
Informatie over het nieuwe

zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 wordt er in de GGZ

een ander bekostigingsmodel ingevoerd:

het zorgprestatiemodel. Voor u als

cliënt heeft dat gevolgen, onder andere

voor uw eigen risico en de facturatie van

uw behandeling. In deze folder leest u

hier meer over.

 

Wat is het zorgprestatiemodel? 

Het zorgprestatiemodel gaat over de

manier waarop een behandeling in de

GGZ wordt betaald. Uw behandeling

bestaat uit verschillende onderdelen.

Denk aan gesprekken met een

psycholoog (consulten) of u verblijft een

aantal dagen en nachten in een kliniek

(verblijfsdagen).

 

In het zorgprestatiemodel heten deze

losse onderdelen van uw behandeling

'zorgprestaties'. Deze zorgprestaties

hebben een door de overheid bepaalde

vaste prijs en staan op de rekening die

wij aan uw zorgverzekeraar sturen. 

Meer inzicht in uw kosten

Door het zorgprestatiemodel is voor u

duidelijker voor welke zorg er precies is

betaald. Op de factuur van uw

zorgverzekeraar kunt u namelijk 

precies zien welke onderdelen van uw

behandeling in rekening zijn gebracht. Zo

ziet u bijvoorbeeld welke consulten

(gesprekken) u heeft gehad en hoe lang

deze hebben geduurd. 

 

U hoeft niets te doen

Uw zorgverlener schrijft alle activiteiten

van de behandeling op volgens de

afspraken van het zorgprestatiemodel.

Hij stuurt regelmatig de rekening op een

veilige manier naar u of uw zorg-

verzekeraar. Hiervoor hoeft u niets te

doen. Wel is het goed om te kijken wat

de gevolgen zijn voor uw eigen risico.

 

Vergoeding en eigen risico

Uw GGZ-behandeling wordt meestal

vergoed uit het basispakket van uw
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zorgverzekering. Het verplicht

eigen risico dient u zelf te betalen. 

 

Uw zorgverzekeraar berekent elk

kalenderjaar of u eigen risico moet

betalen. Elke zorgprestatie wordt in het

nieuwe zorgprestatiemodel apart in

rekening gebracht. Uw zorgverzekeraar

telt de zorgprestaties die in 2022

plaatsvinden mee in de berekening van

het eigen risico voor 2022. De zorg-

prestaties die in 2023 plaatsvinden 

tellen mee in de berekening voor 2023.

 

Uw behandeling in 2022

Loopt uw behandeling bij ons door in

2022, dan wordt het deel van uw

behandeling welke in 2021 plaatsvond,

begin 2022 gefactureerd aan uw

zorgverzekeraar. Voor uw behandeling

 

 

 

 

 

 

 

in 2022 ontvangt uw zorgverzekeraar

voortaan elke maand de factuur. Houd

er rekening mee dat dit van invloed

kan zijn op uw eigen risico. 

 

Op onze website www.ggzwnb.nl/zpm

vindt u meer informatie over het

zorgprestatiemodel, het eigen risico en

vindt u een voorbeeldberekening. 

 

Vragen en meer informatie?

Deze folder bevat veel informatie. Heeft

u vragen, neem contact op met uw

zorgverzekeraar of de zorgadministratie

van GGZ WNB. Dit kan via e-mail:

zorgprestatiemodel@ggzwnb.nl of bel

van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur

tot 16.30 uur naar (0164) - 289 030. 

 

www.ggzwnb.nl/zpm
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