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De NZa heeft een tabel gepubliceerd waarin visueel is gemaakt welke informatieelementen verplicht moeten worden geregistreerd en/of gedeclareerd. Deze
verplichtingen volgen rechtstreeks uit de regeling. De NZa heeft de zorgprestaties
ingedeeld in de volgende categorieën:
- Consulten en toeslagen op consulten (ggz)
- Verblijf en toeslagen op verblijf (ggz)
- Consulten en toeslagen op consulten (fz)
- Verblijf en toeslagen op verblijf (fz)
Over de overige prestaties meldt de NZa het volgende:
Voor overige prestaties (inclusief acute ggz) gelden formeel alle verplichtingen die
gelden voor consulten. Belangrijk bij overige prestaties is de algemene uitzondering
dat informatie-elementen die redelijkerwijs niet aanwezig kunnen zijn, zijn
uitgezonderd van deze registratieverplichting. Deze uitzondering zal zich bij overige
prestaties regelmatig voordoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het informatieelement b6. Verzekerdennummer bij de overige prestatie voor onverzekerde zorg of
informatie-element d2. DSM-5 classificatie bij de rijbewijsprestaties.
Partijen in het programma Zorgprestatiemodel constateren dat het wenselijk is om
vanuit het veld gezamenlijk vast te stellen welke informatie-elementen van de
overige prestaties redelijkerwijs niet aanwezig kunnen zijn. Zo voorkomen we dat
zorgaanbieders en zorgverzekeraars hier verschillend mee omgaan.
Partijen delen de overige prestaties in in drie categorieën1:
1. Overige prestaties met informatie-elementen van een consult
2. Overige prestaties met informatie-elementen van een verblijfsdag
3. Restgroep overige prestaties
1. Overige prestaties met informatie-elementen van een consult
Bij deze overige prestaties worden de informatie-elementen vermeld die ook
worden vermeld 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.
Hieronder vallen:

1

Drie overige prestaties worden buiten beschouwing gelaten. ‘Onderlinge dienstverlening’ kan in 2022 nog niet
rechtstreeks worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De ‘Transitieprestatie’ is een verrekenprestatie, die
niet op patiëntniveau wordt gedeclareerd. Bij ‘Facultatieve prestaties’ kunnen de eisen per prestatie
verschillen.

•
•
•
•

Intercollegiaal overleg vanaf 5 minuten (alleen setting Ambulant – ks
II) (ggz)
Intercollegiaal overleg vanaf 15 minuten (alleen setting Ambulant – ks
II) (ggz)
Niet basispakketzorg consult (ggz)
Consult acute ggz binnen budget

2. Overige prestaties met informatie-elementen van een verblijfsdag
Bij deze overige prestaties worden de informatie-elementen vermeld die ook
worden vermeld bij verblijf en toeslagen op verblijf. Een overzicht van de
informatie-verplichtingen voor verblijf en toeslagen op verblijf staan in kolom C
(ggz) en F (fz) in de Tabel informatie-elementen van de NZa.
Hieronder vallen:
• Elektroconvulsietherapie ggz regulier
• Elektroconvulsietherapie ggz complex
• Elektroconvulsietherapie fz regulier
• Elektroconvulsietherapie fz complex
• Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) ten behoeve van
de rTMS-Technician (ggz en fz)
• Niet basispakketzorg verblijf (ggz)
• Verblijfsdag D acute ggz binnen budget
• Verblijfsdag E acute ggz binnen budget
• Verblijfsdag F acute ggz binnen budget
• Verblijfsdag G acute ggz binnen budget
• Verblijfsdag H acute ggz binnen budget
• Ambulante dagbesteding forensische zorg (fz)
• Forensisch psychiatrisch toezicht (fz)
3. Restgroep
Voor vier overige prestaties zijn maar een beperkt aantal informatie-elementen
van belang.
Hieronder vallen:
• Zorgmachtiging Wet verplichte ggz
• Consultatie bij euthanasieverzoeken (ggz)
• Rijbewijs keuringen (ggz)
• Informatieverstrekking
Bij ‘Zorgmachtiging Wet verplichte ggz’ worden de volgende informatieelementen verwacht:
- B1. Naam
- B2. Geboortedatum

- B3. BSN
- B4. Zorgtrajectnummer
- B5. Startdatum zorgtraject*
- B6. Verzekerdennummer
- B7. UZOVI-code
- F1. Prestatiecode
- F2. Prestatie (bij digitale declaratie volstaat f1)
- F3. Uitvoeringsdatum
- F5. Gedeclareerd tarief (per prestatie)
* Als er nog geen zorgtrajectnummer aanwezig is, is ’B5. Startdatum
zorgtraject’ gelijk aan ‘F3. Uitvoeringsdatum’
Bij ‘Consultatie bij euthanasieverzoeken’ worden de volgende informatieelementen verwacht:
- B1. Naam
- B2. Geboortedatum
- B3. BSN
- B4. Zorgtrajectnummer
- B5. Startdatum zorgtraject*
- B6. Verzekerdennummer
- B7. UZOVI-code
- F1. Prestatiecode
- F2. Prestatie (bij digitale declaratie volstaat f1)
- F3. Uitvoeringsdatum
- F5. Gedeclareerd tarief (per prestatie)
- F7. AGB-code zorgverlener die de prestatie heeft geleverd
* Als er nog geen zorgtrajectnummer aanwezig is, is ’B5. Startdatum
zorgtraject’ gelijk aan ‘F3. Uitvoeringsdatum’
Bij ‘Rijbewijs keuringen’ en ‘Informatieverstrekking’ worden de volgende
informatie-elementen verwacht:
- B1. Naam
- B2. Geboortedatum
- B3. BSN
- F1. Prestatiecode
- F2. Prestatie (bij digitale declaratie volstaat f1)
- F3. Uitvoeringsdatum
- F5. Gedeclareerd tarief (per prestatie)
De overige prestatie ‘Rijbewijs keuringen’ en ‘Informatieverstrekking’ kunnen
niet bij de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht.

