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Inleiding 
Eind december 2020 heeft de NZa heeft de volgende instructie en tabellen voor 
simulatie uitgeleverd: 

• Stappen Simulatie 2021 Zorgprestatiemodel  

• Tabel 1 – Koppeltabel beroepen (Excel) 

• Tabel 2 – Conversie tabel simulatie DBC-ZPM (Excel) 

• Tabel 3 – Concept tarieven ZPM (Excel)  

• Tabel 4 – Tabel indirecte tijd per consult (Excel)  
Deze zijn te vinden op de website van het zorgprestatiemodel onder Downloads.  
Met deze tabellen kan elke zorgaanbieder zelf (voor eigen gebruik) de impact van 
het Zorgprestatiemodel op de eigen omzet berekenen. 
 
Simulatie is daarnaast bedoeld voor het ondersteunen van het maken van 
contractafspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars met zo objectief 
mogelijke informatie over de impact. Hierbij is een gestandaardiseerde en 
gevalideerde aanpak belangrijk. Deze notitie beschrijft de 5 stappen1 van die 
aanpak: 
Stap 1: Simulatie 
Stap 2: Steekproef NZa 
Stap 3: Opleveren informatie 
Stap 4: Voorbereiden contractering 
Stap 5: Contracteren 
 
Parallel aan de stappen 1 t/m 5 werkt het programma nog aan: 
Stap A: Opstellen veldafspraken overgangsmodel 
Stap B: Opstellen doorontwikkelagenda Zorgprestatiemodel 
 
Stap 1: Simulatie  
Zorgaanbieders voeren zelf een simulatie uit volgens de ‘Stappen Simulatie 2021 
Zorgprestatiemodel’ op basis van hun eigen productiegegevens over 2019. Ze 
gebruiken hiervoor de landelijke simulatietabellen en bepalen zelf aan welke 

 
1 De stappen 2, 3 en 4 zijn hieronder uitgewerkt zoals ze door grotere zorgaanbieders worden 

toegepast. De procedure voor kleinere zorgaanbieders en vrijgevestigden wordt nog bekend 
gemaakt.  
 



 

setting(en) de nieuwe productie moet worden toegerekend op basis van de 
regelgeving (Simulatie A). 
Voor aanbieders die zorg (willen) leveren in verschillende settings en die daarover 
een overeenkomst willen sluiten met de zorgverzekeraars wordt (met het oog op 
standaardisering) verwacht dat ze als referentie ook een simulatie uitvoeren 
volgens de landelijke NZa-rekenregels voor het toewijzen van settings (Simulatie B). 
Hiervoor wordt het volgende bestand uitgeleverd. 

• Tabel 5 – NZa-regels toewijzing settings voor referentie simulatie2 
 
Wie: zorgaanbieder 
Wanneer: januari 2021 – april 2021 
 
Stap 2: Steekproef NZa 
De NZa zal steekproefsgewijs de toepassing van de gestandaardiseerd simulatie 
toetsen (Simulatie B). Zorgaanbieders die in deze steekproef vallen worden hiervoor 
benaderd door de NZa.  
 
Wie: NZa 
Wanneer: mei 2021 
 
Stap 3: Opleveren informatie 
Aanbieders die een overeenkomst willen sluiten met de zorgverzekeraars en/of 
gebruik willen maken van een transitieprestatie sturen hun informatie aan de 
zorgverzekeraars (Simulatie A en indien van toepassing ook Simulatie B).  
De zorgverzekeraars maken nog bekend hoe deze informatie aangeleverd moet 
worden. Voor aanbieders die zorg (willen) leveren in verschillende settings dient in 
deze aanlevering ook de gestandaardiseerde simulatie te zijn opgenomen (Simulatie 
B), volgens de landelijke toewijzingsregels settings ten behoeve van simulatie (tabel 
5). De informatie moet altijd voorzien zijn van een bestuursverklaring volgens een 
landelijk model (eind april te vinden op zorgprestatiemodel.nl). 
 
Wie: zorgaanbieder 
Wanneer: mei 2021 
 
Stap 4: Voorbereiden contractering 
Zorgverzekeraars en zorgaanbieders interpreteren de uitkomsten van de simulatie 
met het oog op de contractering. In de regel zal dit een digitaal proces zijn. Met de 
grotere zorgaanbieders worden gesprekken gevoerd over de uitkomst van de 
simulatie. Als partijen een tekortkoming in het zorgprestatiemodel constateren, 
geven ze deze samen door aan het programma Zorgprestatiemodel. Bij ongewenste 
effecten door deze tekortkoming kunnen zo nodig worden opgelost met de 

 
2 Deze tabel is uitsluitend bedoeld voor de simulatie, niet om de setting te bepalen van werkelijke productie in 
2022 en volgende.  



 

transitieprestatie. Voorwaarde is dan wel dat dit onderwerp wordt opgenomen op 
de doorontwikkelagenda. 
 
Wie: zorgaanbieder en zorgverzekeraar  
Wanneer: juni – augustus 2021 
 
Stap 5: Contracteren 
Zorgverzekeraars en zorgaanbieders sluiten contracten. Waar nodig gaan deze ook 
over de toepassing van de transitieprestatie.  
 
Wie: zorgaanbieder en zorgverzekeraar 
Wanneer: september – 15 november 2021 
 
Stap A: Opstellen veldafspraken overgangsmodel 
Partijen van het programma Zorgprestatiemodel maken bestuurlijke afspraken over 
simulatie en het toepassen van de transitieprestatie. Het bovenstaande 
stappenplan zal hier onderdeel van zijn.  
 
Wie: programma 
Wanneer: april – juni 2021 
 
Stap B: Opstellen doorontwikkelagenda 
Het programma Zorgprestatiemodel bespreek de aangedragen tekortkomingen in 
het Zorgprestatiemodel (stap 4). Indien geen oplossing op korte termijn mogelijk is, 
wordt dit onderwerp opgenomen in een landelijke doorontwikkelagenda.  
 
Wie: programma 
Wanneer: mei - oktober 2021 


