudelijke 

redenen voor zijn vanuit de indicatiestelling of het 

strafrechtelijke traject. Een verlenging van titel of 

aanpassing daarvan leidt dan in ieder geval niet per 

definitie tot een nieuw zorgtraject, meestal niet zelfs. 

Uiteindelijk bepaalt de indicatiesteller wat de 

zorgvraag is en komt er een zorgtrajectnummer. Het is 

aan de indicatiesteller om een nieuw zorgtrajectnum-

mer aan te maken als de titel en inhoudelijke 

zorgvraag wijzigen.

Wat als een patiënt na afsluiten van het 
zorgtrajectnummer terugkomt?

Was het zorgtrajectnummer van de patiënt vanwege 

het einde van de behandeling afgesloten? Dan wordt 

een nieuw zorgtrajectnummer geopend als de patiënt 

daarna weer terugkomt. Behalve als het gaat om 

terugval of recidive binnen een jaar na de laatste 

zorgprestatie. Dan moet het ‘oude’ zorgtrajectnummer 

opnieuw worden gebruikt. 

Als de patiënt een nieuwe verwijzing heeft, is dat een 

belangrijke indicatie dat het niet gaat om terugval of 

recidive en dat er dus een nieuw zorgtrajectnummer 

moet worden geopend.

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 hetzelf-

de moment. 

Kunnen er binnen één zorgaanbieder meerdere trajectnummers openstaan voor één patiënt? (fz)

Nee, niet als het gaat om meerdere ggz-zorgtraject-

nummers. Het kan wel voorkomen dat bij één 

zorgaanbieder zowel een ggz-zorgtrajectnummer als 

een fz-zorgtrajectnummer openstaat.

ggz fz

Volgt het nummer de patiënt?

ggz fz

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

ggz fz

ggz
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