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Wat betekent dit voor u als 
cliënt?

Zorgprestatiemodel
Vanaf 2022 verandert de regelgeving met betrekking tot de 
GGZ-financiering in de zorgverzekeringswet.

GGZ-behandelingen worden vanaf 2022 
bekostigd via het zogeheten 
Zorgprestatiemodel (ZPM).  

Dit is door de overheid bepaald.  

 
Declaraties op basis van consulten 

Bij het Zorgprestatiemodel wordt er gedeclareerd op basis van 

consulten en niet meer op basis van (DBC-)trajecten. Dit 

betekent dat u op de factuur van de zorgverzekeraar precies 

ziet welke consulten u heeft gehad. U ontvangt vanaf 2022 de 

factuur in mei en november en bij afsluiting van de behandeling 

en kunt deze bij uw verzekeraar indienen die vergoedt op basis 

van de polis die u heeft afgesloten (100% bij een zuivere 

restitutiepolis). De consulten die GGZ IJssel-Berkel factureert, 

gaan uit van de geplande tijd zoals dit is afgesproken binnen 

het ZPM. Duurt een consult een keer iets langer of korter, dan 

ziet u op de rekening toch de geplande tijd staan. 
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Doel van het Zorgprestatiemodel is 
meer transparantie in geleverde zorg 
en minder administratieve lasten.

 
Welke prestaties staan er op de factuur? 

In de vrijgevestigde praktijk, die GGZ IJssel-Berkel is, kunnen 

er vier soorten prestaties te vinden zijn op de rekening:

✦ Consult diagnostiek; bv intakes, onderzoek, vragenlijsten;

✦ Consult behandeling; bv sessies, e-mails, tel. contact, chat;

✦ Intercollegiaal overleg (eens per kwartaal en indien nodig);

✦ Groepsconsult. 

Het tarief voor deze prestaties is zowel a%ankelijk van het 

beroep van uw behandelaar als van de duur van het consult. 

Eigen risico 

Als uw behandeling in 2021 gestart is, wordt dit traject eind 

2021 financieel afgesloten en gefactureerd aan de 

zorgverzekeraar. Wanneer u uw eigen risico over het jaar 2021 

nog niet verbruikt heeft vanwege andere medische kosten, 

betaalt u begin 2022 uw eigen risico over het jaar 2021. 

Als uw in 2021 gestarte behandeling doorloopt in 2022 

Als uw behandeling in 2022 doorloopt, dan factureren wij vanaf 

2022 voor de eerste keer in mei. Dit betekent dat u sneller een 

afrekening kunt krijgen van uw eigen risico over het jaar 2022. 

Meer informatie 

Meer informatie kunt u vinden via:

https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-
verandert-voor-patienten/

https://www.zorgprestatiemodel.nl


