
 

Informatie-elementen bij facultatieve prestaties ervaringsdeskundige werker 
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Definitief, 20 december 2022 
 
De NZa heeft een beschikking afgegeven voor facultatieve prestaties voor behandelconsulten en 
groepsconsulten door ervaringsdeskundige werkers NLQF 5: 

- Facultatieve prestatie: Behandelconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) vanaf X 
minuten 

- Facultatieve prestatie: Groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) groepsgrootte X  
30 minuten 

 
Partijen in het programma Zorgprestatiemodel constateren dat het wenselijk is om gezamenlijk vast 
te stellen welke informatie-elementen voor deze facultatieve prestaties moeten worden 
geregistreerd. Zo voorkomen we dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars hier verschillend mee 
omgaan.  
 
Ervaringsdeskundige werker NLQF 5 
De definitie van ervaringsdeskundige werker (NLQF5) luidt: Zorgverlener met afgeronde 
initiële opleiding (NLQF 5) in ervaringsdeskundigheid ten behoeve van de GGZ/FZ. 
 
Om de facultatieve prestaties automatisch te kunnen afleiden (en te onderscheiden van 
ervaringsdeskundige werkers NLQF6), krijgt de ervaringsdeskundige werker NLQF5 een 
eigen beroepscode in de codelijst: 
 
Beroep_code  Beroep_naam 
FB01   Ervaringsdeskundige werker NLQF 5 (facultatieve prestaties) 
 
Bij dit beroep kunnen alleen de facultatieve prestaties ‘ervaringsdeskundige werker 
(NLQF5)’ worden geregistreerd en geen consult ‘overig beroep’. 
 
Op de declaratie moet verder de juiste generieke code en de naam van de behandelaar 
worden vermeld (in plaats van een AGB-code). 
 
Informatie-elementen 
Eerder hebben de partijen in het programma Zorgprestatiemodel een indeling gemaakt van 
welke informatie-elementen bij overige prestaties moeten worden geregistreerd. De 
facultatieve prestaties ‘ervaringsdeskundige werkers NLQF 5’ passen het beste in de 
categorie ‘Overige prestaties met informatie-elementen van een consult’.  
 
Bij deze facultatieve prestaties worden daarom de informatie-elementen vermeld die 
verplicht zijn bij consulten en toeslagen op consulten. Een overzicht van de informatie-
verplichtingen voor consulten en toeslagen op consulten staan in kolom B (ggz) en E (fz) in 
de Tabel informatie-elementen van de NZa.  
 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_709060_22/1/
https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2022/06/20220629-Informatie-elementen-bij-overige-prestaties.pdf
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_709257_22/


 

Spelregels 
- Voor de facultatieve prestaties ‘behandelconsulten ervaringsdeskundige werkers 

NLQF 5’ gelden de spelregels correct registreren en declareren.  
- De facultatieve prestaties ‘ervaringsdeskundige werkers NLQF’ tellen mee als 

‘consult’ in de spelregel minimale betrokkenheid regiebehandelaar.  
 
Groepsconsulten 

- Voor de facultatieve prestaties ‘groepsconsulten ervaringsdeskundige werker (NLQF 5)’ geldt 
de spelregel Groepsconsulten.  

- De facultatieve prestaties ‘groepsconsulten ervaringsdeskundige werker (NLQF 5)’ kan alleen 
in rekening gebracht worden voor de (op enig moment aanwezige) patiënten die verzekerd 
zijn bij een zorgverzekeraar waarmee de zorgaanbieder afspraken heeft gemaakt over de 
inzet van deze facultatieve prestatie.  

- Voor het bepalen van de groepsgrootte tellen ook de (op enig moment) aanwezige 
patiënten mee waarvoor geen afspraak over de inzet van deze facultatieve 
prestatie is gemaakt. 


