
EISEN EN VOORWAARDEN 2022 Roadmap GGZ
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Sece III

‘’De informatie in dit document is gebaseerd op een momentopname van 1 februari 2022. Dit document wordt niet geüpdatet
Voor de meest actuele informae verwijzen wij naar de Roadmap op onze site.’’
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Huisarts, 
bedrijfsarts, medisch 
specialist, SEH-arts 
KNMG 
(spoedeisende hulp 
arts), psychiater, 
specialist ouderen 
geneeskunde, arts 
verstandelijk 
gehandicapten of 
straatdokter.

Huisarts (bij 
voorkeur 
ondersteund door 
een 
praktijkondersteuner 
GGZ), medisch 
specialist, 
straatdokter, 
bedrijfsarts, SEH 
arts of 
regiebehandelaar 
GGZ.

Huisarts, 
bedrijfsarts, medisch 
specialist, 
waaronder 
inbegrepen de 
psychiater van een 
GGZ instelling of 
PAAZ, specialist 
ziekenhuis, 
specialist 
ouderengeneeskund
e of arts voor 
verstandelijk 
gehandicapten, 
straatdokter, SEH 
arts.

Toegestane 
verwijzers cf de 
landelijke 
verwijsafspraken 
Geestelijke 
gezondheidszorg 
gepubliceerd door 
het ministerie van 
VWS op 1 januari 
2020. Dit zijn: 
Huisarts, Medisch 
specialist 
(inbegrepen zijn: 
psychiater, 
specialist 
ziekenhuis, 
specialist 
ouderengeneeskund
e, arts verstandelijk 
gehandicapten), 
Straatdokter, 
Regiebehandelaar 
van de cliënt (bij 
doorverwijzing van 
GB-GGZ naar G-
GGZ (of vice-versa) 
en tussen ggz-
aanbieders 
(onafhankelijk of dit 
GB-GGZ of G-GGZ 
betreft), bedrijfsarts

Toegestane 
verwijzers cf de 
landelijke 
verwijsafspraken 
Geestelijke 
gezondheidszorg 
gepubliceerd door 
het ministerie van 
VWS op 1 januari 
2020. Dit zijn: 
Huisarts, Medisch 
specialist 
(inbegrepen zijn: 
psychiater, 
specialist 
ziekenhuis, 
specialist 
ouderengeneeskund
e, arts verstandelijk 
gehandicapten), 
Straatdokter, 
Regiebehandelaar 
van de cliënt (bij 
doorverwijzing van 
GB-GGZ naar G-
GGZ (of vice-versa) 
en tussen ggz-
aanbieders 
(onafhankelijk of dit 
GB-GGZ of G-GGZ 
betreft), bedrijfsarts

Toegestane 
verwijzers cf de 
meest recente 
landelijke 
verwijsafspraken 
Geestelijke 
gezondheidszorg. 
Dit zijn: Huisarts, 
Medisch specialist 
(inbegrepen zijn: 
psychiater, 
specialist 
ziekenhuis, 
specialist 
ouderengeneeskund
e, arts verstandelijk 
gehandicapten), 
Straatdokter, 
Regiebehandelaar 
van de cliënt (bij 
doorverwijzing van 
GB-GGZ naar G-
GGZ (of vice-versa) 
en tussen ggz-
aanbieders 
(onafhankelijk of dit 
GB-GGZ of G-GGZ 
betreft), bedrijfsarts 
Indien de 
verzekerde geen 
huisarts heeft, 
ondersteunt de 
zorgaanbieder de 
verzekerde bij het 
vinden van een 
huisarts en verwijst 
de verzekerde door 
naar de afdeling 
Zorgbemiddeling 
van ENO.

Toegestane 
verwijzers cf de 
landelijke 
verwijsafspraken 
Geestelijke 
gezondheidszorg 
gepubliceerd door 
het ministerie van 
VWS op 1 januari 
2020. Dit zijn: 
Huisarts, Medisch 
specialist 
(inbegrepen zijn: 
psychiater, 
specialist 
ziekenhuis, 
specialist 
ouderengeneeskund
e, arts verstandelijk 
gehandicapten), 
Straatdokter, 
Regiebehandelaar 
van de cliënt (bij 
doorverwijzing van 
GB-GGZ naar G-
GGZ (of vice-versa) 
en tussen ggz-
aanbieders 
(onafhankelijk of dit 
GB-GGZ of G-GGZ 
betreft), bedrijfsarts

De verwijzing dient 
te voldoen aan de 
voorwaarden zoals 
vastgelegd in de 
meest recente 
versie van het 
besluit verwijzing 
GGZ. Aanvullend op 
deze afspraken kan 
ook de bedrijfsarts 
doorverwijzen.

Huisarts, 
bedrijfsarts, Medisch 
specialist, SEH arts, 
Regiebehandelaar 
van de cliënt, 
verpleegkundig 
specialist GGZ, 
specialist 
ouderengeneeskund
e, arts verstandelijk 
gehandicapten, 
Psychiater en 
Straatdokter.
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Voldoen aan de 
afspraken cf 
'Verwijsafspraken 
GGZ'. Geen 
verwijsbrief nodig 
indien er sprake is v 
an: 1) Acute GGZ 2) 
Spoedzorg, niet 
zijnde crisiszorg 3) 
Gedwongen 
opname/behandelin
g obv de Wet 
Verplichte GGZ 4) 
een heraanmelding 
binnen een jaar na 
afsluiten van een 
voorgaand 
zorgtraject In deze 
gevallen dient er zo 
snel mogelijk maar 
uiterlijk binnen 60 
dagen bericht aan 
huisarts sturen. 
Indien de cliënt geen 
huisarts heeft helpt 
de zorgaanbieder 
dat de cliënt een 
huisarts krijgt.

Voldoen aan de 
afspraken cf 
'Verwijsafspraken 
GGZ'. Geen 
verwijsbrief nodig 
indien er sprake is v 
an: 1) Acute GGZ 2) 
Spoedzorg, niet 
zijnde crisiszorg 3) 
Gedwongen 
opname/behandelin
g obv de Wet 
Verplichte GGZ 4) 
een heraanmelding 
binnen een jaar na 
afsluiten van een 
voorgaand 
zorgtraject In deze 
gevallen dient er zo 
snel mogelijk maar 
uiterlijk binnen 60 
dagen bericht aan 
huisarts sturen. 
Indien de cliënt geen 
huisarts heeft helpt 
de zorgaanbieder 
dat de cliënt een 
huisarts krijgt.

Voldoen aan de 
afspraken cf 
'Verwijsafspraken 
GGZ'. Geen 
verwijsbrief nodig 
indien er sprake is v 
an: 1) Acute GGZ 2) 
Spoedzorg, niet 
zijnde crisiszorg 3) 
Gedwongen 
opname/behandelin
g obv de Wet 
Verplichte GGZ 4) 
een heraanmelding 
binnen een jaar na 
afsluiten van een 
voorgaand 
zorgtraject In deze 
gevallen dient er zo 
snel mogelijk maar 
uiterlijk binnen 60 
dagen bericht aan 
huisarts sturen. 
Indien de cliënt geen 
huisarts heeft helpt 
de zorgaanbieder 
dat de cliënt een 
huisarts krijgt.

Voldoen aan de 
afspraken cf 
'Verwijsafspraken 
GGZ'. Geen 
verwijsbrief nodig 
indien er sprake is v 
an: 1) Acute GGZ 2) 
Spoedzorg, niet 
zijnde crisiszorg 3) 
Gedwongen 
opname/behandelin
g obv de Wet 
Verplichte GGZ 4) 
een heraanmelding 
binnen een jaar na 
afsluiten van een 
voorgaand 
zorgtraject In deze 
gevallen dient er zo 
snel mogelijk maar 
uiterlijk binnen 60 
dagen bericht aan 
huisarts sturen. 
Indien de cliënt geen 
huisarts heeft helpt 
de zorgaanbieder 
dat de cliënt een 
huisarts krijgt.

Voldoen aan de 
afspraken cf 
'Verwijsafspraken 
GGZ'. Geen 
verwijsbrief nodig 
indien er sprake is v 
an: 1) Acute GGZ 2) 
Spoedzorg, niet 
zijnde crisiszorg 3) 
Gedwongen 
opname/behandelin
g obv de Wet 
Verplichte GGZ 4) 
een heraanmelding 
binnen een jaar na 
afsluiten van een 
voorgaand 
zorgtraject In deze 
gevallen dient er zo 
snel mogelijk maar 
uiterlijk binnen 60 
dagen bericht aan 
huisarts sturen. 
Indien de cliënt geen 
huisarts heeft helpt 
de zorgaanbieder 
dat de cliënt een 
huisarts krijgt.

Voldoen aan de 
afspraken cf 
'Verwijsafspraken 
GGZ'. Geen 
verwijsbrief nodig 
indien er sprake is v 
an: 1) Acute GGZ 2) 
Spoedzorg, niet 
zijnde crisiszorg 3) 
Gedwongen 
opname/behandelin
g obv de Wet 
Verplichte GGZ 4) 
een heraanmelding 
binnen een jaar na 
afsluiten van een 
voorgaand 
zorgtraject In deze 
gevallen dient er zo 
snel mogelijk maar 
uiterlijk binnen 60 
dagen bericht aan 
huisarts sturen. 
Indien de cliënt geen 
huisarts heeft helpt 
de zorgaanbieder 
dat de cliënt een 
huisarts krijgt.

Bij zorgtrajecten die 
zijn geopend nadat 
een eerder 
zorgtraject vanwege 
365 dagen is 
afgesloten, is geen 
verwijsbrief nodig. 
Wel dient er een 
inhoudelijke 
terugkoppeling aan 
de huisarts plaats te 
vinden en daarnaast 
is de onderbouwing 
voor opschaling 
inzichtelijk in het 
dossier in de vorm 
van een nieuw 
behandelplan.

Voldoen aan de 
afspraken cf 
'Verwijsafspraken 
GGZ'. Geen 
verwijsbrief nodig 
indien er sprake is v 
an: 1) Acute GGZ 2) 
Spoedzorg, niet 
zijnde crisiszorg 3) 
Gedwongen 
opname/behandelin
g obv de Wet 
Verplichte GGZ 4) 
een heraanmelding 
binnen een jaar na 
afsluiten van een 
voorgaand 
zorgtraject In deze 
gevallen dient er zo 
snel mogelijk maar 
uiterlijk binnen 60 
dagen bericht aan 
huisarts sturen. 
Indien de cliënt geen 
huisarts heeft helpt 
de zorgaanbieder 
dat de cliënt een 
huisarts krijgt.

Voldoen aan de 
afspraken cf 
'Verwijsafspraken 
GGZ'. Geen 
verwijsbrief nodig 
indien er sprake is v 
an: 1) Acute GGZ 2) 
Spoedzorg, niet 
zijnde crisiszorg 3) 
Gedwongen 
opname/behandelin
g obv de Wet 
Verplichte GGZ 4) 
een heraanmelding 
binnen een jaar na 
afsluiten van een 
voorgaand 
zorgtraject In deze 
gevallen dient er zo 
snel mogelijk maar 
uiterlijk binnen 60 
dagen bericht aan 
huisarts sturen. 
Indien de cliënt geen 
huisarts heeft helpt 
de zorgaanbieder 
dat de cliënt een 
huisarts krijgt.

Voldoen aan de 
afspraken cf 
'Verwijsafspraken 
GGZ'. Geen 
verwijsbrief nodig 
indien er sprake is v 
an: 1) Acute GGZ 2) 
Spoedzorg, niet 
zijnde crisiszorg 3) 
Gedwongen 
opname/behandelin
g obv de Wet 
Verplichte GGZ 4) 
een heraanmelding 
binnen een jaar na 
afsluiten van een 
voorgaand 
zorgtraject In deze 
gevallen dient er zo 
snel mogelijk maar 
uiterlijk binnen 60 
dagen bericht aan 
huisarts sturen. 
Indien de cliënt geen 
huisarts heeft helpt 
de zorgaanbieder 
dat de cliënt een 
huisarts krijgt.
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Voor aanvang 
aanschrijven cq 
behandeling en voor 
inzending declaratie 
controle via Vecozo, 
uitzondering hierop 
geldt bij acute 
situatie. Een COV 
bericht via Vecozo 
dient in 
overeenstemming te 
zijn met de meest 
recente vigerenede 
versie van de 
externe integratie 
standaard die van 
toepassing is.

Voor aanvang 
aanschrijven cq 
behandeling en voor 
inzending declaratie 
controle via Vecozo, 
uitzondering hierop 
geldt bij acute 
situatie. Een COV 
bericht via Vecozo 
dient in 
overeenstemming te 
zijn met de meest 
recente vigerenede 
versie van de 
externe integratie 
standaard die van 
toepassing is.

Voor aanvang 
aanschrijven cq 
behandeling en voor 
inzending declaratie 
controle via Vecozo, 
uitzondering hierop 
geldt bij acute 
situatie. Een COV 
bericht via Vecozo 
dient in 
overeenstemming te 
zijn met de meest 
recente vigeren de 
versie van de 
externe integratie 
standaard die van 
toepassing is.

Voor aanvang 
aanschrijven cq 
behandeling en voor 
inzending declaratie 
controle via Vecozo, 
uitzondering hierop 
geldt bij acute 
situatie. Een COV 
bericht via Vecozo 
dient in 
overeenstemming te 
zijn met de meest 
recente vigerende 
versie van de 
externe integratie 
standaard die van 
toepassing is.

Voor aanvang 
aanschrijven cq 
behandeling en voor 
inzending declaratie 
controle via Vecozo, 
uitzondering hierop 
geldt bij acute 
situatie. Een COV 
bericht via Vecozo 
dient in 
overeenstemming te 
zijn met de meest 
recente vigerenede 
versie van de 
externe integratie 
standaard die van 
toepassing is.

Voor aanvang 
aanschrijven cq 
behandeling en voor 
inzending declaratie 
controle via Vecozo, 
uitzondering hierop 
geldt bij acute 
situatie. Een COV 
bericht via Vecozo 
dient in 
overeenstemming te 
zijn met de meest 
recente vigerende 
versie van de 
externe integratie 
standaard die van 
toepassing is.

Voor aanvang 
aanschrijven cq 
behandeling en voor 
inzending declaratie 
controle via Vecozo, 
uitzondering hierop 
geldt bij acute 
situatie. Een COV 
bericht via Vecozo 
dient in 
overeenstemming te 
zijn met de meest 
recente vigerende 
versie van de 
externe integratie 
standaard die van 
toepassing is.

Voor aanvang 
aanschrijven cq 
behandeling en voor 
inzending declaratie 
controle via Vecozo, 
uitzondering hierop 
geldt bij acute 
situatie. Een COV 
bericht via Vecozo 
dient in 
overeenstemming te 
zijn met de meest 
recente vigerende 
versie van de 
externe integratie 
standaard die van 
toepassing is.

Voor aanvang 
aanschrijven cq 
behandeling en voor 
inzending declaratie 
controle via Vecozo, 
uitzondering hierop 
geldt bij acute 
situatie. Een COV 
bericht via Vecozo 
dient in 
overeenstemming te 
zijn met de meest 
recente vigerende 
versie van de 
externe integratie 
standaard die van 
toepassing is.

Voor aanvang 
aanschrijven cq 
behandeling en voor 
inzending declaratie 
controle via Vecozo, 
uitzondering hierop 
geldt bij acute 
situatie. Een COV 
bericht via Vecozo 
dient in 
overeenstemming te 
zijn met de meest 
recente vigerende 
versie van de 
externe integratie 
standaard die van 
toepassing is.
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Voldoen aan de 
afspraken cf de 
landelijke 
verwijsafspraken 
Geestelijke 
gezondheidszorg

Voldoen aan de 
afspraken/voorwaar
den cf de meest 
recente versie  van 
het "Besluit 
verwijzingen GGZ' 
zoals gepubliceerd 
door het ministerie 
van VWS.

Voldoen aan de 
afspraken cf de 
landelijke 
verwijsafspraken 
Geestelijke 
gezondheidszorg

Voldoen aan de 
afspraken/voorwaar
den cf de meest 
recente versie  van 
het "Besluit 
verwijzingen GGZ' 
zoals gepubliceerd 
door het ministerie 
van VWS.

Voldoen aan de 
afspraken/voorwaar
den cf de meest 
recente versie  van 
het "Besluit 
verwijzingen GGZ' 
zoals gepubliceerd 
door het ministerie 
van VWS.

Voldoen aan de 
afspraken/voorwaar
den cf de meest 
recente versie  van 
het "Besluit 
verwijzingen GGZ' 
zoals gepubliceerd 
door het ministerie 
van VWS.

Voldoen aan de 
afspraken/voorwaar
den cf de meest 
recente versie  van 
het "Besluit 
verwijzingen GGZ' 
zoals gepubliceerd 
door het ministerie 
van VWS.

Voldoen aan de 
afspraken cf de 
landelijke 
verwijsafspraken 
Geestelijke 
gezondheidszorg 
gepubliceerd door 
het ministerie van 
VWS op 1 januari 
2020.

Voldoen aan de 
afspraken/voorwaar
den cf de meest 
recente versie  van 
het "Besluit 
verwijzingen GGZ' 
zoals gepubliceerd 
door het ministerie 
van VWS.

De originele 
verwijsbrief dient 
aanwezig te zijn in 
het 
(digitale)zorgdossier 
van de client en 
moet door de 
zorgaanbieder op 
verzoek overlegd 
kunnen worden en 
de verwijzing dient 
verder te voldoen 
aan de voorwaarden 
zoals vastgelegd in 
het ‘Besluit 
verwijzingen GGZ’
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Digitaal: VGZ 
hanteert voor 
digitaal 
gecontracteerde een 
tariefpercentage van 
het maximum NZa 
tarief 2022. 
Tariefpercentage 
wordt vastgesteld 
obv zwaartepunt 
BGGZ of SGGZ. 
Indien je 
procentueel meer 
zorg in de BGGZ 
hebt geleverd 
(realisatie BGGZ 
2020) dan hanteert 
VGZ het BGGZ 
tariefpercentage 
2021. Indien je 
procentueel meer 
zorg in de SGGZ 
hebt geleverd 
(realisatie SGGZ 
2020) dan hanteert 
VGZ het SGGZ 
tariefpercentage 
2021. Offerte: VGZ 
hanteert voor offerte 
trajecten een 
tariefpercentage obv 
de eigen max 
tarieven gebaseerd 
op de maximum 
NZa tarieven 2022 
(1e versie).

 De maximale 
tarief% zijn 
gebaseerd op de 
overeengekomen 
tarief% van 2021 en 
worden berekend op 
basis van de Max 
NZA tarieven 2022. 
 Alleen prestaties 
waar een tarief voor 
is vastgesteld 
mogen in rekening 
worden gebracht bij 
CZ.  Prestaties in 
het kader van 
complexe 
eetstoornissen en 
persoonlijkheidsstoo
rnissen kunnen 
alleen in rekening 
gebracht worden 
indien de 
zorgaanbieder 
hiervoor 
toestemming heeft 
gekregen van CZ via 
de procedure 
selectieve inkoop 
middels een 
akkoord op het 
kwaliteitskader.

Zilveren Kruis 
hanteert eigen 
maximumtarieven 
2022 die gebaseerd 
zijn op de max NZa 
tarieven 2022 
versie  
Basistariefpercentag
e 86,7% 
Opslagpercentage 
voor keurmerk 
BGGZ voor GZ 
psychologen en 
Verpleegkundig 
specialisten in de 
monodisciplinaire 
setting (2) 
 Keurmerk in 2022 
+ 5%  Keurmerk in 
2021 en 2022 + 7%

Menzis hanteert 
eigen 
maximumtarieven 
2022 die gebaseerd 
zijn op de max NZa 
tarieven 2022 versie 
1. Op deze tarieven 
gelden 
tariefsbepalende 
criteria per 
zorgaanbieder. 
Indien je niet voldoet 
aan de tarief-en 
omzetbepalende 
criteria kan Menzis 
een strafkorting 
opleggen. Aftrek is 
elk onjuist 
inkoopcriteria -3% 
met een minimum 
van -5%. Prestatie 
waar geen tarief 
voor is afgesproken 
komen niet voor 
vergoeding in 
aanmerking.

Voor 2022 zijn de 
tarieven van 
toepassing zoals 
vastgelegd in de 
bijlage 3: Prestaties 
en tarieven GGZ 
Instellingen 2022. 
Tariefstelling betreft 
in de meeste 
gevallen 88% van 
de max NZa 
tarieven 2022 (1e 
versie) of zij nog een 
aanpassing doen 
naar de definitieve 
versie van de 
tarieven is niet 
bekend De tarieven 
2023 worden 
aangepast op basis 
van de dan 
geldende NZa 
tarieven, in de zin 
dat zij verhoogd of 
verlaagd worden 
overeenkomstig met 
de procentuele 
stijging of daling van 
het maximum NZa 
tarief van 2022 naar 
2023.

ONVZ hanteert 
diverse 
tariefpercentages 
van het max NZa 
tarief 2022. Indien 
het NZa gedurende 
de looptijd van de 
overeenkomst de 
maximumtarieven 
aanpast dan zal de 
verzekeraar de 
overeengekomen 
tarieven indien nodig 
en iom de 
zorgaanbieder 
aanpassen. Voor 
digitaal 
gecontracteerd geldt 
over het algemeen: 
Setting 2 Amublant-
Kwaliteitsstatuut 
sectie III- 
monodisciplinair 
betreft 87% van de 
max NZa tarieven 
Setting 3 Amublant-
Kwaliteitsstatuut 
sectie III- 
multidisciplinair 
betreft 85% van de 
max NZa tarieven. 
Groepsconsulten 
betreft 87% van de 
max NZa tarieven

Voor 2022 zijn de 
tarieven van 
toepassing zoals 
vastgelegd in 
VECOZO en 
betreffen voor 
digitaal 
gecontracteerde 
geldt een vast 
tariefspercentage 
van de max NZA 
tarieven 2022. 
Declaraties kunnen 
alleen worden 
ingediend onder de 
AGB-code van de 
zorgaanbieder, 
zoals vermeld in 
deze 
zorgovereenkomst. 
Papieren declaraties 
worden niet 
geaccepteerd. 
Prestatie VMR 
(verblijf met 
rechtvaardigheidsgr
ond) mag maximaal 
voor een periode 
van 6 maanden 
gedeclareerd 
worden. Praktijken 
die een door een 
stichting PDO GGZ 
erkende 
opleidingsplaats 
hebben, komen in 
aanmerking voor 
een toeslag op het 
tarief.

DSW hanteert 
diverse 
tariefpercentages 
van het max NZa 
tarief 2022. 
Tariefpercentage 
per prestatie in 
setting 2 en 3 ligt 
tussen de 76,06% 
en 86,12% Prestatie 
waar geen tarief 
voor is afgesproken 
komen niet voor 
vergoeding in 
aanmerking.

Voor 2022 zijn de 
tarieven van 
toepassing zoals 
vastgelegd in 
VECOZO en 
betreffen voor 
digitaal 
gecontracteerde 
geldt een vast 
tariefpercentage van 
de max NZA 
tarieven 2022. 
Kosten waarvoor 
geen tarief is 
overeengekomen 
komen niet voor 
vergoeding in 
aanmerking en 
worden ook niet in 
rekening gebracht 
bij de cliënt.

Caresq hanteert diverse 
tariefpercentages van 
het max NZa tarief 
2022. Indien het NZa 
gedurende de looptijd 
van de overeenkomst 
de maximumtarieven 
aanpast dan zal de 
verzekeraar de 
overeengekomen 
tarieven indien nodig en 
iom de zorgaanbieder 
aanpassen. Setting 2 
Amublant-
Kwaliteitsstatuut sectie 
III- monodisciplinair 
 Consulten tot 75 
minuten 85% van de 
tariefbeschikking 2022 
van de max NZa 
 Consulten 
Diagnostiek vanaf 75 
minuten 80% van de 
tariefbeschikking 2022 
van de max NZa 
 Consulten 
Behandeling vanaf 75 
minuten 70% van de 
tariefbeschikking 2022 
van de max NZa Setting 
3 Amublant-
Kwaliteitsstatuut sectie 
III- multidisciplinair 
 Consulten 
Diagnostiek 80% van 
de tariefbeschikking 
2022 van de max NZa 
 Consulten 
Behandeling tot 75 
minuten 80% van de 
tariefbeschikking 2022 
van de max NZa 
 Consulten 
Behandeling vanaf 75 
minuten 70% van de 
tariefbeschikking 2022 
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Het Zorgkostenplafond 
heeft zowel betrekking 
op Verzekerden met 
een natura-polis als met 
een restitutie-polis. Per 
zorgaanbieder is een 
zorgkostenplafond van 
toepassing en indien er 
sprake is van meerdere 
settingen dan gelden er 
deelplafond(s). Indien 
binnen het 
Zorgkostenplafond 
sprake is van 
Deelplafonds, is 
onderlinge substitutie 
van setting 3,4 naar 
setting 2 toegestaan, 
substitutie van setting 2 
naar setting 3,4 is niet 
toegestaan. Voor 
sommige aanbieders is 
er in de 
zorgovereenkomst een 
prijs afgesproken voor 
de maximale 
behandelkosten per 
unieke VGZ verzekerde 
en /of een gemiddelde 
prijs per ligdag in setting 
5 en/of 8. Het 
zorgkostenplafond dient 
gespreid over het jaar 
ingezet te worden.

 Er wordt een 
overeenkomst gesloten 
met een Omzetplafond 
dat gebaseerd is op het 
omzetmaximum 2021 
zonder afkap en excl 
incidenteel 
bijgecontracteerde 
volume. De BGGZ komt 
terug in het 
omzetplafond. 
 Minimaal aantal 
unieke cliënten wordt 
gebaseerd op de 
realisatie 2021 van alle 
geopende en gesloten 
DBC’s en bGGZ 
trajecten (incl beh kort, 
diagnostiek en 
onvolledige 
behandeltrajecten). 
Betreft in eerste 
instantie een voorlopige 
afspraak waar bij CZ 
het recht heeft het 
aantal unieke cliënten 
gedurende de looptijd 
eenzijdig aan te passen 
adh van de realisatie 
2021.  CZ werkt met 
een garantiebudget 
waarbij je een 
gegarandeerd 
omzetmaximum hebt 
wel wordt dan verwacht 
dat je minimaal 
hetzelfde aantal unieke 
cliënten in zorg neemt 
tov voorgaande jaren en 
dat de wachtlijsten niet 
verder toenemen. De 
casemix (inzet 
behandelaren of type 
cliënt) niet verandert en 
dat je correct registreert 
en declareert.  CZ kan 

Voor 2022 geldt een 
omzetplafond voor 
alle in 2022 gestarte 
GGZ-prestaties 
exclusief de setting 
Hoogspecialistisch. 
Er is een apart 
omzetplafond voor 
Hoogspecialistisch. 
Indien je boven het 
omzetplafond 
declaraties 
aanlevert, vergoedt 
Zilveren Kruis deze 
niet. Indien je het 
omzetplafond voor 
Multidisciplinair 
en/of Outreachend 
niet vol declareert, 
mag het resterende 
bedrag worden 
ingezet voor zorg 
binnen 
monodisciplinaire 
setting. Andersom 
geldt dat het niet is 
toegestaan een 
onderschrijding in de 
monodisciplinaire 
setting te 
substitueren naar de 
settingen 
multidisciplinair 
en/of outreachend.

Er wordt een 
budgetplafond 
gehanteerd over de 
settingen heen obv 
aanwezige kennis 
van het aantal 
Menzis verzekerden 
qua aantal en qua 
zorgvraag. Afspraak 
maken over een 
Behandelprijs per 
cliënt in de 
monodisciplinaire 
setting (2) van max 
€2.100,- Afspraak 
maken over een 
Behandelprijs per 
cliënt in de 
multidisciplinaire 
setting (3) van max 
€3.700,- Het 
budgetplafond dient 
gelijkmatig over het 
jaar gespreid te 
worden. Indien de 
overeenkomst 
eerder eindigt wordt 
het budgetplafond 
naar rato aangepast, 
gedeeld door 12 en 
vermenigvuldigd met 
het aantal maanden 
dat de zorgverlening 
heeft 
plaatsgevonden.

Geen omzetplafond 
van toepassing, 
uitsluitend een 
afspraak over de 
tarieven voor de 
overeengekomen 
prestaties muv de 
offertetrajecten die 
hebben wel een 
omzetplafond.

Geen omzetplafond 
van toepassing, 
uitsluitend een 
afspraak over de 
tarieven voor de 
overeengekomen 
prestaties muv de 
offertetrajecten die 
hebben wel een 
omzetplafond.

Geen omzetplafond 
van toepassing, 
uitsluitend een 
afspraak over de 
tarieven voor de 
overeengekomen 
prestaties muv de 
offertetrajecten die 
hebben wel een 
omzetplafond.

Voor 2022 geldt een 
omzetplafond voor 
alle in 2022 gestarte 
GGZ-prestaties. Bij 
een omzetcontract 
heb je naast het 
omzetplafond ook 
een afspraak over 
een gemiddelde 
omzet per unieke 
cliënt. Het 
omzetplafond dient 
gespreid over het 
jaar ingezet te 
worden, rekening 
houdend met 
seizoensinvloeden 
en dient een goede 
verdeling te zijn over 
nieuwe cliënten en 
vervolgbehandelinge
n.

Geen omzetplafond 
van toepassing, 
uitsluitend een 
afspraak over de 
tarieven voor de 
overeengekomen 
prestaties muv de 
offertetrajecten die 
hebben wel een 
omzetplafond en evt 
een afspraak over 
een gemiddelde 
prijs.

Geen omzetplafond van 
toepassing, uitsluitend 
een afspraak over de 
tarieven voor de 
overeengekomen 
prestaties. In setting 2 
Ambulant-
kwaliteitsstatuut sectie 
III monodisciplinair geldt 
dat behandeltrajecten 
(aantal minuten 
consulten diagnostiek 
en behandeling) die 
langer dan 3.000 
minuten bedragen een 
machtiging 
aangevraagd dient te 
worden bij Caresq 
middels een 
aanvraagformulier op 
de website van Aevitea. 
In setting 3 Ambulant-
kwaliteitsstatuut sectie 
III multidisciplinair geldt 
dat behandeltrajecten 
(aantal minuten 
consulten diagnostiek 
en behandeling) die 
langer dan 6.000 
minuten bedragen een 
machtiging 
aangevraagd dient te 
worden bij Caresq 
middels een 
aanvraagformulier op 
de website van Aevitea. 
Bij een verblijfsdag 
dient altijd een 
machtiging 
aangevraagd worden bij 
Caresq middels een 
aanvraagformulier op 
de website van Aevitea.
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Verplicht om alle 
(nieuwe als 
bestaande )VGZ 
verzekerden door te 
behandelen ook al 
heeft dit tot gevolg 
dat het 
zorgkostenplafond 
zal worden 
overschreden.

Het staat de 
Zorgaanbieder vrij 
om in geval van 
overschrijding van 
het Omzetmaximum 
dat jaar geen 
nieuwe Verzekerden 
in Zorg te nemen. 
Het staat de 
Zorgaanbieder niet 
vrij om ten tijde of 
ter voorkoming van 
overschrijding van 
het 
Omzetmaximum, 
lopende 
behandeltrajecten, 
en/of 
behandelovereenko
msten te staken of 
op te schorten.

Bij overschrijden van 
het omzetplafond 
dienen de reeds in 
zorg genomen 
cliënten door te 
lopen zonder dat 
daarvoor een 
aanvullende 
vergoeding 
verschuldigd is door 
Zilveren Kruis. Het 
bereiken van het 
omzetplafond is dus 
geen reden voor het 
afbreken van een 
lopende 
behandeling. Een 
lopende 
behandeling dient 
altijd volledig 
afgerond te worden 
conform de 
professionele 
standaard.

Bij overschrijden van 
het budgetplafond 
dienen cliënten die 
in zorg zijn 
doorbehandeld te 
worden en dien je 
nieuwe verzekerden 
met een natura- of 
combinatieverzekeri
ng door te sturen 
naar 
zorgbemiddeling, 
tenzij de 
verzekerden 
aangeeft te willen 
wachten tot het 
nieuwe kalenderjaar.

geen melding geen melding geen melding Indien het 
omzetplafond wordt 
overschreden, laat 
dit de verplichting 
van de 
zorgaanbieder om 
zorg te verlenen 
en/of te continueren 
onverlet.

geen melding geen melding
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De zorgaanbieder 
informeert de 
zorgverzekeraar 
zodra 70% van het 
zorgkostenplafond is 
bereikt, en uiterlijk 1 
augustus 2022 
indien verwacht 
wordt dat het 
zorgkostenplafond 
zal worden 
overschreden. VGZ 
behoudt zich het 
recht voor om niet 
meer te 
contracteren dan 
vereist is voor het 
voldoen aan de 
zorgplicht. Indien de 
productie hiertoe 
aanleiding geeft en 
de realisatie 10 % 
achterblijft kan VGZ 
het productieplafond 
eenzijdig naar 
beneden bijstellen.

Bijcontracteren 
gedurende de 
looptijd is mogelijk 
onder de volgende 
voorwaarden: 
 Wachttijd boven 
de Treeknorm is op 
het moment van de 
aanvraag en er 
sprake is van een 
aanmeldpauze  Als 
70% van de 
afgesproken 
omzetplafond 
bereikt is.  De 
UPM's tijdig en 
volledig ingediend 
zijn  Er sprake is 
van evenredige 
spreiding van 
nieuwe verzekerden 
over het hele jaar. 
 Aanleveren van 
een geactualiseerd 
plan van aanpak 
Wachttijden cf 
format van CZ 
 Voldoende 
behandelcapaciteit 
beschikbaar om 
aanvullende 
productie te kunnen 
leveren. Wanneer er 
sprake is van een 
bijcontracteerafspra
ak vervalt de 
aanspraak op het 
Garantiebudget en 
daarmee de 
transitieprestatie.

De zorgaanbieder 
informeert Zilveren 
Kruis per mail zodra 
de verwachting 
bestaat dat de 
productieafspraken 
overschreden gaan 
worden en uiterlijk 1 
september 2022 
indien verwacht 
wordt dat het 
omzetplafond 
gedurende de 
looptijd zal worden 
overschreden.

De zorgaanbieder 
informeert Menzis 
zodra de 
verwachting bestaat 
dat de 
productieafspraken 
overschreden gaan 
worden en gaan in 
overleg voor 
eventuele 
aanvullende 
afspraken. Indien de 
aanvullende 
afspraken niet zijn 
gemaakt kan de 
verzekeraar de 
betalingen stoppen 
om de 
opbrengstoverschot 
te minimaliseren.

Indien er sprake is 
van een 
omzetplafond is 
bijcontracteren 
mogelijk.

Indien er sprake is 
van een 
omzetplafond is 
bijcontracteren 
mogelijk.

Indien er sprake is 
van een 
omzetplafond is 
bijcontracteren 
mogelijk.

De zorgaanbieder 
informeert DSW 
zodra de 
verwachting bestaat 
dat de 
productieafspraken 
overschreden gaan 
worden en gaan in 
overleg voor 
eventuele 
aanvullende 
afspraken. Let op 
het gaat hier 
dus meerzorg want 
als je meerzorg 
levert is dat 
inderdaad geen 
probleem, als je 
echter meer omzet 
maakt door nieuwe 
bekostiging maw 
dus meer directe tijd 
per client besteed 
dan dat je voorheen 
deed dan kom je 
niet in aanmerking 
voor aanvullende 
afspraken. (zie Eis: 
Nacalculatie) Indien 
de aanvullende 
afspraken niet zijn 
gemaakt kan de 
verzekeraar de 
betalingen stoppen 
om de 
opbrengstoverschot 
te minimaliseren.

Er wordt geen 
melding gemaakt 
dat bijcontracteren 
mogelijk is indien er 
sprake is van een 
omzetplafond, maar 
advies om tijdig 
contact op te nemen 
indien je het 
omzetplafond gaat 
overschrijden.
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 Declaraties die 
boven het 
omzetplafond 
uitkomen mogen 
niet inrekening 
gebracht worden bij 
de cliënt.  Het is niet 
toegestaan om 
(bij)betalingen van 
de verzekerde te 
verlangen voor 
verzekerde zorg. 
 Alleen declaraties 
die (deels) zijn 
afgewezen omdat 
die niet onder de 
dekking van de 
verzekering vallen, 
kunnen door de 
zorgaanbieder aan 
de verzekerde in 
rekening worden 
gebracht. De 
zorgaanbieder 
informeert de cliënt 
voorafgaand aan de 
behandeling 
hierover voor zover 
de zorgaanbieder 
over die informatie 
beschikt.

 Declaraties die boven 
het omzetplafond 
uitkomen mogen niet 
inrekening gebracht 
worden bij de cliënt. 
 Het is niet toegestaan 
om (bij)betalingen van 
de verzekerde te 
verlangen voor 
verzekerde zorg. 
 Alleen declaraties die 
(deels) zijn afgewezen 
omdat die niet onder de 
dekking van de 
verzekering vallen, 
kunnen door de 
zorgaanbieder aan de 
verzekerde in rekening 
worden gebracht. De 
zorgaanbieder 
informeert de cliënt 
voorafgaand aan de 
behandeling hierover 
voor zover de 
zorgaanbieder over die 
informatie beschikt. 
 Indien een verzekerde 
met een restitutiepolis 
de declaratie zelf wil 
ontvangen dan brengt 
de zorgaanbieder de 
zorg in rekening bij de 
verzekerde tegen de 
tarieven conform de 
overeenkomst.

 Declaraties die 
boven het 
omzetplafond 
uitkomen mogen 
niet inrekening 
gebracht worden bij 
de cliënt.  Het is niet 
toegestaan om 
(bij)betalingen van 
de verzekerde te 
verlangen voor 
verzekerde zorg. 
 Alleen declaraties 
die (deels) zijn 
afgewezen omdat 
die niet onder de 
dekking van de 
verzekering vallen, 
kunnen door de 
zorgaanbieder aan 
de verzekerde in 
rekening worden 
gebracht. De 
zorgaanbieder 
informeert de cliënt 
voorafgaand aan de 
behandeling 
hierover voor zover 
de zorgaanbieder 
over die informatie 
beschikt.

 Declaraties die de 
zorgverzekeraar 
terugvordert als 
gevolg van controle 
mogen niet alsnog 
in rekening worden 
gebracht bij de 
verzekerde.

De zorgaanbieder 
informeert de 
verzekerde voor 
aanvang van de 
behandeling indien 
uit de 
verzekeringsvoorwa
arden blijkt dat de 
verzekerde mogelijk 
geen recht heeft op 
vergoeding op grond 
van zijn verzekering 
of dat een 
machtiging GGZ van 
de zorgverzekeraar 
nodig is. 
 Declaraties die de 
zorgverzekeraar 
terugvordert als 
gevolg van controle 
mogen niet alsnog 
in rekening worden 
gebracht bij de 
verzekerde.

De zorgaanbieder 
informeert de 
verzekerde voor 
aanvang van de 
behandeling indien 
uit de 
verzekeringsvoorwa
arden blijkt dat de 
verzekerde mogelijk 
geen recht heeft op 
vergoeding op grond 
van zijn verzekering 
of dat een 
machtiging GGZ van 
de zorgverzekeraar 
nodig is. 
 Declaraties die de 
zorgverzekeraar 
terugvordert als 
gevolg van controle 
mogen niet alsnog 
in rekening worden 
gebracht bij de 
verzekerde.

Een No show mag in 
rekening gebracht 
worden indien de 
verzekerde hierover van 
te voren is 
geïnformeerd, minimaal 
24 uur voor de 
afgesproken datum en 
tijd. De zorgaanbieder 
informeert de 
verzekerde voor 
aanvang van de 
behandeling indien uit 
de 
verzekeringsvoorwaard
en blijkt dat de 
verzekerde mogelijk 
geen recht heeft op 
vergoeding op grond 
van zijn verzekering of 
dat een machtiging 
GGZ van de 
zorgverzekeraar nodig 
is.  Declaraties die de 
zorgverzekeraar 
terugvordert als gevolg 
van controle mogen niet 
alsnog in rekening 
worden gebracht bij de 
verzekerde.  Alleen 
declaraties die (deels) 
zijn afgewezen omdat 
die niet onder de 
dekking van de 
verzekering vallen, 
kunnen door de 
zorgaanbieder aan de 
verzekerde in rekening 
worden gebracht. De 
zorgaanbieder 
informeert de cliënt 
voorafgaand aan de 
behandeling hierover 
voor zover de 
zorgaanbieder over die 
informatie beschikt.

 Het is niet 
toegestaan om 
gedeclareerde en 
voor vergoeding in 
aanmerking 
komende zorg bij de 
cliënt in rekening te 
brengen.  Kosten 
die verband houden 
met het 
overschrijden van de 
tarieven/omzetplafo
nd mogen niet 
inrekening gebracht 
worden bij de cliënt. 
 De Zorgaanbieder 
brengt geen 
eigenbijdrage voor 
verzekerde 
prestaties in 
rekening bij de 
cliënt. Evenmin 
hanteert aanbieder 
een eigen bijdrage 
voor niet-verzekerde 
prestaties indien 
deze gekoppeld zijn 
aan verzekerde 
prestaties. Vooraf 
cliënt goed 
informeren of zorg 
verzekerd is of niet.

 Alleen declaraties 
die (deels) zijn 
afgewezen omdat 
die niet onder de 
dekking van de 
verzekering vallen, 
kunnen door de 
zorgaanbieder aan 
de verzekerde in 
rekening worden 
gebracht. De 
zorgaanbieder 
informeert de cliënt 
voorafgaand aan de 
behandeling 
hierover voor zover 
de zorgaanbieder 
over die informatie 
beschikt.  De 
zorgaanbieder zal 
declaraties die de 
zorgverzekeraar 
terugvordert als 
gevolg van controle 
niet alsnog in 
rekening brengen bij 
de verzekerde.

 Declaraties die de 
zorgverzekeraar 
terugvordert als 
gevolg van controle 
mogen niet alsnog 
in rekening worden 
gebracht bij de 
verzekerde.  Alleen 
declaraties die 
(deels) zijn 
afgewezen omdat 
die niet onder de 
dekking van de 
verzekering vallen, 
kunnen door de 
zorgaanbieder aan 
de verzekerde in 
rekening worden 
gebracht. De 
zorgaanbieder 
informeert de cliënt 
voorafgaand aan de 
behandeling 
hierover voor zover 
de zorgaanbieder 
over die informatie 
beschikt.
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De zorgaanbieder is 
vrij het gehele 
declaratieproces 
aan een derde partij 
uit te besteden. De 
zorgaanbieder dient 
de verzekeraar 
tenminste 14 dgn 
voorafgaand aan de 
1e verzending van 
de declaratie te 
informeren over aan 
wie declareren is 
uitbesteed en aan 
wie betaald moet 
worden. Dit dien je 
schriftelijk te melden 
bij de verzekeraar. 
De zorgaanbieder 
blijft ten alle tijden 
zelf volledig 
verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor 
naleving van de 
verplichtingen.

De zorgaanbieder is 
vrij het gehele 
declaratieproces 
aan een derde partij 
uit te besteden. De 
zorgaanbieder dient 
de verzekeraar 
tenminste 14 dgn 
voorafgaand aan de 
1e verzending van 
de declaratie te 
informeren over aan 
wie declareren is 
uitbesteed en aan 
wie betaald moet 
worden. Dit dien je 
schriftelijk te melden 
bij de verzekeraar. 
De zorgaanbieder 
blijft ten alle tijden 
zelf volledig 
verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor 
naleving van de 
verplichtingen.

De zorgaanbieder is 
vrij het gehele 
declaratieproces 
aan een derde partij 
uit te besteden. De 
zorgaanbieder dient 
de verzekeraar 
tenminste 14 dgn 
voorafgaand aan de 
1e verzending van 
de declaratie te 
informeren over aan 
wie declareren is 
uitbesteed en aan 
wie betaald moet 
worden. Dit dien je 
schriftelijk te melden 
bij de verzekeraar. 
De zorgaanbieder 
blijft ten alle tijden 
zelf volledig 
verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor 
naleving van de 
verplichtingen.

De zorgaanbieder is vrij 
het gehele 
declaratieproces aan 
een derde partij uit te 
besteden. De 
zorgaanbieder dient de 
verzekeraar tenminste 
14 dgn voorafgaand 
aan de 1e verzending 
van de declaratie te 
informeren over aan wie 
declareren is uitbesteed 
en aan wie betaald 
moet worden. Dit dien je 
schriftelijk te melden bij 
de verzekeraar. 
Beëindigen van 
declaraties via derden 
dien je zsm maar in 
ieder geval binnen de 
betaaltermijn schriftelijk 
door te geven aan de 
verzekeraar. De 
zorgaanbieder blijft ten 
alle tijden zelf volledig 
verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor 
naleving van de 
verplichtingen. De 
verzekeraar kan het 
declareren via een 
derde beëindigen indien 
de geldende regels niet 
of onvoldoende in acht 
worden genomen.

De zorgaanbieder is 
vrij het gehele 
declaratieproces 
aan een derde partij 
uit te besteden. De 
zorgaanbieder dient 
de verzekeraar 
tenminste 14 dgn 
voorafgaand aan de 
1e verzending van 
de declaratie te 
informeren over aan 
wie declareren is 
uitbesteed en aan 
wie betaald moet 
worden. Dit dien je 
schriftelijk te melden 
bij de verzekeraar. 
De zorgaanbieder 
blijft ten alle tijden 
zelf volledig 
verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor 
naleving van de 
verplichtingen.

De zorgaanbieder is 
vrij het gehele 
declaratieproces 
aan een derde partij 
uit te besteden. De 
zorgaanbieder dient 
de verzekeraar 
tenminste 14 dgn 
voorafgaand aan de 
1e verzending van 
de declaratie te 
informeren over aan 
wie declareren is 
uitbesteed en aan 
wie betaald moet 
worden. Dit dien je 
schriftelijk te melden 
bij de verzekeraar. 
Beëindigen van 
declaraties via 
derden zo spoedig 
mogelijk, binnen 
gestelde 
betaaltermijn,  voor 
beëindiging 
schriftelijk door te 
geven aan de 
verzekeraar. De 
zorgaanbieder blijft 
ten alle tijden zelf 
volledig 
verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor 
naleving van de 
verplichtingen.

De zorgaanbieder is 
vrij het gehele 
declaratieproces 
aan een derde partij 
uit te besteden. De 
zorgaanbieder dient 
de verzekeraar 
tenminste 14 dgn 
voorafgaand aan de 
1e verzending van 
de declaratie te 
informeren over aan 
wie declareren is 
uitbesteed en aan 
wie betaald moet 
worden. Dit dien je 
schriftelijk te melden 
bij de verzekeraar. 
Beëindigen van 
declaraties via 
derden zo spoedig 
mogelijk, binnen 
gestelde 
betaaltermijn,  voor 
beëindiging 
schriftelijk door te 
geven aan de 
verzekeraar. De 
zorgaanbieder blijft 
ten alle tijden zelf 
volledig 
verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor 
naleving van de 
verplichtingen.

De zorgaanbieder is 
vrij het gehele 
declaratieproces 
aan een derde partij 
uit te besteden. De 
zorgaanbieder dient 
de verzekeraar 
tenminste 14 dgn 
voorafgaand aan de 
1e verzending van 
de declaratie te 
informeren over aan 
wie declareren is 
uitbesteed en aan 
wie betaald moet 
worden. Dit dien je 
schriftelijk te melden 
bij de verzekeraar. 
Beëindigen van 
declaraties via 
derden dien je 
tenminste 1 maand 
voor beëindiging 
schriftelijk door te 
geven aan de 
verzekeraar. De 
zorgaanbieder blijft 
ten alle tijden zelf 
volledig 
verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor 
naleving van de 
verplichtingen. De 
verzekeraar kan het 
declareren via een 
derde beëindigen 
indien de geldende 
regels niet of 
onvoldoende in acht 
worden genomen.

De zorgaanbieder is 
vrij het gehele 
declaratieproces 
aan een derde partij 
uit te besteden. De 
zorgaanbieder dient 
de verzekeraar 
tenminste 14 dgn 
voorafgaand aan de 
1e verzending van 
de declaratie te 
informeren over aan 
wie declareren is 
uitbesteed en aan 
wie betaald moet 
worden. Dit dien je 
schriftelijk te melden 
bij de verzekeraar. 
Beëindigen van 
declaraties via 
derden zo spoedig 
mogelijk, binnen 
gestelde 
betaaltermijn,  voor 
beëindiging 
schriftelijk door te 
geven aan de 
verzekeraar. De 
zorgaanbieder blijft 
ten alle tijden zelf 
volledig 
verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor 
naleving van de 
verplichtingen.

De zorgaanbieder is 
vrij het gehele 
declaratieproces 
aan een derde partij 
uit te besteden. De 
zorgaanbieder dient 
de verzekeraar 
tenminste 14 dgn 
voorafgaand aan de 
1e verzending van 
de declaratie te 
informeren over aan 
wie declareren is 
uitbesteed en aan 
wie betaald moet 
worden. Dit dien je 
schriftelijk te melden 
bij de verzekeraar. 
Beëindigen van 
declaraties via 
derden dien je 
tenminste 1 maand 
voor beëindiging 
schriftelijk door te 
geven aan de 
verzekeraar. De 
zorgaanbieder blijft 
ten alle tijden zelf 
volledig 
verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor 
naleving van de 
verplichtingen. De 
verzekeraar kan het 
declareren via een 
derde beëindigen 
indien de geldende 
regels niet of 
onvoldoende in acht 
worden genomen.
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Zorgaanbieder dient 
vooraf overleg te 
hebben met de 
verzekeraar indien 
de zorgaanbieder 
een nieuwe locatie 
wil openen of gaat 
verhuizen of een 
ingrijpende 
verbouwing van een 
vestiging wil 
realiseren en de 
zorgaanbieder dient 
de wijzigingen aan 
Vektis door te 
geven. Zorg vindt 
plaats op 
(Nederlandse) 
praktijkadressen of 
bekende locaties op 
peildatum 1 januari 
2022.

Zorgaanbieder dient 
vooraf overleg te 
hebben met de 
verzekeraar indien 
de zorgaanbieder 
een nieuwe locatie 
wil openen of gaat 
verhuizen of een 
ingrijpende 
verbouwing van een 
vestiging wil 
realiseren. Andere 
zorgaanbieders 
mogen geen 
behandeling leveren 
op deze 
behandellocaties. 
Wijzigingen 
doorgeven aan 
Vektis is de 
verantwoordelijkheid 
van de 
zorgaanbieder.

Zorgaanbieder dient 
vooraf overleg te 
hebben met de 
verzekeraar indien 
de zorgaanbieder 
een nieuwe locatie 
wil openen of gaat 
verhuizen of een 
ingrijpende 
verbouwing van een 
vestiging wil 
realiseren. Zorg 
vindt voor zover niet 
online uitsluitend 
plaats op 
Nederlandse 
praktijkadressen.

Zorgaanbieder dient 
vooraf overleg te 
hebben met de 
verzekeraar indien 
de zorgaanbieder 
een nieuwe locatie 
wil openen of gaat 
verhuizen of een 
ingrijpende 
verbouwing van een 
vestiging wil 
realiseren en de 
zorgaanbieder dient 
de wijzigingen aan 
Vektis door te 
geven. Zorg vindt 
plaats op 
(Nederlandse) 
praktijkadressen.

Zorgaanbieder dient 
vooraf overleg te 
hebben met de 
verzekeraar indien 
de zorgaanbieder 
een nieuwe locatie 
wil openen of gaat 
verhuizen of een 
ingrijpende 
verbouwing van een 
vestiging wil 
realiseren en de 
zorgaanbieder dient 
de wijzigingen aan 
Vektis door te 
geven. Zorg vindt 
plaats op 
(Nederlandse) 
praktijkadressen.

Zorg wordt 
uitsluitend verleend 
vanuit de in het AGB 
register opgenomen 
locaties, mogelijk na 
overleg met, en 
schriftelijke 
toestemming van, 
de verzekeraar.

Zorgaanbieder dient 
vooraf overleg te 
hebben met de 
verzekeraar indien 
de zorgaanbieder 
een nieuwe locatie 
wil openen of gaat 
verhuizen of een 
ingrijpende 
verbouwing van een 
vestiging wil 
realiseren. 
Wijzigingen 
doorgeven aan 
Vektis is de 
verantwoordelijkheid 
van de 
zorgaanbieder.
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De zorgaanbieder is 
zelf verantwoordelijk 
voor het aanleveren 
en daarna actueel, 
correct en volledig 
houden van de juiste 
gegevens in 
relevante landelijke 
databases en 
registers. De 
zorgaanbieder dient 
mutaties van AGB-
gegevens, zoals 
nieuwe 
medewerkers en 
beëindigen van 
dienstverband zo 
snel mogelijk door te 
geven aan Vektis.

De zorgaanbieder is 
zelf verantwoordelijk 
voor het aanleveren 
en daarna actueel, 
correct en volledig 
houden van de juiste 
gegevens in 
relevante landelijke 
databases en 
registers. De 
zorgaanbieder dient 
mutaties van AGB-
gegevens, zoals 
nieuwe 
medewerkers en 
beëindigen van 
dienstverband zo 
snel mogelijk door te 
geven aan Vektis.

De zorgaanbieder is 
verantwoordelijk 
voor een volledige 
en actuele 
registratie in Vektis. 
Zorgverleners 
dienen gekoppeld te 
zijn aan de 
onderneming in het 
agb register in 
Vektis. De 
zorgaanbieder dient 
mutaties van AGB-
gegevens, zoals 
nieuwe 
medewerkers en 
beëindigen van 
dienstverband zo 
snel mogelijk door te 
geven aan Vektis.

De zorgaanbieder is 
verantwoordelijk 
voor een volledige 
en actuele 
registratie in Vektis. 
Zorgverleners 
dienen gekoppeld te 
zijn aan de 
onderneming in het 
agb register in 
Vektis. De 
zorgaanbieder dient 
mutaties van AGB-
gegevens, zoals 
nieuwe 
medewerkers en 
beëindigen van 
dienstverband zo 
snel mogelijk door te 
geven aan Vektis.

De zorgaanbieder is 
zelf verantwoordelijk 
voor het aanleveren 
en daarna actueel, 
correct en volledig 
houden van de juiste 
gegevens in 
relevante landelijke 
databases en 
registers. De 
zorgaanbieder dient 
mutaties van AGB-
gegevens, zoals 
nieuwe 
medewerkers en 
beëindigen van 
dienstverband zo 
snel mogelijk door te 
geven aan Vektis.

De zorgaanbieder is 
zelf verantwoordelijk 
voor het aanleveren 
en daarna actueel, 
correct en volledig 
houden van de juiste 
gegevens in 
relevante landelijke 
databases en 
registers De 
zorgaanbieder dient 
mutaties van AGB-
gegevens, zoals 
nieuwe 
medewerkers en 
beëindigen van 
dienstverband zo 
snel mogelijk door te 
geven aan Vektis. 
Retourbericht dient 
in overeenstemming 
te zijn met EI 
standaard.

De zorgaanbieder is 
verantwoordelijk 
voor een volledige 
en actuele 
registratie in Vektis. 
Zorgverleners 
dienen gekoppeld te 
zijn aan de 
onderneming in het 
agb register in 
Vektis. De 
zorgaanbieder dient 
mutaties van AGB-
gegevens, zoals 
nieuwe 
medewerkers en 
beëindigen van 
dienstverband zo 
snel mogelijk door te 
geven aan Vektis.

De zorgaanbieder is 
verantwoordelijk 
voor een volledige 
en actuele 
registratie in Vektis. 
Zorgverleners 
dienen gekoppeld te 
zijn aan de 
onderneming in het 
agb register in 
Vektis. De 
zorgaanbieder dient 
mutaties van AGB-
gegevens, zoals 
nieuwe 
medewerkers en 
beëindigen van 
dienstverband zo 
snel mogelijk door te 
geven aan Vektis.

De zorgaanbieder is 
verantwoordelijk 
voor een volledige 
en actuele 
registratie in Vektis. 
Zorgverleners 
dienen gekoppeld te 
zijn aan de 
onderneming in het 
agb register in 
Vektis. De 
zorgaanbieder dient 
mutaties van AGB-
gegevens, zoals 
nieuwe 
medewerkers en 
beëindigen van 
dienstverband zo 
snel mogelijk door te 
geven aan Vektis. 
Retourbericht dient 
in overeenstemming 
te zijn met EI 
standaard.

De zorgaanbieder is 
verantwoordelijk 
voor een volledige 
en actuele 
registratie in Vektis. 
Zorgverleners 
dienen gekoppeld te 
zijn aan de 
onderneming in het 
agb register in 
Vektis. De 
zorgaanbieder dient 
mutaties van AGB-
gegevens, zoals 
nieuwe 
medewerkers en 
beëindigen van 
dienstverband zo 
snel mogelijk door te 
geven aan Vektis. 
Wijziging van AGB-
code door 
verandering van 
rechtsvorm, fusie of 
andere reden dien je 
zsm een nieuwe 
zorgovereenkomst 
aan te vragen bij 
Caresq via 
zorginkoop@caresq.
nl.
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Verlenen van zorg 
conform de 
circulaire GGZ 
Therapieën van ZN 
over verzekerde en 
onverzekerde 
interventies in de 
zorg. Een interventie 
voldoet aan de 
stand van 
wetenschap en 
praktijk.

Verlenen van zorg 
conform de 
circulaire GGZ 
Therapieën van ZN 
over verzekerde en 
onverzekerde 
interventies in de 
zorg. Een interventie 
voldoet aan de 
stand van 
wetenschap en 
praktijk.

Verlenen van zorg 
conform de 
circulaire GGZ 
Therapieën van ZN 
over verzekerde en 
onverzekerde 
interventies in de 
zorg. Een interventie 
voldoet aan de 
stand van 
wetenschap en 
praktijk.

Een interventie 
voldoet aan de 
stand van 
wetenschap en 
praktijk. Niet 
verzekerde zorg 
betreft in ieder 
geval:

Verlenen van zorg 
conform de 
circulaire GGZ 
Therapieën van ZN 
over verzekerde en 
onverzekerde 
interventies in de 
zorg. Een interventie 
voldoet aan de 
stand van 
wetenschap en 
praktijk.

Verlenen van zorg 
conform de 
circulaire GGZ 
Therapieën van ZN 
over verzekerde en 
onverzekerde 
interventies in de 
zorg en hetgeen is 
gesteld in de 
rapporten 
'Geneeskundige 
GGZ deel 1 en 2). 
Een interventie 
voldoet aan de 
stand van 
wetenschap en 
praktijk.

Verlenen van zorg 
conform de 
circulaire GGZ 
Therapieën van ZN 
over verzekerde en 
onverzekerde 
interventies in de 
zorg. Een interventie 
voldoet aan de 
stand van 
wetenschap en 
praktijk.

Verlenen van zorg 
conform de 
circulaire van ZN 
over verzekerde en 
onverzekerde 
interventies in de 
zorg. Een interventie 
voldoet aan de 
stand van 
wetenschap en 
praktijk.

Verlenen van zorg 
conform de 
circulaire GGZ 
Therapieën van ZN 
over verzekerde en 
onverzekerde 
interventies in de 
zorg zoals 
gepubliceerd op 
www.ditzo.nl en 
www.asr.nl. Een 
interventie voldoet 
aan de stand van 
wetenschap en 
praktijk.

Verlenen van zorg 
conform de 
circulaire GGZ 
Therapieën van ZN 
over verzekerde en 
onverzekerde 
interventies in de 
zorg. Een interventie 
voldoet aan de 
stand van 
wetenschap en 
praktijk.
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Bij ambulante 
behandeling van 
EPA cliënten wordt 
conform het FACT-
model of de 
doorontwikkeling 
van dit model 
gewerkt
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s Indien van 
toepassing dien je 
protocol te hebben 
ter voorkoming van 
separaties en 
suïcides.
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Er dient een 
familiebeleid 
aanwezig te zijn 
waarin de omgang 
met familie en 
naastbetrokkenen 
tijdens de 
behandeling is 
belegd en waarin 
een familieraad, 
familievertrouwensp
ersoon en/of een 
familieklachtenregeli
ng is ingeregeld.

De zorgaanbieder 
borgt middels een 
familiebeleid de 
positie van familie 
en naasten bij de 
behandeling van de 
verzekerde. Dit kan 
bijvoorbeeld middels 
uitvoering van de 
criteria cliënten- en 
familieperspectief 
zoals opgesteld door 
het MIND Platform.
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Bij verzekerde met 
een Chronisch 
psychiatrische 
aandoening is inzet 
van 
ervaringsdeskundigh
eid noodzakelijk. 
Over de inzet van 
ervaringsdeskundige
n heeft de 
zorgaanbieder 
samen met de 
cliëntenraad en/of 
cliëntenorganisatie 
een visie en 
actieagenda 
opgesteld.

Er dient een beleid 
te zijn opgesteld 
waarmee de 
structurele inzet van 
ervaringsdeskundige 
in de organisatie is 
verankerd.
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Medewerkers dienen 
te voldoen aan de 
door de 
beroepsgroep 
gestelde 
voorwaarden 
waaronder 
inschrijving in de 
specifieke registers.

Medewerkers dienen 
te voldoen aan de 
door de 
beroepsgroep 
gestelde 
voorwaarden 
waaronder 
inschrijving in de 
specifieke registers.

Medewerkers dienen 
te voldoen aan de 
door de 
beroepsgroep 
gestelde 
voorwaarden 
waaronder 
inschrijving in de 
specifieke registers.

Medewerkers dienen 
te voldoen aan de 
door de 
beroepsgroep 
gestelde 
voorwaarden 
waaronder 
inschrijving in de 
specifieke registers. 
De zorgaanbieder 
draagt er zorg voor 
dat de medewerkers 
blijven beschikken 
over de kennis en 
vaardigheden die 
voor het leveren van 
goede zorg 
noodzakelijk zijn.

Medewerkers dienen 
te voldoen aan de 
door de 
beroepsgroep 
gestelde 
voorwaarden 
waaronder 
inschrijving in de 
specifieke registers.

Medewerkers dienen 
te voldoen aan de 
door de 
beroepsgroep 
gestelde 
voorwaarden 
waaronder 
inschrijving in de 
specifieke registers.

Medewerkers dienen 
te voldoen aan de 
door de 
beroepsgroep 
gestelde 
voorwaarden 
waaronder 
inschrijving in de 
specifieke registers.

De zorgaanbieder 
dient te voldoen aan 
de door de 
beroepsgroep 
gestelde relevante 
richtlijnen en 
protocollen en 
voldoet aan de 
inrichtingseisen 
zoals gesteld door 
de 
beroepsvereniging.

Medewerkers dienen 
te voldoen aan de 
door de 
beroepsgroep 
gestelde 
voorwaarden 
waaronder 
inschrijving in de 
specifieke registers.

Medewerkers dienen 
te voldoen aan de 
door de 
beroepsgroep 
gestelde 
voorwaarden 
waaronder 
inschrijving in de 
specifieke registers.
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Z

De zorgaanbieder 
beoordeelt uiterlijk 3 
maanden voor het 
bereiken van 365 
dagen 
aaneengesloten 
verblijf of 
voortzetting van het 
verblijf noodzakelijk 
is. Hiervoor dien je 
de checklist LGGZ 
in te vullen en de 
checklist dient 
bewaard te worden 
in het dossier.

De zorgaanbieder 
vult in de 9e maand 
vh eerste jaar 
klinische opname 
met GGZ 
behandeling de 
checklist LGGZ in, 
checklist is te vinden 
op de website van 
Zilveren Kruis. 
Treden er relevante 
veranderingen op 
dan dient de 
vragenlijst opnieuw 
te worden 
afgenomen.

Voor verblijf langer 
dan 365 dagen dient 
een machtiging 
aangevraagd te 
worden, minimaal 2 
maanden voor de 
voorziene overgang, 
hierbij dient de 
checklist LGGZ 
gevolgd te worden.

O
pl

ei
de

lin
ge

n 
en

 
st

ag
ia

ire
s

Van de beroepen 
die voorkomen op 
de beroepentabel 
mogen alleen 
beroepen die

Praktijken die een 
door een stichting 
PDO GGZ erkende 
opleidingsplaats 
hebben, komen in 
aanmerking voor 
een toeslag op het 
tarief.
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Zorgaanbieder zal 
de Verzekerde 
digitale zorg 
aanbieden wanneer 
dit gepast is. Als je 
digitale zorg levert 
dien je bij het 
declareren gebruik 
te maken van het 
zorglabel ‘Digitale 
Zorg’.

Zorgaanbieder dient 
E-health in te zetten 
als ondersteuning 
aan cliënten op de 
wachtlijst.

Digitale zorg is een 
keuzerecht van de 
cliënt. Indien een 
cliënt 100% online 
ggz behandeling wil 
en de zorgaanbieder 
kan dit niet bieden 
dan dien je de cliënt 
door te verwijzen 
naar een andere 
zorgaanbieder of 
naar 
zorgbemiddeling van 
Zilveren Kruis.

Zorgaanbieder dient 
E-health in te zetten 
als ondersteuning 
aan cliënten op de 
wachtlijst.

Digitale zorg is 
onderdeel van het 
behandelaanbod. 
De afweging of 
digitale zorg 
passend is wordt 
gemaakt door de 
zorgaanbieder iom 
de verzekerden en 
zijn naasten.
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De Zorgaanbieder 
verleent de Zorg zo 
spoedig mogelijk doch 
uiterlijk binnen de 
Treeknormen. Indien de 
Zorgaanbieder Zorg 
buiten de Treeknormen 
levert, neemt de 
Zorgaanbieder 
passende maatregelen 
om de Zorg binnen de 
Treeknormen te 
leveren. De 
Zorgaanbieder gaat met 
de Zorgverzekeraar 
over deze passende 
maatregelen in gesprek 
en legt deze vast in de 
vorm van een plan van 
aanpak, voorzien van 
resultaatsafspraken en 
zal aan de 
overeenkomst worden 
toegevoegd. Daarnaast 
evalueren 
Zorgaanbieder en 
Zorgverzekeraar deze 
resultaatafspraken 
tweemaal per jaar in 
een monitoringsoverleg 
uiterlijk voor het einde 
van het 2e kwartaal en 
het 4e kwartaal 2022.

De Zorgaanbieder 
verleent de Zorg zo 
spoedig mogelijk 
doch uiterlijk binnen 
de Treeknormen. 
Indien de 
Zorgaanbieder Zorg 
buiten de 
Treeknormen levert, 
neemt de 
Zorgaanbieder 
passende 
maatregelen om de 
Zorg binnen de 
Treeknormen te 
leveren.

Zorg leveren 
minimaal binnen de 
Treeknorm. Indien 
de wachttijd langer 
is dan de Treeknorm 
dien je  deel te 
nemen in het 
transfermechanisme 
of aan de 
transfertafels waarbij 
je samenwerkt met 
andere 
zorgaanbieders in 
de regio om de 
wachtlijst terug te 
dringen.  de cliënt 
door te verwijzen 
naar 
Zorgbemiddeling 
van Zilveren Kruis 
 Bij structureel 
overschrijden van de 
Treeknorm dient de 
zorgaanbieder in 
overleg te gaan met 
de verzekeraar voor 
passende 
maatregelen.

Zorg leveren 
minimaal binnen de 
Treeknorm. Bij 
structurele 
overschrijding en 
een mogelijke 
overschrijding 
verzekeraar op de 
hoogte stellen en in 
overleg over 
passende 
maatregelen. Op 
verzoek van de 
verzekeraar geeft de 
zorgaanbieder 
inzage in de 
maatregelen. Bij 
overschrijding van 
de maximaal 
aanvaardbare 
wachttijden wijst de 
zorgaanbieder de 
verzekerden op de 
mogelijkheden om 
zich bij andere 
zorgaanbieders te 
melden of contact 
op te nemen met de 
verzekeraar.

De zorgaanbieder 
handelt conform de 
Transparantieregelin
g zorgaanbieders 
GGZ van de NZa 
(NR/REG-2121). De 
Zorgaanbieder 
verleent de Zorg zo 
spoedig mogelijk 
doch uiterlijk binnen 
de Treeknormen. 
Indien de 
Zorgaanbieder Zorg 
buiten de 
Treeknormen levert, 
neemt de 
Zorgaanbieder 
passende 
maatregelen om de 
Zorg binnen de 
Treeknormen te 
leveren. De 
zorgaanbieder 
informeert de 
wachtende 
verzekerde 
mondeling of 
schriftelijk over de 
mogelijkheid tot 
wachtlijstbemiddelin
g bij Zorg en 
Zekerheid.

Zorg leveren 
minimaal binnen de 
Treeknorm. De 
wachttijden tot een 
minimum beperken 
en niet op laten 
lopen tov het 
voorgaande jaar. 
Indien de wachttijd 
langer is dan de 
Treeknorm dien je 
 De cliënt te 
verwijzen op de 
mogelijkheden om 
naar andere 
zorgaanbieders te 
gaan of contact met 
ONVZ op te nemen. 
 Bij structureel 
overschrijden van de 
Treeknorm dient de 
zorgaanbieder in 
overleg te gaan met 
de verzekeraar voor 
passende 
maatregelen. De 
zorgaanbieder 
informeert ONVZ op 
verzoek over de 
maatregelen die hij 
heeft genomen of 
zal nemen om deze 
overschrijding te 
voorkomen of te 
beperken.

Zorg leveren 
minimaal binnen de 
Treeknorm. Indien 
de wachttijd langer 
is dan de Treeknorm 
dien je  De cliënt te 
verwijzen op de 
mogelijkheden om 
naar andere 
zorgaanbieders te 
gaan of contact met 
ENO op te nemen. 
 Bij structureel 
overschrijden van de 
Treeknorm dient de 
zorgaanbieder in 
overleg te gaan met 
de verzekeraar voor 
passende 
maatregelen.

Zorg leveren 
minimaal binnen de 
Treeknorm. De 
wachttijden tot een 
minimum beperken 
en niet op laten 
lopen tov het 
voorgaande jaar. 
Indien de wachttijd 
langer is dan de 
Treeknorm dien je 
 De cliënt te 
verwijzen op de 
mogelijkheden om 
naar andere 
zorgaanbieders te 
gaan of contact met 
DSW op te nemen. 
 Bij structureel 
overschrijden van de 
Treeknorm dient de 
zorgaanbieder in 
overleg te gaan met 
de verzekeraar voor 
passende 
maatregelen. De 
zorgaanbieder 
informeert DSW 
over de maatregelen 
die hij heeft 
genomen of zal 
nemen om deze 
overschrijding te 
voorkomen of te 
beperken.

Zorg leveren 
minimaal binnen de 
Treeknorm. Indien 
de wachttijd langer 
is dan de Treeknorm 
dien je  De cliënt te 
verwijzen op de 
mogelijkheden om 
naar andere 
zorgaanbieders te 
gaan of contact met 
ASR op te nemen. 
 Bij structureel 
overschrijden van de 
Treeknorm dient de 
zorgaanbieder in 
overleg te gaan met 
de verzekeraar voor 
passende 
maatregelen. De 
zorgaanbieder 
informeert ASR op 
verzoek over de 
maatregelen die hij 
heeft genomen of 
zal nemen om deze 
overschrijding te 
voorkomen of te 
beperken.

Zorg leveren 
minimaal binnen de 
Treeknorm. Bij 
structurele 
overschrijding en 
een mogelijke 
overschrijding 
verzekeraar op de 
hoogte stellen en in 
overleg over 
passende 
maatregelen. Op 
verzoek van de 
verzekeraar geeft de 
zorgaanbieder 
inzage in de 
maatregelen. Bij 
overschrijding van 
de maximaal 
aanvaardbare 
wachttijden wijst de 
zorgaanbieder de 
verzekerden op de 
mogelijkheden om 
zich bij andere 
zorgaanbieders te 
melden of contact 
op te nemen met de 
verzekeraar.
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Je dient gebruik te 
maken van 
Herstelondersteune
nde intake of een 
vergelijkbare 
methode waarbij bijv 
een 
ervaringsdeskundige 
is betrokken.

Je dient gebruik te 
maken van 
Herstelondersteune
nde intake of een 
vergelijkbare 
methode waarbij bijv 
een 
ervaringsdeskundige 
is betrokken.
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Bij overschrijding 
van de maximaal 
aanvaardbare 
wachttijden wijst de 
zorgaanbieder de 
verzekerden op de 
mogelijkheden om 
zich bij andere 
zorgaanbieders te 
melden of contact 
op te nemen met de 
verzekeraar.

De zorgaanbieder 
beoordeelt bij de 
verzekerde die op 
de wachtlijst staan 
waarbij de wachttijd 
boven de Treeknorm 
uit gaat (komen), of 
E-health en/of Eleo 
ingezet kan worden 
en daarmee de 
wachttijden verkort 
kunnen worden.

Zorgaanbieder dient 
de wachtlijst up-to-
date te houden en te 
zorgen voor een 
actueel overzicht 
van de wachttijden 
bij Vektis op de 
website.

Bij overschrijding 
van de maximaal 
aanvaardbare 
wachttijden wijst de 
zorgaanbieder de 
verzekerden op de 
mogelijkheden om 
zich bij andere 
zorgaanbieders te 
melden of contact 
op te nemen met de 
verzekeraar, 
behalve als de 
verzekerde op zijn 
nadrukkelijk verzoek 
op de wachtlijst wil 
blijven staan, 
wenswachtende 
moeten wel 
aantoonbaar zijn.

Wachtenden die 
langer dan 
tweemaal de 
aanvaardbare 
wachttijd volgens de 
Treeknormen 
hebben gewacht en 
aantoonbaar hebben 
aangegeven niet 
naar een andere 
zorgaanbieder 
bemiddeld te willen 
worden, worden 
door de 
zorgaanbieder actief 
benaderd met de 
vraag of:

Wachtenden die 
hebben aangegeven 
dat zij niet naar een 
andere 
zorgaanbieder willen 
worden bemiddeld, 
worden, wanneer ze 
langer dan 
tweemaal de 
aanvaardbare 
wachttijd volgens de 
treeknormen hebben 
gewacht, alsnog 
actief door de 
zorgaanbieder 
benaderd met de 
vraag of er nog 
steeds een 
hulpvraag is en of zij 
niet alsnog 
bemiddeld willen 
worden naar een 
andere 
zorgaanbieder

De zorgaanbieder 
heeft inzicht in het 
aantal wachtenden 
en publiceert actuele 
wachttijden op haar 
website.

Zorgaanbieder dient 
de wachtlijst up-to-
date te houden en te 
zorgen voor een 
actueel overzicht 
van de wachttijden 
bij Vektis op de 
website.

Bij overschrijding 
van de maximaal 
aanvaardbare 
wachttijden wijst de 
zorgaanbieder de 
verzekerden op de 
mogelijkheden om 
zich bij andere 
zorgaanbieders te 
melden of contact 
op te nemen met de 
verzekeraar.

Bij overschrijding 
van de maximaal 
aanvaardbare 
wachttijden wijst de 
zorgaanbieder de 
verzekerden op de 
mogelijkheden om 
zich bij andere 
zorgaanbieders te 
melden of contact 
op te nemen met de 
verzekeraar.
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De Zorgaanbieder 
declareert conform 
de Uniforme 
declaratieparagraaf. 
Declaraties kunnen 
alleen worden 
ingediend onder de 
AGB-code van de 
Zorgaanbieder, 
zoals in de 
overeenkomst.

Cf 
Declaratieparagraaf 
GGZ 2022.

Een declaratie dient 
in overeenstemming 
te zijn met de 
vigerende versie van 
de externe integratie 
standaard die van 
toepassing is op de 
overeengekomen 
zorg

Betalingsgegevens 
of wijziging daarvan 
dienen door de 
zorgaanbieder 
schriftelijk en 
ondertekend aan de 
verzekeraar te 
worden 
aangeleverd.
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Op declaraties die het 
Zorgkostenplafond dan 
wel het Deelplafond 
overschrijden en/of in 
strijd met de 
overeenkomst 
plaatsvinden, vindt 
tussentijds en/of na 
afsluiting van het 
contractjaar, een 
afrekening plaats. 
Hierbij wordt getoetst op 
de volgende aspecten: 
a. Behandelkosten per 
unieke consumerende 
VGZ Verzekerde: 
berekend volgens de 
formule; Alle 
gedeclareerde kosten 
voor diagnostiek en 
behandeling GGZ over 
2022 gedeeld door 
Aantal unieke cliënten 
waarvoor 
Zorgaanbieder over 
2022 een declaratie 
GGZ heeft ingediend. b. 
Maximale gemiddelde 
prijs per ligdag: 
berekend volgens de 
formule ; Alle 
gedeclareerde kosten 
voor deelprestaties 
verblijf binnen setting 5 
en/of 8 over 2022 
gedeeld door Aantal 
deelprestaties verblijf 
waarvoor 
Zorgaanbieder over 
2022 een declaratie 
GGZ heeft ingediend. c. 
De overeengekomen 
deelplafonds d. Totaal 
Zorgkostenplafond 
GGZ: Indien na 
afrekening op a, b en c 

Overschrijding op het 
omzetplafond en/of 
gemiddelde prijs per 
unieke cliënt wordt 
aangemerkt als 
overproductie. Evt 
afgegeven 
tegemoetkomingen 
worden bij de 
nacalculatie onder het 
omzetplafond gerekend. 
Indien je het minimaal 
aantal unieke cliënten cf 
afspraak niet realiseert 
en  De omzet naar 
verhouding lager is , 
wordt de 
transitieprestatie naar 
verhouding ingezet  De 
omzet naar verhouding 
hoger is, heb je geen 
recht op de 
transitieprestatie en 
dien je de overschrijding 
op de gemiddelde prijs 
terug te betalen.  De 
omzet naar verhouding 
gelijk is, maw geen 
overschrijding op de 
gemiddelde prijs, heb je 
geen recht op de 
transitieprestatie en 
ontstaat er ook geen 
terugvordering.

Eindafrekening  vind 
plaats vanaf april 
2023 cf 
afrekenprocedure. 
Zilveren Kruis 
vordert de boven het 
omzetplafond 
betaalde declaraties 
terug middels een 
factuur met een 
betaaltermijn van 30 
dagen.

Eindafrekening kent 2 
fases: Fase 1: 
voorlopige 
eindafrekening: 
Afrekening obv: 
 Hogere kosten per 
unieke Menzis 
verzekerde obv 
overschrijding op de 
afgesproken 
behandelprijs per 
unieke verzekerde. De 
gemiddelde kosten per 
unieke verzekerde 
worden berekend door 
het totaal (in €) van alle 
consulten, 
groepsconsulten, 
verblijfsprestaties, 
toeslagen en/of overige 
prestaties te delen door 
het aantal unieke 
cliënten waarvoor is 
gedeclareerd in 2022. 
 Overschrijden van het 
maximale 
budgetplafond Fase 2: 
Definitieve 
eindafrekening: Na de 
voorlopige 
eindafrekening volgt 
een materiele controle, 
het effect hiervan wordt 
meegenomen in de 
definitieve 
eindafrekening. Waarbij 
effecten op microniveau 
leiden tot herberekening 
van de componenten uit 
de voorlopige 
eindafrekening en 
effecten op 
macroniveau worden 
procentueel verrekend.

Nvt bij plafondvrije 
afspraak wel als er 
sprake is van een 
omzetplafond en/of 
gemiddelde prijs per 
cliënt.

Nvt bij plafondvrije 
afspraak wel als er 
sprake is van een 
omzetplafond en/of 
gemiddelde prijs per 
cliënt.

1. Partijen erkennen dat 
het Zorgprestatiemodel 
uitgaat van een macro 
budgettair neutrale 
overgang en uitgaat van 
een passende 
vergoeding voor licht 
complexe en zwaar 
complexe zorg. 2. In het 
Zorgprestatiemodel 
dient te worden 
uitgegaan van 
ongewijzigd gedrag en 
dat het ZPM op zichzelf 
geen aanleiding mag 
zijn om de zorg anders 
te organiseren. 3. Indien 
na analyse van Eno 
blijkt dat de zorgkosten 
van zorgaanbieder in 
het jaar 2022 t.o.v. 
2021(gecorrigeerd voor 
het effect harde afkap 
DBC) meer dan 3% 
stijgen, dan treedt Eno 
met zorgaanbieder in 
overleg. Binnen het 
Zorgprestatiemodel is 
een toename van 
behandelduur bij een 
ongeveer gelijkblijvend 
aantal verzekerden 
geen reden voor een 
zorgkostenstijging van 
meer dan 3%. Indien bij 
ongeveer gelijkblijvend 
aantal verzekerden de 
zorgkosten met meer 
dan 3% stijgen en de 
invoering van het 
Zorgprestatiemodel 
hiervan de oorzaak lijkt, 
heeft Eno het recht om 
een correctie toe te 
passen op de tarieven 
2022, zodat per saldo 

Overschrijding op het 
omzetplafond als op het 
evt afgesproken 
maximale gemiddelde 
omzet per unieke cliënt 
wordt gezien als 
opbrengstoverschot. 
Opbrengstoverschot 
dient door de 
zorgaanbieder 
terugbetaald te worden. 
DSW hanteert de 
volgende 
afrekenprocedure: In 
deze afrekenprocedure 
geeft DSW aan dat de 
zorgaanbieder 
verzekerd is van een 
passende vergoeding 
indien je meer zorg 
verleent aan 
verzekerden. Dat lijkt 
erop of je alle 
overschrijding op je 
plafond alsnog vergoed 
krijgt maar Let op het 
gaat hier 
dus meerzorg want als 
je meerzorg levert is dat 
inderdaad geen 
probleem, als je echter 
meer omzet maakt door 
nieuwe bekostiging 
maw dus meer directe 
tijd per client besteed 
dan dat je voorheen 
deed wordt dat gezien 
als opbrengstoverschot. 
Opbrengstoverschot is 
tot maximaal de 
overschrijding op het 
omzetplafond. DSW 
berekent de norm voor 
een directe uurprijs obv 
een Representatieve 
periode, dat zal over het 

De verzekeraar 
monitort de 
budgetneutrale 
invoering van het 
ZPM en neemt het 
resultaat mee voor 
de zorginkoop 2023. 
Indien uit de 
monitoring blijkt dat 
de declaraties van 
de zorgaanbieder 
fors afwijken tov de 
verwachting vanuit 
de budgetneutraliteit 
dan gaat de 
verzekeraar hierover 
in gesprek met de 
zorgaanbieder en 
gaan ze samen tot 
een verbeterplan 
komen.
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 De zorgaanbieder 
declareert minimaal 
wekelijks en maximaal 
maandelijks.  De 
Zorgaanbieder dient 
uiterlijk binnen 3 
maanden na de 
behandeldatum 90% 
van de prestaties 
gedeclareerd te 
hebben.  Alle 
geopende prestaties in 
2022 dienen uiterlijk 6 
maanden na de 
behandeldatum te zijn 
gedeclareerd.  Na die 
tijd komen de prestaties 
2022 niet meer voor 
vergoeding in 
aanmerking. 
 Herdeclaraties dienen 
1 maand na de 
beschikbaarstelling van 
de retourinformatie 
opnieuw te worden 
gedeclareerd.  Bij 
digitale declaraties 
hanteert de verzekeraar 
een betaaltermijn van 
30 kalenderdagen, 
mocht de verzekeraar 
hier niet aan kunnen 
voldoen dan zullen zij 
zo spoedig mogelijk 
over gaan gaan tot een 
voorschot ter hoogte 
van 90% van het 
gedeclareerde bedrag.

 De zorgaanbieder 
declareert minimaal 12 
keer en maximaal 52 
keer per jaar.  De 
zorgaanbieder 
declareert ten opzichte 
van de einddatum van 
de prestatie 100% 
binnen drie maanden bij 
de zorgverzekeraar. 
 Herdeclaraties dienen 
binnen 3 maanden na 
afwijzing opnieuw te 
worden gedeclareerd. 
 Betwist de 
zorgaanbieder de 
terugvordering dan 
heeft hij 42 
kalenderdagen de tijd 
om de declaratie te 
motiveren  Bij digitale 
declaraties hanteert de 
zorgverzekeraar voor 
de betaalbaarstelling 
ten opzichte van de 
datum ontvangst factuur 
een betaaltermijn van 
25 kalenderdagen mits 
de declaraties zijn 
ontvangen binnen de 
overeengekomen 
declaratietermijn. 
 Declaraties die meer 
dan 6 maanden na 
einddatum van de 
prestatie worden 
ingediend, komen niet 
meer voor vergoeding in 
aanmerking.  Indien 
een feestdag binnen de 
betaaltermijn valt, wordt 
de betaaltermijn 
verlengd met de duur 
van de betreffende 
feestdag(en).

 De zorgaanbieder 
declareert minimaal 12 
keer en maximaal 52 
keer per jaar.  De 
Zorgaanbieder dient 
uiterlijk binnen 6 
maanden na de 
behandeldatum van de 
prestatie de declaratie 
in te dienen. 
 Declaraties die meer 
dan 8 maanden na de 
behandeldatum worden 
ingediend, komen niet 
meer voor vergoeding in 
aanmerking.  Alle 
geopende prestaties in 
2022 dienen uiterlijk 
vóór 1 april 2023 te zijn 
gedeclareerd.  Let 
op voor prestatie na 1 
oktober 2022 geldt dus 
een korter 
indieningstermijn dan 6 
maanden. 
 Herdeclaraties dienen 
binnen 2 maanden na 
retourinformatie 
opnieuw te worden 
gedeclareerd.  Bij 
digitale declaraties 
hanteert de verzekeraar 
een betaaltermijn van 
15 kalenderdagen, 
mocht de verzekeraar 
hier niet aan kunnen 
voldoen dan zullen zij 
zo spoedig mogelijk 
over gaan gaan tot een 
voorschot ter hoogte 
van 90% van het 
gedeclareerde bedrag. 
 Voor de maand 
januari van enig 
kalenderjaar mag de 
zorgaanbieder de 

 De Zorgaanbieder 
dient uiterlijk binnen 
2 maanden na de 
behandeldatum van 
de prestatie de 
declaratie in te 
dienen.  Alle 
geopende prestaties 
in 2022 dienen 
uiterlijk 2 maanden 
na de 
behandeldatum te 
zijn gedeclareerd.  
Na die tijd komen de 
prestaties 2022 niet 
meer voor 
vergoeding in 
aanmerking. 
 Herdeclaraties 
dienen binnen 2 
maanden na 
retourinformatie 
opnieuw te worden 
gedeclareerd.  Bij 
digitale declaraties 
hanteert de 
verzekeraar een 
betaaltermijn van 27 
kalenderdagen, 
mocht de 
verzekeraar hier niet 
aan kunnen voldoen 
dan zullen zij zo 
spoedig mogelijk 
over gaan gaan tot 
een voorschot ter 
hoogte van 75% van 
het gedeclareerde 
bedrag.

 De zorgaanbieder 
declareert ten opzichte 
van de einddatum van 
de prestatie binnen 90 
bij de zorgverzekeraar. 
 De zorgaanbieder 
draagt er zorg voor dat 
herdeclaraties/correctie
s, ten gevolge van 
eerdere afwijzingen, 
binnen 30 dagen na 
beschikbaarstelling van 
de retourinformatie op 
VECOZO opnieuw 
worden gedeclareerd. 
 Correcties op 
declaraties die eerder 
zijn aangeboden aan en 
zijn betaald door de 
zorgverzekeraar, 
worden door de 
zorgaanbieder door 
middel van 
crediteringen via de 
externe integratie 
standaard aangeboden. 
 Bij digitale declaraties 
hanteert de 
zorgverzekeraar voor 
de betaalbaarstelling 
ten opzichte van de 
datum ontvangst factuur 
een betaaltermijn van 
30 kalenderdagen mits 
de declaraties zijn 
ontvangen binnen de 
overeengekomen 
declaratietermijn. Mocht 
de verzekeraar hier niet 
aan kunnen voldoen 
dan zullen zij zo 
spoedig mogelijk over 
gaan gaan tot een 
voorschot ter hoogte 
van 90% van het 
gedeclareerde bedrag. 

 De zorgaanbieder 
declareert minimaal 
éénmaal per maand en 
maximaal 2 keer per 
maand.  De 
Zorgaanbieder dient 
uiterlijk binnen 6 
maanden na afloop vd 
maand waarin de zorg 
is geleverd de 
declaratie in te dienen. 
 Alle geopende 
prestaties in 2022 
dienen uiterlijk binnen 6 
maanden na de 
behandeldatum te zijn 
gedeclareerd.  Na die 
tijd komen de prestaties 
2022 niet meer voor 
vergoeding in 
aanmerking. 
 Herdeclaraties dienen 
binnen 30 dagen na 
retourinformatie 
opnieuw te worden 
gedeclareerd.  Bij 
digitale declaraties 
hanteert de verzekeraar 
een betaaltermijn van 
30 kalenderdagen, 
mocht de verzekeraar 
hier niet aan kunnen 
voldoen dan zullen zij 
zo spoedig mogelijk 
over gaan gaan tot een 
voorschot ter hoogte 
van 90% van het 
gedeclareerde bedrag.

 De zorgaanbieder 
draagt er zorg voor dat 
herdeclaraties/correctie
s, ten gevolge van 
eerdere afwijzingen, 
binnen 30 dagen na 
beschikbaarstelling van 
de retourinformatie op 
VECOZO opnieuw 
worden gedeclareerd. 
 Indien de 
zorgaanbieder de 
terugvordering betwist 
heeft hij 42 
kalenderdagen de tijd 
om de declaraties te 
motiveren.  Bij digitale 
declaraties hanteert de 
zorgverzekeraar voor 
de betaalbaarstelling 
ten opzichte van de 
datum ontvangst factuur 
een betaaltermijn van 
30 kalenderdagen mits 
de declaraties zijn 
ontvangen binnen de 
overeengekomen 
declaratietermijn. Mocht 
de verzekeraar hier niet 
aan kunnen voldoen 
dan zullen zij zo 
spoedig mogelijk over 
gaan gaan tot een 
voorschot ter hoogte 
van 90% van het 
gedeclareerde bedrag. 
 Declaraties die meer 
dan 180 dagen na 
behandeldatum/behand
eltraject worden 
ingediend, komen niet 
meer voor vergoeding in 
aanmerking.

 De zorgaanbieder 
declareert maandelijks. 
 De Zorgaanbieder 
dient uiterlijk binnen 3 
maanden na de 
behandeldatum van de 
prestatie de declaratie 
in te dienen.  Alle 
geopende prestaties in 
2022 dienen uiterlijk 30 
juni 2023 te zijn 
gedeclareerd.  Na die 
tijd komen de prestaties 
2022 niet meer voor 
vergoeding in 
aanmerking. 
 Herdeclaraties dienen 
binnen 2 maanden na 
retourinformatie 
opnieuw te worden 
gedeclareerd.  Bij 
digitale declaraties 
hanteert de verzekeraar 
een betaaltermijn van 
30 kalenderdagen, 
mocht de verzekeraar 
hier niet aan kunnen 
voldoen dan zullen zij 
zo spoedig mogelijk 
over gaan gaan tot een 
voorschot ter hoogte 
van 80% van het 
gedeclareerde bedrag.

Herdeclaraties/correctie
s dienen binnen 30 
dagen na 
beschikbaarstelling van 
de retourinformatie op 
VECOZO opnieuw te 
worden gedeclareerd. 
Indien de zorgaanbieder 
de terugvordering 
betwist heeft hij 30 
kalenderdagen de tijd 
om de declaraties te 
motiveren. Declaraties 
die meer dan 180 
dagen na  de 
behandeldatum worden 
ingediend, komen niet 
meer voor vergoeding in 
aanmerking. Bij digitale 
declaraties hanteert de 
verzekeraar een 
betaaltermijn van 30 
kalenderdagen, mocht 
de verzekeraar hier niet 
aan kunnen voldoen 
dan zullen zij zo 
spoedig mogelijk over 
gaan gaan tot een 
voorschot ter hoogte 
van 75% van het 
gedeclareerde bedrag.

 De Zorgaanbieder 
dient uiterlijk binnen 
120 dagen na de 
behandeldatum van 
de prestatie de 
declaratie in te 
dienen. 
 Declaraties die 
meer dan 120 dagen 
na de 
behandeldatum 
worden ingediend, 
komen niet meer 
voor vergoeding in 
aanmerking. 
 Herdeclaraties 
dienen binnen 30 
dagen na 
retourinformatie 
opnieuw te worden 
gedeclareerd.  Bij 
digitale declaraties 
hanteert de 
verzekeraar een 
betaaltermijn van 30 
kalenderdagen, 
mocht de 
verzekeraar hier niet 
aan kunnen voldoen 
dan zullen zij zo 
spoedig mogelijk 
over gaan gaan tot 
een voorschot ter 
hoogte van 50% van 
het gedeclareerde 
bedrag.
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VGZ kan (periodiek) 
formele en materiele 
controles uitvoeren 
met inachtneming 
van de eisen van de 
Zorgverzekeringswet
, de regeling 
zorgverzekering en 
het protocol 
materiele controle. 
VGZ hanteert een 
maximale termijn 
van 3 jaar (t-3 in 
schadejaren) om de 
materiele controle 
op te starten. Indien 
de zorgaanbieder 
deelneemt aan de 
Zelfonderzoeken 
cGGZ of de 
Regeling GGZ, vindt 
de controle en 
verantwoording 
primair volgens deze 
trajecten plaats. 
Indien je onder 
Horizontaal Toezicht 
valt, vindt de 
verantwoording en 
controle primair 
volgens dit traject. 
De Zorgverzekeraar 
kan in het kader van 
een Materiële 
controle gebruik 
maken van 
steekproeven.

CZ kan (periodiek) 
formele en materiele 
controles uitvoeren met 
inachtneming van de 
eisen van de 
Zorgverzekeringswet, 
de regeling 
zorgverzekering en het 
protocol materiele 
controle. CZ hanteert 
een maximale termijn 
van 3 jaar (t-3 in 
schadejaren) om de 
materiele controle op te 
starten. Indien de 
zorgaanbieder 
deelneemt aan de 
Zelfonderzoeken cGGZ 
of de Regeling GGZ, 
vindt de controle en 
verantwoording primair 
volgens deze trajecten 
plaats. Indien je onder 
Horizontaal Toezicht 
valt, vindt de 
verantwoording en 
controle primair volgens 
dit traject. Een controle 
kan afhankelijk van de 
ernst en zwaarte leiden 
tot de terugvordering 
van de ten onrechte in 
rekening gebrachte 
(delen van) declaraties, 
opzegging van de 
overeenkomst, melding 
van de controle aan 
ander zorgverzekeraars 
of melding van de 
geconstateerde 
tekortkomingen in de 
kwaliteit van zorg bij de 
IGJ.

Zilveren Kruis kan 
(periodiek) formele 
en materiele 
controles uitvoeren 
met inachtneming 
van de eisen van de 
Zorgverzekeringswet
, de regeling 
zorgverzekering en 
het protocol 
materiele controle. 
Zilveren Kruis 
hanteert een 
maximale termijn 
van 3 jaar (t-3 in 
schadejaren) om de 
materiele controle 
op te starten. Indien 
je onder Horizontaal 
Toezicht valt 
vervallen alle 
materiele en formele 
controles tav correct 
registreren en 
declareren die 
achteraf plaats 
vinden. Bij opvallend 
declaratiegedrag 
ontvangt de 
zorgaanbieder 
spiegelinformatie 
om inzicht te krijgen 
in afwijkende 
declaraties en wordt 
je aangespoord tot 
verbetering.

Menzis kan (periodiek) 
formele en materiele 
controles uitvoeren met 
inachtneming van de 
eisen van de 
Zorgverzekeringswet, 
de regeling 
zorgverzekering en het 
protocol materiele 
controle. Menzis 
hanteert een maximale 
termijn van 3 jaar (t-3 in 
schadejaren) om de 
materiele controle op te 
starten. Indien de 
zorgaanbieder 
deelneemt aan de 
Zelfonderzoeken cGGZ 
of de Regeling GGZ, 
vindt de controle en 
verantwoording primair 
volgens deze trajecten 
plaats. Indien je onder 
Horizontaal Toezicht 
valt, vindt de 
verantwoording en 
controle primair volgens 
dit traject. Een controle 
kan afhankelijk van de 
ernst en zwaarte leiden 
tot de terugvordering 
van de ten onrechte in 
rekening gebrachte 
(delen van) declaraties, 
opzegging van de 
overeenkomst, melding 
van de controle aan 
ander zorgverzekeraars 
of melding van de 
geconstateerde 
tekortkomingen in de 
kwaliteit van zorg bij de 
IGJ.

De zorgverzekeraar 
voert formele en 
materiële controles met 
inachtneming van de 
eisen van de 
Zorgverzekeringswet 
(Zvw), de Regeling 
zorgverzekering (Rzv) 
en het vigerende 
Protocol materiële 
controle van 
Zorgverzekeraars 
Nederland uit. De 
zorgaanbieder is 
verplicht zijn 
medewerking te 
verlenen aan een 
conform de Regeling 
zorgverzekering 
uitgevoerde materiële 
controle. De 
Zorgverzekeraar 
hanteert een maximale 
termijn van 3 jaar (t – 3 
in schadejaren) om de 
materiële controle op te 
starten, mits de 
Zorgaanbieder zich 
houdt aan de 
afgesproken 
declaratieafspraken 
zoals overeengekomen 
in de Uniforme 
declaratieparagraaf, 
waaronder de termijn 
van indiening van 
declaraties. De 
zorgverzekeraar oefent 
periodiek controle uit op 
de rechtmatigheid en 
doelmatigheid van de 
zorgverlening door de 
zorgaanbieder. 
Uitkomsten van 
materiële controle 
kunnen leiden tot 

ONVZ kan (periodiek) 
formele en materiele 
controles uitvoeren met 
inachtneming van de 
eisen van de 
Zorgverzekeringswet, 
de regeling 
zorgverzekering en het 
protocol materiele 
controle. ONVZ 
hanteert een maximale 
termijn van 3 jaar (t-3 in 
schadejaren) om de 
materiele controle op te 
starten. Indien de 
zorgaanbieder 
deelneemt aan de 
Zelfonderzoeken cGGZ 
of de Regeling GGZ, 
vindt de controle en 
verantwoording primair 
volgens deze trajecten 
plaats. Indien je onder 
Horizontaal Toezicht 
valt, vindt de 
verantwoording en 
controle primair volgens 
dit traject. Een controle 
kan afhankelijk van de 
ernst en zwaarte leiden 
tot de terugvordering 
van de ten onrechte in 
rekening gebrachte 
(delen van) declaraties, 
opzegging van de 
overeenkomst, melding 
van de controle aan 
ander zorgverzekeraars 
of melding van de 
geconstateerde 
tekortkomingen in de 
kwaliteit van zorg bij de 
IGJ.

ENO kan (periodiek) 
formele en materiele 
controles uitvoeren met 
inachtneming van de 
eisen van de 
Zorgverzekeringswet, 
de regeling 
zorgverzekering en het 
protocol materiele 
controle. ENO hanteert 
een maximale termijn 
van 3 jaar (t-3 in 
schadejaren) om de 
materiele controle op te 
starten. Indien de 
zorgaanbieder 
deelneemt aan de 
Zelfonderzoeken cGGZ 
of de Regeling GGZ, 
vindt de controle en 
verantwoording primair 
volgens deze trajecten 
plaats. Indien je onder 
Horizontaal Toezicht 
valt vervallen alle 
materiele en formele 
controles tav correct 
registreren en 
declareren die achteraf 
plaats vinden. Een 
controle kan afhankelijk 
van de ernst en zwaarte 
leiden tot de 
terugvordering van de 
ten onrechte in rekening 
gebrachte (delen van) 
declaraties, opzegging 
van de overeenkomst, 
melding van de controle 
aan ander 
zorgverzekeraars 
of melding van de 
geconstateerde 
tekortkomingen in de 
kwaliteit van zorg bij de 
IGJ.

DSW kan formele 
en materiele 
controles uitvoeren 
met inachtneming 
van de eisen van de 
Zorgverzekeringswet
, de regeling 
zorgverzekering en 
het protocol 
materiele controle. 
De meest recente 
'Plan van aanpak 
controleplan en 
risicoanalyse' maakt 
integraal onderdeel 
uit van de 
overeenkomst.

ASR kan (periodiek) 
formele en materiele 
controles uitvoeren met 
inachtneming van de 
eisen van de 
Zorgverzekeringswet, 
de regeling 
zorgverzekering en het 
protocol materiele 
controle. ONVZ 
hanteert een maximale 
termijn van 3 jaar (t-3 in 
schadejaren) om de 
materiele controle op te 
starten. Indien de 
zorgaanbieder 
deelneemt aan de 
Zelfonderzoeken cGGZ 
of de Regeling GGZ, 
vindt de controle en 
verantwoording primair 
volgens deze trajecten 
plaats. Indien je onder 
Horizontaal Toezicht 
valt, vindt de 
verantwoording en 
controle primair volgens 
dit traject. Een controle 
kan afhankelijk van de 
ernst en zwaarte leiden 
tot de terugvordering 
van de ten onrechte in 
rekening gebrachte 
(delen van) declaraties, 
opzegging van de 
overeenkomst, melding 
van de controle aan 
ander zorgverzekeraars 
of melding van de 
geconstateerde 
tekortkomingen in de 
kwaliteit van zorg bij de 
IGJ.

Caresq kan (periodiek) 
formele en materiele 
controles uitvoeren met 
inachtneming van de 
eisen van de 
Zorgverzekeringswet, 
de regeling 
zorgverzekering en het 
protocol materiele 
controle. Caresq 
hanteert een maximale 
termijn van 3 jaar (t-3 in 
schadejaren) om de 
materiele controle op te 
starten. Indien de 
zorgaanbieder 
deelneemt aan de 
Zelfonderzoeken cGGZ 
of de Regeling GGZ, 
vindt de controle en 
verantwoording primair 
volgens deze trajecten 
plaats. Indien je onder 
Horizontaal Toezicht 
valt, vindt de 
verantwoording en 
controle primair volgens 
dit traject. Een controle 
kan afhankelijk van de 
ernst en zwaarte leiden 
tot de terugvordering 
van de ten onrechte in 
rekening gebrachte 
(delen van) declaraties, 
opzegging van de 
overeenkomst, melding 
van de controle aan 
ander zorgverzekeraars 
of melding van de 
geconstateerde 
tekortkomingen in de 
kwaliteit van zorg bij de 
IGJ.
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De Zorgverzekeraar 
kan een 
Fraudeonderzoek 
uitvoeren en houdt 
zich hierbij aan de 
bepalingen in de 
AVG, 
Zorgverzekeringswet
, Regeling 
Zorgverzekering, 
Wmg en de 
Maatregelen 
Zorgverzekeraars bij 
Vastgestelde Fraude 
van ZN voor zover 
van toepassing. 
VGZ is gerechtigd 
op moment van 
fraude om de 
betaalde declaraties 
geheel of 
gedeeltelijk terug te 
vorderen.

De Zorgverzekeraar 
kan een 
Fraudeonderzoek 
uitvoeren en houdt 
zich hierbij aan de 
bepalingen in de 
AVG, 
Zorgverzekeringswet
, Regeling 
Zorgverzekering, 
Wmg en de 
Maatregelen 
Zorgverzekeraars bij 
Vastgestelde Fraude 
van ZN voor zover 
van toepassing. CZ 
is gerechtigd op 
moment van fraude 
om de betaalde 
declaraties geheel of 
gedeeltelijk terug te 
vorderen.

Zilveren Kruis kan 
een 
fraudeonderzoek 
uitvoeren waarbij zij 
de zorgaanbieder 
schriftelijk dienen te 
informeren over de 
zakelijke inhoud vd 
voorgenomen 
uitkomsten vh 
onderzoek en ze 
dienen de 
zorgaanbieder in de 
gelegenheid te 
stellen hier op te 
reageren. Zilveren 
Kruis is gerechtigd 
op moment van 
fraude om de 
betaalde declaraties 
geheel of 
gedeeltelijk terug te 
vorderen.

Menzis kan een 
fraudeonderzoek 
uitvoeren waarbij zij 
zich dienen te 
houden aan de 
bepalingen in de  
AVG, 
Zorgverzekeringswet
, Regeling 
Zorgverzekering, 
Wmg en de 
Maatregelen 
zorgverzekeraars bij 
vastgestelde Fraude 
van ZN. De 
verzekeraar dient 
dan de 
zorgaanbieder te 
informeren over de 
zakelijke inhoud vd 
voorgenomen 
uitkomsten vh 
onderzoek en ze 
dienen de 
zorgaanbieder in de 
gelegenheid te 
stellen hier op te 
reageren. Menzis is 
gerechtigd op 
moment van fraude 
om de betaalde 
declaraties geheel of 
gedeeltelijk terug te 
vorderen.

De Zorgverzekeraar 
kan een 
Fraudeonderzoek 
uitvoeren en houdt 
zich hierbij aan de 
bepalingen in de 
AVG, 
Zorgverzekeringswet
, Regeling 
Zorgverzekering, 
Wmg en de 
Maatregelen 
Zorgverzekeraars bij 
Vastgestelde Fraude 
van ZN voor zover 
van toepassing. 
Z&amp;Z is 
gerechtigd op 
moment van fraude 
om de betaalde 
declaraties geheel of 
gedeeltelijk terug te 
vorderen. De 
zorgaanbieder is bij 
fraude aan de 
zorgverzekeraar 
schadevergoeding 
verschuldigd, mede 
omvattend de 
kosten van 
opsporing en 
onderzoek van de 
fraude

ONVZ kan een 
fraudeonderzoek 
uitvoeren waarbij zij 
zich dienen te 
houden aan de 
bepalingen in de  
AVG, 
Zorgverzekeringswet
, Regeling 
Zorgverzekering, 
Wmg en de 
Maatregelen 
zorgverzekeraars bij 
vastgestelde Fraude 
van ZN. De 
verzekeraar dient 
dan de 
zorgaanbieder te 
informeren over de 
zakelijke inhoud vd 
voorgenomen 
uitkomsten vh 
onderzoek en ze 
dienen de 
zorgaanbieder in de 
gelegenheid te 
stellen hier op te 
reageren. ONVZ is 
gerechtigd op 
moment van fraude 
om de betaalde 
declaraties geheel of 
gedeeltelijk terug te 
vorderen.

ENO kan een 
fraudeonderzoek 
uitvoeren waarbij zij 
zich dienen te 
houden aan de 
bepalingen in de  
AVG, 
Zorgverzekeringswet
, Regeling 
Zorgverzekering Bij 
fraude is aan ENO 
een 
schadevergoeding 
verschuldigd, 
inclusief kosten 
opsporing en 
onderzoek fraude 
ENO is gerechtigd 
op moment van 
fraude om de 
betaalde declaraties 
geheel of 
gedeeltelijk terug te 
vorderen.

DSW kan een 
fraudeonderzoek 
uitvoeren waarbij zij 
de zorgaanbieder 
schriftelijk dienen te 
informeren over de 
zakelijke inhoud vd 
voorgenomen 
uitkomsten vh 
onderzoek en ze 
dienen de 
zorgaanbieder in de 
gelegenheid te 
stellen hier op te 
reageren. DSW is 
gerechtigd op 
moment van fraude 
om de betaalde 
declaraties geheel of 
gedeeltelijk terug te 
vorderen.

ASR kan een 
fraudeonderzoek 
uitvoeren waarbij zij 
zich dienen te 
houden aan de 
bepalingen in de  
AVG, 
Zorgverzekeringswet
, Regeling 
Zorgverzekering, 
Wmg en de 
Maatregelen 
zorgverzekeraars bij 
vastgestelde Fraude 
van ZN. De 
verzekeraar dient 
dan de 
zorgaanbieder te 
informeren over de 
zakelijke inhoud vd 
voorgenomen 
uitkomsten vh 
onderzoek en ze 
dienen de 
zorgaanbieder in de 
gelegenheid te 
stellen hier op te 
reageren. ASR is 
gerechtigd op 
moment van fraude 
om de betaalde 
declaraties geheel of 
gedeeltelijk terug te 
vorderen.

Caresq kan een 
fraudeonderzoek 
uitvoeren waarbij zij 
zich dienen te 
houden aan de 
bepalingen in de  
AVG, 
Zorgverzekeringswet
, Regeling 
Zorgverzekering, 
Wmg en de 
Maatregelen 
zorgverzekeraars bij 
vastgestelde Fraude 
van ZN. De 
verzekeraar dient 
dan de 
zorgaanbieder te 
informeren over de 
zakelijke inhoud vd 
voorgenomen 
uitkomsten vh 
onderzoek en ze 
dienen de 
zorgaanbieder in de 
gelegenheid te 
stellen hier op te 
reageren. Caresq is 
gerechtigd op 
moment van fraude 
om de betaalde 
declaraties geheel of 
gedeeltelijk terug te 
vorderen.
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Bij twijfel over de 
identiteit van een 
cliënt of wanneer er 
gerichte 
aanwijzingen zijn 
voor fraude, melden 
bij het 
fraudemeldpunt van 
VGZ.

Zorgaanbieder stelt 
vast dat de cliënt 
dezelfde persoon is 
als uit diens 
legitimatiebewijs 
geldt.

Bij twijfel over de 
identiteit van een 
cliënt of wanneer er 
gerichte 
aanwijzingen zijn 
voor fraude, melden 
bij het 
fraudemeldpunt van 
Zilveren Kruis.

Zorgaanbieder stelt 
vast dat de cliënt 
dezelfde persoon is 
als uit diens 
legitimatiebewijs 
geldt.

Zorgaanbieder stelt 
vast dat de cliënt 
dezelfde persoon is 
als uit diens 
legitimatiebewijs 
geldt.

Zorgaanbieder stelt 
vast dat de cliënt 
dezelfde persoon is 
als uit diens 
legitimatiebewijs 
geldt.

Zorgaanbieder stelt 
vast dat de cliënt 
dezelfde persoon is 
als uit diens 
legitimatiebewijs 
geldt.

Bij twijfel over de 
identiteit van een 
cliënt of wanneer er 
gerichte 
aanwijzingen zijn 
voor fraude, melden 
bij het 
fraudemeldpunt van 
DSW.

Zorgaanbieder stelt 
vast dat de cliënt 
dezelfde persoon is 
als uit diens 
legitimatiebewijs 
geldt.

Zorgaanbieder stelt 
vast dat de cliënt 
dezelfde persoon is 
als uit diens 
legitimatiebewijs 
geldt.
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r Zorgaanbieder dient 
tijdig de UPM aan te 
leveren cf de 
gestelde 
aanleverdata.

Zorgaanbieder dient 
tijdig de UPM 
(tweemaandelijks) 
aan te leveren cf de 
gestelde 
aanleverdata.

Zorgaanbieder dient 
tijdig de UPM aan te 
leveren ,tenzij 
verzekeraar heeft 
aangegeven dat het 
niet van toepassing 
is, cf de gestelde 
aanleverdata.

Indien gevraagd 
door ENO dient de 
zorgaanbieder tijdig 
de UPM aan te 
leveren cf de 
gestelde 
aanleverdata.

geen melding Zorgaanbieder dient 
tijdig de UPM aan te 
leveren cf de 
gestelde 
aanleverdata.
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Bij niet nakomen 
van de 
verplichtingen uit de 
overeenkomst 
behoudt VGZ het 
recht om de 
overeenkomst 
tussentijds op te 
zeggen dit geldt ook 
als de 
zorgaanbieder niet 
(meer) voldoet aan 
de voorwaarden van 
de (aanpassings) 
Wet toelating 
zorgaanbieders 
(Wtza). Op de 
overeenkomst is het 
Nederlands recht 
van toepassing.

Op de 
overeenkomst is het 
Nederlands recht 
van toepassing. 
Indien de 
zorgaanbieder qua 
rechtsvorm een 
maatschap, CV of 
een vof heeft zijn 
alle matenresp. 
vennoten ieder 
hoofdelijk 
aansprakelijk voor 
de verplichtingen die 
voortvloeien uit de 
overeenkomst.

Bij niet nakomen 
van de 
verplichtingen uit de 
overeenkomst 
behoudt Zilveren 
Kruis het recht om 
de overeenkomst 
tussentijds op te 
zeggen dit geldt ook 
als de 
zorgaanbieder niet 
(meer) voldoet aan 
de voorwaarden van 
de (aanpassings) 
Wet toelating 
zorgaanbieders 
(Wtza). Op de 
overeenkomst is het 
Nederlands recht 
van toepassing.

Op de 
overeenkomst is het 
Nederlands recht 
van toepassing.

Het Nederlands 
recht is op deze 
zorgovereenkomst 
van toepassing.

Op deze 
overeenkomst is het 
Nederlandse recht 
van toepassing

Op de 
overeenkomst is het 
Nederlands recht 
van toepassing. Bij 
niet nakomen van 
de verplichtingen uit 
de overeenkomst 
behoudt ENO het 
recht om de 
overeenkomst 
tussentijds op te 
zeggen dit geldt ook 
als de 
zorgaanbieder niet 
(meer) voldoet aan 
de voorwaarden van 
de (aanpassings) 
Wet toelating 
zorgaanbieders 
(Wtza).

Bij niet nakomen 
van de 
verplichtingen uit de 
overeenkomst 
behoudt DSW het 
recht om de 
overeenkomst 
tussentijds op te 
zeggen dit geldt ook 
als de 
zorgaanbieder niet 
(meer) voldoet aan 
de voorwaarden van 
de (aanpassings) 
Wet toelating 
zorgaanbieders 
(Wtza). Op de 
overeenkomst is het 
Nederlands recht 
van toepassing.

Op de 
overeenkomst is het 
Nederlands recht 
van toepassing. Bij 
niet nakomen van 
de verplichtingen uit 
de overeenkomst 
behoudt ASR het 
recht om de 
overeenkomst 
tussentijds op te 
zeggen dit geldt ook 
als de 
zorgaanbieder niet 
(meer) voldoet aan 
de voorwaarden van 
de (aanpassings) 
Wet toelating 
zorgaanbieders 
(Wtza).

Bij niet nakomen 
van de 
verplichtingen uit de 
overeenkomst 
behoudt Caresq het 
recht om de 
overeenkomst 
tussentijds op te 
zeggen dit geldt ook 
als de 
zorgaanbieder niet 
(meer) voldoet aan 
de voorwaarden van 
de (aanpassings) 
Wet toelating 
zorgaanbieders 
(Wtza). Op de 
overeenkomst is het 
Nederlands recht 
van toepassing.
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Zorgaanbieder mag, 
muv pandrechten en 
het uithanden geven 
van een vordering 
aan een 
incassobureau, 
geen rechten en/of 
plichten uit de 
overeenkomst 
overdragen aan 
derden zonder 
toestemming van 
VGZ. VGZ kan dan 
bepalen dat de 
overeenkomst van 
rechtswege per 
datum van de 
overdracht van de 
rechten en/ of 
plichten vervalt.

De zorgaanbieder 
mag, met 
uitzondering van 
pandrechten en het 
uit handen geven 
van een vordering 
aan een 
incassobureau, 
geen rechten en/of 
plichten uit de 
overeenkomst 
overdragen aan 
derden zonder 
expliciete 
schriftelijke 
toestemming van de 
Zorgverzekeraar.

Zorgaanbieder mag 
geen rechten en/of 
plichten uit de 
overeenkomst 
overdragen aan 
derden zonder 
toestemming van 
Zilveren Kruis. 
Zilveren Kruis kan 
dan bepalen dat de 
overeenkomst van 
rechtswege per 
datum van de 
overdracht van de 
rechten en/ of 
plichten vervalt.

Zorgaanbieder mag, 
muv pandrechten en 
het uithanden geven 
van een vordering 
aan een 
incassobureau, 
geen rechten en/of 
plichten uit de 
overeenkomst 
overdragen aan 
derden zonder 
toestemming van 
Menzis. Menzis kan 
dan bepalen dat de 
overeenkomst van 
rechtswege per 
datum van de 
overdracht van de 
rechten en/ of 
plichten vervalt.

De zorgaanbieder 
mag, met 
uitzondering van 
pandrechten en het 
uit handen geven 
van een vordering 
aan een 
incassobureau, 
geen rechten en/of 
plichten uit de 
overeenkomst 
overdragen aan 
derden zonder 
expliciete 
schriftelijke 
toestemming van de 
Zorgverzekeraar.

Zorgaanbieder mag, 
muv pandrechten en 
het uithanden geven 
van een vordering 
aan een 
incassobureau, 
geen rechten en/of 
plichten uit de 
overeenkomst 
overdragen aan 
derden zonder 
toestemming van 
ONVZ. ONVZ kan 
dan bepalen dat de 
overeenkomst van 
rechtswege per 
datum van de 
overdracht van de 
rechten en/ of 
plichten vervalt.

Zorgaanbieder mag 
geen rechten en/of 
plichten uit de 
overeenkomst 
overdragen aan 
derden zonder  
schriftelijke 
toestemming van de 
zorgverzekeraar.

Zorgaanbieder mag 
geen rechten en/of 
plichten uit de 
overeenkomst 
overdragen aan 
derden zonder  
schriftelijke 
toestemming van 
DSW. DSW kan dan 
bepalen dat de 
overeenkomst van 
rechtswege per 
datum van de 
overdracht van de 
rechten en/ of 
plichten vervalt.

Zorgaanbieder mag 
geen rechten en/of 
plichten uit de 
overeenkomst 
overdragen aan 
derden zonder  
schriftelijke 
toestemming van de 
zorgverzekeraar.

Zorgaanbieder mag, 
muv pandrechten en 
het uithanden geven 
van een vordering 
aan een 
incassobureau, 
geen rechten en/of 
plichten uit de 
overeenkomst 
overdragen aan 
derden zonder 
toestemming van 
Caresq. Caresq kan 
dan bepalen dat de 
overeenkomst van 
rechtswege per 
datum van de 
overdracht van de 
rechten en/ of 
plichten vervalt.
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Zorgaanbieder 
verleent zorg cf de 
stand van de 
wetenschap en 
praktijk, de 
toepasselijke 
richtlijnen, 
standaarden, 
waaronder de 
kwaliteitstandaarden 
en 
meetinstrumenten 
van het Zorginstituut 
Nederland. 
Zorgaanbieder 
handelt in lijn met de 
meest recente 
'Richtlijn niet-
aangaan of 
beëindiging van de 
geneeskundige 
behandelovereenko
mst'

 Zorgaanbieder 
verleent zorg cf de 
stand van de 
wetenschap en 
praktijk, de 
toepasselijke 
richtlijnen, 
standaarden, 
waaronder de 
kwaliteitstandaarden 
en 
meetinstrumenten 
van het Zorginstituut 
Nederland. 
 Zorgaanbieder 
handelt in lijn met de 
meest recente 
'Richtlijn niet-
aangaan of 
beëindiging van de 
geneeskundige 
behandelovereenko
mst'.

 Zorgaanbieder 
verleent zorg cf de 
stand van de 
wetenschap en 
praktijk, de 
toepasselijke 
richtlijnen, 
standaarden, 
waaronder de 
kwaliteitstandaarden 
en 
meetinstrumenten 
van het Zorginstituut 
Nederland. 
 Zorgaanbieder 
handelt in lijn met de 
meest recente 
'Richtlijn niet-
aangaan of 
beëindiging van de 
geneeskundige 
behandelovereenko
mst'.

 Zorgaanbieder 
verleent zorg cf de 
stand van de 
wetenschap en 
praktijk, de 
toepasselijke 
richtlijnen, 
standaarden en 
protocollen, 
waaronder de 
kwaliteitstandaarden 
en 
meetinstrumenten 
van het Zorginstituut 
Nederland. 
Afwijkingen zijn 
toegestaan in het 
belang van goede 
zorg, mits 
vastgelegd in het 
medisch dossier van 
de verzekerde. 
 Zorgaanbieder 
handelt in lijn met de 
meest recente 
'Richtlijn niet-
aangaan of 
beëindiging van de 
geneeskundige 
behandelovereenko
mst'.

 Zorgaanbieder 
verleent zorg cf de 
stand van de 
wetenschap en 
praktijk, de 
toepasselijke 
richtlijnen, 
standaarden, 
waaronder de 
kwaliteitstandaarden 
en 
meetinstrumenten 
van het Zorginstituut 
Nederland. 
 Zorgaanbieder 
handelt in lijn met de 
meest recente 
'Richtlijn niet-
aangaan of 
beëindiging van de 
geneeskundige 
behandelovereenko
mst'.

 Zorgaanbieder 
verleent zorg cf de 
stand van de 
wetenschap en 
praktijk, de 
toepasselijke 
richtlijnen, 
standaarden en 
protocollen, 
waaronder de 
kwaliteitstandaarden 
en 
meetinstrumenten 
van het Zorginstituut 
Nederland. 
Afwijkingen zijn 
toegestaan in het 
belang van goede 
zorg, mits 
vastgelegd in het 
medisch dossier van 
de verzekerde. 
 Zorgaanbieder 
handelt in lijn met de 
meest recente 
'Richtlijn niet-
aangaan of 
beëindiging van de 
geneeskundige 
behandelovereenko
mst'.

 Zorgaanbieder 
verleent zorg cf de 
stand van de 
wetenschap en 
praktijk, de 
toepasselijke 
richtlijnen, 
standaarden en 
protocollen, 
waaronder de 
kwaliteitstandaarden 
en 
meetinstrumenten 
van het Zorginstituut 
Nederland. 
Afwijkingen zijn 
toegestaan in het 
belang van goede 
zorg, mits 
vastgelegd in het 
medisch dossier van 
de verzekerde. 
 Zorgaanbieder 
handelt in lijn met de 
meest recente 
'Richtlijn niet-
aangaan of 
beëindiging van de 
geneeskundige 
behandelovereenko
mst'. 
 Zorgaanbieder 
beschikt over een 
gecertificeerd 
veiligheidsmanagem
entsysteem of 
gecertificeerd HKZ 
voor GGZ 
instellingen.

 Zorgaanbieder 
verleent zorg cf de 
stand van de 
wetenschap en 
praktijk, de 
toepasselijke 
richtlijnen, 
standaarden en 
protocollen, 
waaronder de 
kwaliteitstandaarden 
en 
meetinstrumenten 
van het Zorginstituut 
Nederland. 
 Zorgaanbieder 
handelt in lijn met de 
meest recente 
'Richtlijn niet-
aangaan of 
beëindiging van de 
geneeskundige 
behandelovereenko
mst'.

Zorgaanbieder 
verleent zorg cf de 
stand van de 
wetenschap en 
praktijk, de 
toepasselijke 
richtlijnen, 
standaarden en 
protocollen, 
waaronder de 
kwaliteitstandaarden 
en 
meetinstrumenten 
van het Zorginstituut 
Nederland. 
Afwijkingen zijn 
toegestaan in het 
belang van goede 
zorg, mits 
vastgelegd in het 
medisch dossier van 
de verzekerde. de 
zorgaanbieder zal 
gepast gebruik 
bevorderen via de 
'uitleg aanspraken 
geneeskundige ggz 
obv DSM-5'.  
Wanneer nodig dan 
ism client kiezen 
voor de meest 
doelmatige 
behandeling.

 Zorgaanbieder 
verleent zorg cf de 
stand van de 
wetenschap en 
praktijk, de 
toepasselijke 
richtlijnen, 
standaarden en 
protocollen, 
waaronder de 
kwaliteitstandaarden 
en 
meetinstrumenten 
van het Zorginstituut 
Nederland. 
 Zorgaanbieder 
handelt in lijn met de 
meest recente 
'Richtlijn niet-
aangaan of 
beëindiging van de 
geneeskundige 
behandelovereenko
mst'.
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De zorgaanbieder 
beschikt gedurende 
de duur van deze 
overeenkomst over 
een goedgekeurd en 
geldig 
kwaliteitsstatuut én 
handelt hiernaar. De 
zorgaanbieder houdt 
de mogelijkheid, 
waar de lokale 
situatie dat vereist, 
om gemotiveerd af 
te wijken van het 
kwaliteitsstatuut in 
het belang van 
goede zorg.

Beschikken over 
een goedgekeurd en 
geldig 
kwaliteitsstatuut 
sectie III dat 
geregistreerd staat 
in het 
kwaliteitsregister. 
Het kwaliteitsstatuut 
voldoet tenminste 
aan hetgeen in het 
Model 
Kwaliteitsstatuut 
GGZ is opgenomen 
en handelt hiernaar.

Beschikken over 
een goedgekeurd en 
geldig 
kwaliteitsstatuut 
sectie III dat 
geregistreerd staat 
in het 
kwaliteitsregister. 
Het kwaliteitsstatuut 
voldoet tenminste 
aan hetgeen in het 
Model 
Kwaliteitsstatuut 
GGZ is opgenomen 
en handelt hiernaar. 
De zorgaanbieder 
houdt de 
mogelijkheid, waar 
de lokale situatie dat 
vereist, om 
gemotiveerd af te 
wijken van het 
kwaliteitsstatuut in 
het belang van 
goede zorg.

Beschikken over 
een goedgekeurd en 
geldig 
kwaliteitsstatuut dat 
geregistreerd staat 
in het 
kwaliteitsregister. 
Het kwaliteitsstatuut 
voldoet tenminste 
aan hetgeen in het 
Model 
Kwaliteitsstatuut 
GGZ is opgenomen 
en handelt hiernaar. 
De zorgaanbieder 
houdt de 
mogelijkheid, waar 
de lokale situatie dat 
vereist, om 
gemotiveerd af te 
wijken van het 
kwaliteitsstatuut in 
het belang van 
goede zorg.

De zorgaanbieder 
beschikt gedurende 
de duur van deze 
overeenkomst over 
een goedgekeurd en 
geldig 
kwaliteitsstatuut én 
handelt hiernaar. 
Het Kwaliteitsstatuut 
dient openbaar 
toegankelijk te zijn 
en de indicatoren op 
basis van het 
Kwaliteitsstatuut 
dienen gepubliceerd 
te zijn in de meest 
recente versie van 
het openbare 
register.

Beschikken over 
een goedgekeurd en 
geldig 
kwaliteitsstatuut dat 
geregistreerd staat 
in het 
kwaliteitsregister. 
Het kwaliteitsstatuut 
voldoet tenminste 
aan hetgeen in het 
Model 
Kwaliteitsstatuut 
GGZ is opgenomen 
en handelt hiernaar.

Beschikken over 
een goedgekeurd en 
geldig 
kwaliteitsstatuut 
sectie III dat 
geregistreerd staat 
in het 
kwaliteitsregister. 
Het kwaliteitsstatuut 
voldoet tenminste 
aan hetgeen in het 
Model 
Kwaliteitsstatuut 
GGZ is opgenomen 
en handelt hiernaar. 
Het Kwaliteitsstatuut 
dient openbaar 
toegankelijk te zijn 
en de indicatoren op 
basis van het 
Kwaliteitsstatuut 
dienen gepubliceerd 
te zijn in de meest 
recente versie van 
het openbare 
register.

Beschikken over 
een goedgekeurd en 
geldig 
kwaliteitsstatuut 
sectie III dat 
geregistreerd staat 
in het 
kwaliteitsregister. 
Het kwaliteitsstatuut 
voldoet tenminste 
aan hetgeen in het 
Model 
Kwaliteitsstatuut 
GGZ is opgenomen 
en handelt hiernaar.

De zorgaanbieder 
beschikt gedurende 
de duur van deze 
overeenkomst over 
een goedgekeurd en 
geldig 
kwaliteitsstatuut én 
handelt hiernaar. 
Het Kwaliteitsstatuut 
dient openbaar 
toegankelijk te zijn 
en de indicatoren op 
basis van het 
Kwaliteitsstatuut 
dienen gepubliceerd 
te zijn in de meest 
recente versie van 
het openbare 
register.

Beschikken over 
een goedgekeurd en 
geldig 
kwaliteitsstatuut dat 
geregistreerd staat 
in het 
kwaliteitsregister. 
Het kwaliteitsstatuut 
voldoet tenminste 
aan hetgeen in het 
Model 
Kwaliteitsstatuut 
GGZ is opgenomen 
en handelt hiernaar. 
De zorgaanbieder 
blijft de mogelijkheid 
behouden om 
gemotiveerd af te 
wijken van het 
kwaliteitsstatuut in 
het belang van 
goede zorg.
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Zorgaanbieder dient 
zich te houden aan 
hetgeen is bepaald 
in 'Uitleg 
aanspraken 
geneeskundige GGZ 
obv DSM5 
classificatie'. 
Wanneer bij de 
verwijzing of 
indicatiestelling 
meerdere 
behandelingen 
geacht adequaat 
kunnen zijn, kiest de 
zorgaanbieder iom 
de cliënt de meest 
doelmatige 
behandeling.

Zorgaanbieder dient 
zich te houden aan 
hetgeen is bepaald 
in 'Uitleg 
aanspraken 
geneeskundige GGZ 
obv DSM5 
classificatie'. 
Wanneer bij de 
verwijzing of 
indicatiestelling 
meerdere 
behandelingen 
geacht adequaat 
kunnen zijn, kiest de 
zorgaanbieder iom 
de cliënt de meest 
doelmatige 
behandeling.

Zorgaanbieder dient 
zich te houden aan 
hetgeen is bepaald 
in 'Uitleg 
aanspraken 
geneeskundige GGZ 
obv DSM5 
classificatie'. 
Wanneer bij de 
verwijzing of 
indicatiestelling 
meerdere 
behandelingen 
geacht adequaat 
kunnen zijn, kiest de 
zorgaanbieder iom 
de cliënt de meest 
doelmatige 
behandeling.

Zorgaanbieder dient 
zich te houden aan 
hetgeen is bepaald 
in 'Uitleg 
aanspraken 
geneeskundige GGZ 
obv DSM5 
classificatie'. 
Wanneer bij de 
verwijzing of 
indicatiestelling 
meerdere 
behandelingen 
geacht adequaat 
kunnen zijn, kiest de 
zorgaanbieder iom 
de cliënt de meest 
doelmatige 
behandeling.

De Zorgaanbieder 
levert zorg die 
binnen de 
aanspraken van de 
Zorgverzekeringswet 
valt en die

Zorgaanbieder dient 
zich te houden aan 
hetgeen is bepaald 
in 'Uitleg 
aanspraken 
geneeskundige GGZ 
obv DSM5 
classificatie'. 
Wanneer bij de 
verwijzing of 
indicatiestelling 
meerdere 
behandelingen 
geacht adequaat 
kunnen zijn, kiest de 
zorgaanbieder iom 
de cliënt de meest 
doelmatige 
behandeling.

De zorg is effectief, 
noodzakelijk en 
doelmatig, afweging 
kosten en baten van 
de zorg

De zorgaanbieder 
levert zorg conform 
'gepast gebruik'; de 
inzet van zorg dient 
zo licht als mogelijk, 
maar zo zwaar als 
noodzakelijk te zijn.

De Zorgaanbieder 
levert zorg die 
binnen de 
aanspraken van de 
Zorgverzekeringswet 
valt en die

Zorgaanbieder dient 
zich te houden aan 
hetgeen is bepaald 
in 'Uitleg 
aanspraken 
geneeskundige GGZ 
obv DSM5 
classificatie'. 
Wanneer bij de 
verwijzing of 
indicatiestelling 
meerdere 
behandelingen 
geacht adequaat 
kunnen zijn, kiest de 
zorgaanbieder iom 
de cliënt de meest 
doelmatige 
behandeling.
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Zorgaanbieder 
informeert VGZ tijdig 
over zaken die relevant 
zijn voor de continuïteit 
en kwaliteit van zorg en 
treden daarover in 
overleg. Hierbij moet je 
denken aan: 
 Overdragen van 
zeggenschap, fusie, 
omzetting, splitsing of 
aangaan van een 
samenwerking met een 
andere aanbieder 
 Gehele of 
gedeeltelijke opheffing, 
verhuizing of 
ingrijpende verbouwing 
 Het starten van een 
nieuwe 
zorgonderneming 
 Grote wijzingen in het 
zorgaanbod  Aanvraag 
van surseance van 
betaling of faillissement 
Indien de overeenkomst 
(tussentijds) wordt 
beëindigd verplicht de 
Zorgaanbieder om de 
verzekerde Zorg te 
blijven verlenen en voor 
zover dat mogelijk is en 
te zorgen voor een 
goede overdracht aan 
een andere 
gecontracteerde 
Zorgaanbieder.

Zorgaanbieder 
informeert CZ tijdig over 
zaken die relevant zijn 
voor de continuïteit en 
kwaliteit van zorg en 
treden daarover in 
overleg. Hierbij moet je 
denken aan: 
 Overdragen van 
zeggenschap, fusie, 
omzetting, splitsing of 
aangaan van een 
samenwerking met een 
andere aanbieder 
 Gehele of 
gedeeltelijke opheffing, 
verhuizing of 
ingrijpende verbouwing 
 Het starten van een 
nieuwe 
zorgonderneming 
 Grote wijzingen in het 
zorgaanbod  Aanvraag 
van surseance van 
betaling of faillissement 
Indien de overeenkomst 
(tussentijds) wordt 
beëindigd verplicht de 
Zorgaanbieder om de 
verzekerde Zorg te 
blijven verlenen en voor 
zover dat mogelijk is en 
te zorgen voor een 
goede overdracht aan 
een andere 
gecontracteerde 
Zorgaanbieder.

Zorgaanbieder 
informeert Zilveren 
Kruis tijdig over zaken 
die relevant zijn voor de 
continuïteit en kwaliteit 
van zorg en treden 
daarover in overleg. 
Hierbij moet je denken 
aan:  Overdragen van 
zeggenschap, fusie, 
omzetting, splitsing of 
aangaan van een 
samenwerking met een 
andere aanbieder 
 Gehele of 
gedeeltelijke opheffing, 
verhuizing of 
ingrijpende verbouwing 
 Het starten van een 
nieuwe 
zorgonderneming 
 Grote wijzingen in het 
zorgaanbod  Aanvraag 
van surseance van 
betaling of faillissement 
Indien de overeenkomst 
(tussentijds) wordt 
beëindigd verplicht de 
Zorgaanbieder om de 
verzekerde Zorg te 
blijven verlenen en voor 
zover dat mogelijk is en 
te zorgen voor een 
goede overdracht aan 
een andere 
gecontracteerde 
Zorgaanbieder.

Zorgaanbieder 
informeert Menzis tijdig 
over zaken die relevant 
zijn voor de continuïteit 
en kwaliteit van zorg en 
treden daarover in 
overleg. Hierbij moet je 
denken aan: 
 Overdragen van 
zeggenschap, fusie, 
omzetting, splitsing of 
aangaan van een 
samenwerking met een 
andere aanbieder 
 Gehele of 
gedeeltelijke opheffing, 
verhuizing of 
ingrijpende verbouwing 
 Het starten van een 
nieuwe 
zorgonderneming 
 Grote wijzingen in het 
zorgaanbod  Aanvraag 
van surseance van 
betaling of faillissement 
Indien de overeenkomst 
(tussentijds) wordt 
beëindigd verplicht de 
Zorgaanbieder om de 
verzekerde Zorg te 
blijven verlenen en voor 
zover dat mogelijk is en 
te zorgen voor een 
goede overdracht aan 
een andere 
gecontracteerde 
Zorgaanbieder.

Zorgaanbieder 
informeert Zorg en 
Zekerheid tijdig over 
zaken die relevant zijn 
voor de continuïteit en 
kwaliteit van zorg en 
treden daarover in 
overleg. Hierbij moet je 
denken aan: 
 Overdragen van 
zeggenschap, fusie, 
omzetting, splitsing of 
aangaan van een 
samenwerking met een 
andere aanbieder 
 Gehele of 
gedeeltelijke opheffing, 
verhuizing of 
ingrijpende verbouwing 
 Het starten van een 
nieuwe 
zorgonderneming 
 Grote wijzingen in het 
zorgaanbod  Aanvraag 
van surseance van 
betaling of faillissement 
Indien de overeenkomst 
(tussentijds) wordt 
beëindigd verplicht de 
Zorgaanbieder om de 
verzekerde Zorg te 
blijven verlenen en voor 
zover dat mogelijk is en 
te zorgen voor een 
goede overdracht aan 
een andere 
gecontracteerde 
Zorgaanbieder.

Zorgaanbieder 
informeert ONVZ 
tijdig over zaken die 
relevant zijn voor de 
continuïteit en 
kwaliteit van zorg en 
treden daarover in 
overleg. Hierbij moet 
je denken aan: 
 Overdragen van 
zeggenschap, fusie, 
omzetting, splitsing 
of aangaan van een 
samenwerking met 
een andere 
aanbieder  Gehele 
of gedeeltelijke 
opheffing, verhuizing 
of ingrijpende 
verbouwing  Het 
starten van een 
nieuwe 
zorgonderneming 
 Grote wijzingen in 
het zorgaanbod 
 Aanvraag van 
surseance van 
betaling of 
faillissement

Zorgaanbieder 
informeert ENO 
tijdig over zaken die 
relevant zijn voor de 
continuïteit en 
kwaliteit van zorg en 
treden daarover in 
overleg. Hierbij moet 
je denken aan: 
 Overdragen van 
zeggenschap, fusie, 
omzetting, splitsing 
of aangaan van een 
samenwerking met 
een andere 
aanbieder  Gehele 
of gedeeltelijke 
opheffing, verhuizing 
of ingrijpende 
verbouwing  Het 
starten van een 
nieuwe 
zorgonderneming 
 Grote wijzingen in 
het zorgaanbod 
 Aanvraag van 
surseance van 
betaling of 
faillissement

Zorgaanbieder 
informeert DSW 
tijdig over zaken die 
relevant zijn voor de 
continuïteit en 
kwaliteit van zorg en 
treden daarover in 
overleg. Hierbij moet 
je denken aan: 
 Overdragen van 
zeggenschap, fusie, 
omzetting, splitsing 
of aangaan van een 
samenwerking met 
een andere 
aanbieder  Gehele 
of gedeeltelijke 
opheffing, verhuizing 
of ingrijpende 
verbouwing  Het 
starten van een 
nieuwe 
zorgonderneming 
 Grote wijzingen in 
het zorgaanbod 
 Aanvraag van 
surseance van 
betaling of 
faillissement

Zorgaanbieder 
informeert ASR tijdig 
over zaken die 
relevant zijn voor de 
continuïteit en 
kwaliteit van zorg en 
treden daarover in 
overleg. Hierbij moet 
je denken aan: 
 Overdragen van 
zeggenschap, fusie, 
omzetting, splitsing 
of aangaan van een 
samenwerking met 
een andere 
aanbieder  Gehele 
of gedeeltelijke 
opheffing, verhuizing 
of ingrijpende 
verbouwing  Het 
starten van een 
nieuwe 
zorgonderneming 
 Grote wijzingen in 
het zorgaanbod 
 Aanvraag van 
surseance van 
betaling of 
faillissement 
 maatregel IGJ

Zorgaanbieder 
informeert Caresq 
tijdig over zaken die 
relevant zijn voor de 
continuïteit en 
kwaliteit van zorg en 
treden daarover in 
overleg. Hierbij moet 
je denken aan: 
 Overdragen van 
zeggenschap, fusie, 
omzetting, splitsing 
of aangaan van een 
samenwerking met 
een andere 
aanbieder  Gehele 
of gedeeltelijke 
opheffing, verhuizing 
of ingrijpende 
verbouwing  Het 
starten van een 
nieuwe 
zorgonderneming 
 Grote wijzingen in 
het zorgaanbod 
 Aanvraag van 
surseance van 
betaling of 
faillissement
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Onderaannemersch
ap is mogelijk onder 
volledige 
verantwoordelijkheid 
van de 
hoofdaannemer met 
in achtneming van 
geldende wet- en 
regelgeving en dien 
je vooraf te melden 
aan VGZ dat je 
onderaannemers 
wilt inzetten.

Onderaannemersch
ap is mogelijk onder 
volledige 
verantwoordelijkheid 
van de 
hoofdaannemer met 
in achtneming van 
geldende wet- en 
regelgeving.

Onderaannemersch
ap is mogelijk onder 
volledige 
verantwoordelijkheid 
van de 
hoofdaannemer met 
in achtneming van 
geldende wet- en 
regelgeving.

Onderaannemersch
ap is mogelijk onder 
volledige 
verantwoordelijkheid 
van de 
hoofdaannemer met 
in achtneming van 
geldende wet- en 
regelgeving.

Onderaannemersch
ap is mogelijk onder 
volledige 
verantwoordelijkheid 
van de 
hoofdaannemer met 
in achtneming van 
geldende wet- en 
regelgeving.

Onderaannemersch
ap is mogelijk onder 
volledige 
verantwoordelijkheid 
van de 
hoofdaannemer met 
in achtneming van 
geldende wet- en 
regelgeving.

De zorgaanbieder 
neemt 
verantwoordelijkheid 
voor de effecten van 
de 
bedrijfsactiviteiten 
op mens en milieu.

Onderlinge 
dienstverlening kan 
alleen worden 
ingezet indien meer 
dan 50% vd totale 
directe tijd vd 
behandeling door de 
zorgaanbieder zelf 
wordt verleend. Bij 
structurele en 
substantiële inzet de 
verzekeraar hierover 
informeren.

Onderaannemersch
ap is mogelijk onder 
volledige 
verantwoordelijkheid 
van de 
hoofdaannemer met 
in achtneming van 
geldende wet- en 
regelgeving.

Onderaannemersch
ap is mogelijk onder 
volledige 
verantwoordelijkheid 
van de 
hoofdaannemer met 
in achtneming van 
geldende wet- en 
regelgeving.
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Zorgaanbieders 
dienen te voldoen 
aan de 
veldafspraken die 
zijn 
overeengekomen in 
het 
Zorgprestatiemodel. 
Zie bijlage 
ZPM/downloads. De 
Veldafspraken zijn: 
 Planning= 
Realisatie 
 Verwijsafspraken 
 Prestaties en 
Setting  Beroepen 
 Zorgvraagtypering 
 Overgangsafsprak
en  Gepast gebruik 
 Verantwoording en 
controle

Zorgaanbieders 
dienen te voldoen 
aan de 
veldafspraken die 
zijn 
overeengekomen in 
het 
Zorgprestatiemodel. 
Zie bijlage 
ZPM/downloads. De 
Veldafspraken zijn: 
 Planning= 
Realisatie 
 Verwijsafspraken 
 Prestaties en 
Setting  Beroepen 
 Zorgvraagtypering 
 Overgangsafsprak
en  Gepast gebruik 
 Verantwoording en 
controle

Zorgaanbieders 
dienen te voldoen 
aan de 
veldafspraken die 
zijn 
overeengekomen in 
het 
Zorgprestatiemodel. 
Zie bijlage 
ZPM/downloads. De 
Veldafspraken zijn: 
 Planning= 
Realisatie 
 Verwijsafspraken 
 Prestaties en 
Setting  Beroepen 
 Zorgvraagtypering 
 Overgangsafsprak
en  Gepast gebruik 
 Verantwoording en 
controle

Zorgaanbieders 
dienen te voldoen 
aan de 
veldafspraken die 
zijn 
overeengekomen in 
het 
Zorgprestatiemodel. 
Zie bijlage 
ZPM/downloads. De 
Veldafspraken zijn: 
 Planning= 
Realisatie 
 Verwijsafspraken 
 Prestaties en 
Setting  Beroepen 
 Zorgvraagtypering 
 Overgangsafsprak
en  Gepast gebruik 
 Verantwoording en 
controle

Zorgaanbieders 
dienen te voldoen 
aan de 
veldafspraken die 
zijn 
overeengekomen in 
het 
Zorgprestatiemodel. 
Zie bijlage 
ZPM/downloads. De 
Veldafspraken zijn: 
 Planning= 
Realisatie 
 Verwijsafspraken 
 Prestaties en 
Setting  Beroepen 
 Zorgvraagtypering 
 Overgangsafsprak
en  Gepast gebruik 
 Verantwoording en 
controle

Zorgaanbieders 
dienen te voldoen 
aan de 
veldafspraken die 
zijn 
overeengekomen in 
het 
Zorgprestatiemodel. 
Zie bijlage 
ZPM/downloads. De 
Veldafspraken zijn: 
 Planning= 
Realisatie 
 Verwijsafspraken 
 Prestaties en 
Setting  Beroepen 
 Zorgvraagtypering 
 Overgangsafsprak
en  Gepast gebruik 
 Verantwoording en 
controle

Zorgaanbieders 
dienen te voldoen 
aan de 
veldafspraken die 
zijn 
overeengekomen in 
het 
Zorgprestatiemodel. 
Zie bijlage 
ZPM/downloads. De 
Veldafspraken zijn: 
 Planning= 
Realisatie 
 Verwijsafspraken 
 Prestaties en 
Setting  Beroepen 
 Zorgvraagtypering 
 Overgangsafsprak
en  Gepast gebruik 
 Verantwoording en 
controle

Zorgaanbieders 
dienen te voldoen 
aan de 
veldafspraken die 
zijn 
overeengekomen in 
het 
Zorgprestatiemodel. 
Zie bijlage 
ZPM/downloads. De 
Veldafspraken zijn: 
 Planning= 
Realisatie 
 Verwijsafspraken 
 Prestaties en 
Setting  Beroepen 
 Zorgvraagtypering 
 Overgangsafsprak
en  Gepast gebruik 
 Verantwoording en 
controle

orgaanbieders 
dienen te voldoen 
aan de 
veldafspraken die 
zijn 
overeengekomen in 
het 
Zorgprestatiemodel. 
Zie bijlage 
ZPM/downloads. De 
Veldafspraken zijn: 
 Planning= 
Realisatie 
 Verwijsafspraken 
 Prestaties en 
Setting  Beroepen 
 Zorgvraagtypering 
 Overgangsafsprak
en  Gepast gebruik 
 Verantwoording en 
controle

Zorgaanbieders 
dienen te voldoen 
aan de 
veldafspraken die 
zijn 
overeengekomen in 
het 
Zorgprestatiemodel. 
Zie bijlage 
ZPM/downloads. De 
Veldafspraken zijn: 
 Planning= 
Realisatie 
 Verwijsafspraken 
 Prestaties en 
Setting  Beroepen 
 Zorgvraagtypering 
 Overgangsafsprak
en  Gepast gebruik 
 Verantwoording en 
controle
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Voldoen aan de 
verplichtingen zodat 
in overeenstemming 
wordt gehandeld 
met de AVG.

Voldoen aan de 
verplichtingen zodat 
in overeenstemming 
wordt gehandeld 
met de AVG.

Voldoen aan de 
verplichtingen zodat 
in overeenstemming 
wordt gehandeld 
met de AVG.

Voldoen aan de 
verplichtingen zodat 
in overeenstemming 
wordt gehandeld 
met de AVG.

Voldoen aan de 
verplichtingen zodat 
in overeenstemming 
wordt gehandeld 
met de AVG, de 
Zorgverzekeringswet
, afdeling 5 van 
Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek 
(de overeenkomst 
inzake 
geneeskundige 
behandeling), de 
Wet marktordening 
gezondheidszorg en 
de ten aanzien van

Voldoen aan de 
verplichtingen zodat 
in overeenstemming 
wordt gehandeld 
met de AVG.

Voldoen aan de 
verplichtingen zodat 
in overeenstemming 
wordt gehandeld 
met de AVG.

Voldoen aan de 
verplichtingen zodat 
in overeenstemming 
wordt gehandeld 
met de AVG.

Voldoen aan de 
verplichtingen zodat 
in overeenstemming 
wordt gehandeld 
met de AVG.

Voldoen aan de 
verplichtingen zodat 
in overeenstemming 
wordt gehandeld 
met de AVG.
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De zorgaanbieder 
verzamelt indien dit 
onderdeel is van de 
geldende 
zorgstandaarden, 
uitkomstindicatoren 
over de 
behandeling. Deze 
worden gebruikt 
voor 
kwaliteitsverbetering
en binnen zijn 
zorgaanbod. 
Zorgaanbieder dient 
gebruik te maken 
van gevalideerde 
door de 
beroepsgroep 
erkende 
meetinstrumenten 
en/of vragenlijsten. 
De uitkomsten 
worden gebuikt in de 
behandeling en 
worden 
teruggekoppeld aan 
de individuele cliënt.

Zorgaanbieder dient 
gebruik te maken 
van gevalideerde 
door de 
beroepsgroep 
erkende 
meetinstrumenten 
en/of vragenlijsten. 
De uitkomsten 
worden gebuikt in de 
behandeling en 
worden 
teruggekoppeld aan 
de individuele cliënt.

Zorgaanbieder dient 
gebruik te maken 
van gevalideerde 
door de 
beroepsgroep 
erkende 
meetinstrumenten 
en/of vragenlijsten. 
De uitkomsten 
worden gebuikt in de 
behandeling en 
worden 
teruggekoppeld aan 
de individuele cliënt.

Zorgaanbieder dient 
gebruik te maken 
van gevalideerde 
door de 
beroepsgroep 
erkende 
meetinstrumenten 
en/of vragenlijsten. 
De uitkomsten 
worden gebuikt in de 
behandeling en 
worden 
teruggekoppeld aan 
de individuele cliënt.

Zorgaanbieder dient 
gebruik te maken 
van gevalideerde 
door de 
beroepsgroep 
erkende 
meetinstrumenten 
en/of vragenlijsten. 
De uitkomsten 
worden gebuikt in de 
behandeling en 
worden 
teruggekoppeld aan 
de individuele cliënt.

Zorgaanbieder dient 
gebruik te maken 
van gevalideerde 
door de 
beroepsgroep 
erkende 
meetinstrumenten 
en/of vragenlijsten. 
De uitkomsten 
worden gebuikt in de 
behandeling en 
worden 
teruggekoppeld aan 
de individuele cliënt.

De zorgaanbieder 
verzamelt indien dit 
onderdeel is van de 
geldende 
zorgstandaarden, 
uitkomstindicatoren 
over de 
behandeling. Deze 
worden gebruikt 
voor 
kwaliteitsverbetering
en binnen zijn 
zorgaanbod. 
Zorgaanbieder dient 
gebruik te maken 
van gevalideerde 
door de 
beroepsgroep 
erkende 
meetinstrumenten 
en/of vragenlijsten. 
De uitkomsten 
worden gebuikt in de 
behandeling en 
worden 
teruggekoppeld aan 
de individuele cliënt.

Zorgaanbieder dient 
gebruik te maken 
van gevalideerde 
door de 
beroepsgroep 
erkende 
meetinstrumenten 
en/of vragenlijsten. 
De uitkomsten 
worden gebuikt in de 
behandeling en 
worden 
teruggekoppeld aan 
de individuele cliënt.

De zorgaanbieder 
verzamelt indien dit 
onderdeel is van de 
geldende 
zorgstandaarden, 
uitkomstindicatoren 
over de 
behandeling. Deze 
worden gebruikt 
voor 
kwaliteitsverbetering
en binnen zijn 
zorgaanbod. 
Zorgaanbieder dient 
gebruik te maken 
van gevalideerde 
door de 
beroepsgroep 
erkende 
meetinstrumenten 
en/of vragenlijsten. 
De uitkomsten 
worden gebuikt in de 
behandeling en 
worden 
teruggekoppeld aan 
de individuele cliënt.

Zorgaanbieder dient 
gebruik te maken 
van gevalideerde 
door de 
beroepsgroep 
erkende 
meetinstrumenten 
en/of vragenlijsten. 
De uitkomsten 
worden gebuikt in de 
behandeling en 
worden 
teruggekoppeld aan 
de individuele cliënt.
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De Zorgaanbieder 
stelt de 
Zorgverzekeraar 
direct in kennis en 
verstrekt een (voor 
zover relevant, 
geanonimiseerd) 
afschrift van ieder 
openbaar rapport 
van de IGJ dat de 
Zorgaanbieder 
betreft.

Zorgaanbieder dient 
de verzekeraar 
direct te informeren 
bij een IGJ 
maatregel of 
waarschuwing

Zorgaanbieder dient 
de verzekeraar 
direct te informeren 
bij een IGJ 
maatregel of 
waarschuwing en 
openbare 
rapportage goed 
vindbaar op de 
website te plaatsen 
voor de verzekerde.

Verzekeraar direct 
(schriftelijk) 
informeren als de 
IGJ een onderzoek 
instelt ten aanzien 
van de 
zorgaanbieder.

De Zorgaanbieder 
stelt de 
Zorgverzekeraar 
direct in kennis en 
verstrekt een (voor 
zover relevant, 
geanonimiseerd) 
afschrift van ieder 
openbaar rapport 
van de IGJ dat de 
Zorgaanbieder 
betreft.

Bij bedreiging van 
de continuiteit van 
zorg door een 
maatregel van de 
IGJ overlegt de 
zorgaanbieder met 
de zorgverzekeraar

De zorgaanbieder 
stelt de 
zorgverzekeraar 
direct in kennis en 
verstrekt een (voor 
zover relevant, 
anoniem) afschrift 
van ieder openbaar 
rapport van de IGJ 
dat de 
zorgaanbieder 
betreft

Verzekeraar direct 
(schriftelijk) 
informeren als de 
IGJ een onderzoek 
instelt ten aanzien 
van de 
zorgaanbieder.

De zorgaanbieder 
stelt de 
zorgverzekeraar 
direct in kennis en 
verstrekt een (voor 
zover relevant, 
anoniem) afschrift 
van ieder openbaar 
rapport van de IGJ 
dat de 
zorgaanbieder 
betreft

Verzekeraar direct 
(schriftelijk) 
informeren als de 
IGJ een onderzoek 
instelt ten aanzien 
van de 
zorgaanbieder.
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De zorgaanbieder 
heeft aantoonbaar 
de zorgbrede 
Governance* code 
ingevoerd en 
informeert de 
verzekeraar 
desgevraagd op 
welke manier de 
zorgaanbieder de 
Governance code 
naleeft. *De 
zorgbrede 
Governance Code is 
een instrument om 
de governance zo in 
te richten dat die 
bijdraagt aan het 
waarborgen van 
goede zorg.

De zorgaanbieder 
heeft aantoonbaar 
de zorgbrede 
Governance* code 
ingevoerd en 
informeert de 
verzekeraar 
desgevraagd op 
welke manier de 
zorgaanbieder de 
Governance code 
naleeft. *De 
zorgbrede 
Governance Code is 
een instrument om 
de governance zo in 
te richten dat die 
bijdraagt aan het 
waarborgen van 
goede zorg.

De zorgaanbieder 
heeft aantoonbaar 
de zorgbrede 
Governance* code 
ingevoerd en 
informeert de 
verzekeraar 
desgevraagd op 
welke manier de 
zorgaanbieder de 
Governance code 
naleeft. *De 
zorgbrede 
Governance Code is 
een instrument om 
de governance zo in 
te richten dat die 
bijdraagt aan het 
waarborgen van 
goede zorg.

De zorgaanbieder 
heeft aantoonbaar 
de zorgbrede 
Governance* code 
ingevoerd en 
informeert de 
verzekeraar 
desgevraagd op 
welke manier de 
zorgaanbieder de 
Governance code 
naleeft. *De 
zorgbrede 
Governance Code is 
een instrument om 
de governance zo in 
te richten dat die 
bijdraagt aan het 
waarborgen van 
goede zorg.

De zorgaanbieder 
heeft aantoonbaar 
de zorgbrede 
Governance* code 
ingevoerd en 
informeert de 
verzekeraar 
desgevraagd op 
welke manier de 
zorgaanbieder de 
Governance code 
naleeft. *De 
zorgbrede 
Governance Code is 
een instrument om 
de governance zo in 
te richten dat die 
bijdraagt aan het 
waarborgen van 
goede zorg.

De zorgaanbieder 
heeft aantoonbaar 
de zorgbrede 
Governance* code 
ingevoerd en 
informeert de 
verzekeraar 
desgevraagd op 
welke manier de 
zorgaanbieder de 
Governance code 
naleeft. *De 
zorgbrede 
Governance Code is 
een instrument om 
de governance zo in 
te richten dat die 
bijdraagt aan het 
waarborgen van 
goede zorg.

De zorgaanbieder 
heeft aantoonbaar 
de zorgbrede 
Governance* code 
ingevoerd en 
informeert de 
verzekeraar 
desgevraagd op 
welke manier de 
zorgaanbieder de 
Governance code 
naleeft.

De zorgaanbieder 
heeft aantoonbaar 
de zorgbrede 
Governance* code 
ingevoerd en 
informeert de 
verzekeraar 
desgevraagd op 
welke manier de 
zorgaanbieder de 
Governance code 
naleeft. *De 
zorgbrede 
Governance Code is 
een instrument om 
de governance zo in 
te richten dat die 
bijdraagt aan het 
waarborgen van 
goede zorg.

De zorgaanbieder 
heeft aantoonbaar 
de zorgbrede 
Governance* code 
ingevoerd en 
informeert de 
verzekeraar 
desgevraagd op 
welke manier de 
zorgaanbieder de 
Governance code 
naleeft.

De zorgaanbieder 
heeft aantoonbaar 
de zorgbrede 
Governance* code 
ingevoerd en 
informeert de 
verzekeraar 
desgevraagd op 
welke manier de 
zorgaanbieder de 
Governance code 
naleeft. *De 
zorgbrede 
Governance Code is 
een instrument om 
de governance zo in 
te richten dat die 
bijdraagt aan het 
waarborgen van 
goede zorg.
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Zorgaanbieder 
informeert 
verzekerde voor 
aanvang van de 
zorg waar 
verzekerde 
redelijkerwijs op is 
aangewezen, en 
voor zover nodig, cf 
de geldende NZa 
Regeling 
Transparantie 
Zorgaanbieders De 
zorgaanbieder wijst 
de verzekerde als er 
geen recht is op 
vergoeding op grond 
van zijn verzekering 
of dat een 
machtiging/toestem
ming nodig is.

Zorgaanbieder 
informeert 
verzekerde voor 
aanvang van de 
zorg waar 
verzekerde 
redelijkerwijs op is 
aangewezen, en 
voor zover nodig, cf 
de geldende NZa 
Regeling 
Transparantie 
Zorgaanbieders De 
zorgaanbieder wijst 
de verzekerde als er 
geen recht is op 
vergoeding op grond 
van zijn verzekering 
of dat een 
machtiging/toestem
ming nodig is.

Zorgaanbieder 
informeert 
verzekerde voor 
aanvang van de 
zorg waar 
verzekerde 
redelijkerwijs op is 
aangewezen, en 
voor zover nodig, cf 
de geldende NZa 
Regeling 
Transparantie 
Zorgaanbieders.

Zorgaanbieder 
informeert 
verzekerde voor 
aanvang van de 
zorg waar 
verzekerde 
redelijkerwijs op is 
aangewezen, en 
voor zover nodig, cf 
de geldende NZa 
Regeling 
Transparantie 
Zorgaanbieders. De 
zorgaanbieder wijst 
de verzekerde als er 
geen recht is op 
vergoeding op grond 
van zijn verzekering 
of dat een 
machtiging nodig is.

De zorgaanbieder 
draagt er zorg voor dat 
zijn verzekerden 
conform de geldende 
NZa regels worden 
geïnformeerd over de 
zorg die hij levert, de 
daarbij behorende 
prestaties en tarieven - 
waaronder de (indien en 
voor zover van 
toepassing) wettelijke 
eigen bijdragen - en 
wachttijden. De 
zorgaanbieder verstrekt 
aan de verzekerde de 
informatie over de 
inhoud en omvang van 
de verzekerde 
prestaties ingevolge de 
verzekering en over 
toestemmings- en 
machtigingsprocedures, 
die de verzekerde 
redelijkerwijs nodig 
heeft. De zorgaanbieder 
informeert de 
patiënt/verzekerde voor 
aanvang behandeling 
indien uit de 
verzekeringsvoorwaard
en blijkt dat de 
verzekerde, op basis 
van de informatie 
waarover de 
zorgaanbieder 
redelijkerwijs kan 
beschikken, mogelijk 
geen recht op 
vergoeding heeft op 
grond van zijn 
verzekering of dat een 
machtiging van de 
zorgverzekeraar nodig 
is.

Zorgaanbieder 
informeert verzekerde 
voor aanvang van de 
zorg waar verzekerde 
redelijkerwijs op is 
aangewezen, en voor 
zover nodig, cf de 
geldende NZa Regeling 
Transparantie 
Zorgaanbieders. De 
zorgaanbieder wijst de 
verzekerde als er geen 
recht is op vergoeding 
op grond van zijn 
verzekering of dat een 
machtiging nodig is. De 
zorgaanbieder 
informeert de 
verzekerden twee 
maanden voor het einde 
van deze overeenkomst 
over de financiele 
gevolgen als zij bij de 
zorgaanbieder onder 
behandeling willen 
blijven. Als partijen nog 
in onderhandeling zijn, 
vermeldt de 
zorgaanbieder dat ook. 
De zorgaanbieder wijst 
de verzekerden daarbij- 
of zoveel eerder als is 
aangewezen, erop dat 
zij de behandelingen 
voort kunnen zetten bij 
een zorgaanbieder die 
een overeenkomst heeft 
met ONVZ.

Zorgaanbieder 
informeert 
verzekerde voor 
aanvang van de 
zorg waar 
verzekerde 
redelijkerwijs op is 
aangewezen, en 
voor zover nodig, cf 
de geldende NZa 
Regeling 
Transparantie 
Zorgaanbieders De 
zorgaanbieder wijst 
de verzekerde als er 
geen recht is op 
vergoeding op grond 
van zijn verzekering 
of dat een 
machtiging/toestem
ming nodig is.

De zorgaanbieder 
publiceert op haar 
eigen website per 
locatie:  aan welke 
doelgroepen zorg 
wordt geleverd 
 welke stoornissen 
worden behandeld 
 de actuele 
wachttijden en 
aantal wachtenden 
cf de 
Transparantieregelin
g zorgaanbieders 
GGZ

Zorgaanbieder 
informeert 
verzekerde voor 
aanvang van de 
zorg waar 
verzekerde 
redelijkerwijs op is 
aangewezen, en 
voor zover nodig, cf 
de geldende NZa 
Regeling 
Transparantie 
Zorgaanbieders. 
Indien de door de 
zorgaanbieder te 
verlenen zorg niet 
de 
zorgverzekeringswet 
betreft verwijst de 
zorgaanbieder 
verzekerde voor de 
informatievoorzienin
g door naar de 
zorgverzekeraar

Zorgaanbieder 
informeert 
verzekerde voor 
aanvang van de 
zorg waar 
verzekerde 
redelijkerwijs op is 
aangewezen, en 
voor zover nodig, cf 
de geldende NZa 
Regeling 
Transparantie 
Zorgaanbieders. De 
zorgaanbieder wijst 
de verzekerde als er 
geen recht is op 
vergoeding op grond 
van zijn verzekering 
of dat een 
machtiging nodig is.
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verzekering die 
voldoende dekking 
biedt. De 
zorgaanbieder 
vrijwaart de 
verzekeraar voor 
aanspraken van 
(nabestaanden van) 
verzekerden voor 
een toerekenbare 
tekortkoming.

Vereist afsluiten 
verzekering die 
voldoende dekking 
biedt. De 
zorgaanbieder 
vrijwaart de 
verzekeraar voor 
aanspraken van 
(nabestaanden van) 
verzekerden voor 
een toerekenbare 
tekortkoming.

Vereist afsluiten 
verzekering die 
voldoende dekking 
biedt. De 
zorgaanbieder 
vrijwaart de 
verzekeraar voor 
aanspraken van 
(nabestaanden van) 
verzekerden voor 
een toerekenbare 
tekortkoming.

Vereist afsluiten 
verzekering die 
voldoende dekking 
biedt. De 
zorgaanbieder 
vrijwaart de 
verzekeraar voor 
aanspraken van 
(nabestaanden van) 
verzekerden voor 
een toerekenbare 
tekortkoming.

Vereist afsluiten 
verzekering die 
voldoende dekking 
biedt. De 
zorgaanbieder 
vrijwaart de 
verzekeraar voor 
aanspraken van 
(nabestaanden van) 
verzekerden voor 
een toerekenbare 
tekortkoming.

Vereist afsluiten 
verzekering die 
voldoende dekking 
biedt. De 
zorgaanbieder 
vrijwaart de 
verzekeraar voor 
aanspraken van 
(nabestaanden van) 
verzekerden voor 
een toerekenbare 
tekortkoming.

Vereist afsluiten 
verzekering die 
voldoende dekking 
biedt. De 
zorgaanbieder 
vrijwaart de 
verzekeraar voor 
aanspraken van 
(nabestaanden van) 
verzekerden voor 
een toerekenbare 
tekortkoming.

Vereist afsluiten van 
een verzekering die 
voldoende dekking 
biedt. De 
zorgaanbieder 
vrijwaart de 
verzekeraar voor 
aanspraken van 
(nabestaanden van) 
verzekerden voor 
een toerekenbare 
tekortkoming.

Vereist afsluiten 
verzekering die 
voldoende dekking 
biedt. De 
zorgaanbieder 
vrijwaart de 
verzekeraar voor 
aanspraken van 
(nabestaanden van) 
verzekerden voor 
een toerekenbare 
tekortkoming.

Vereist afsluiten 
verzekering die 
voldoende dekking 
biedt. De 
zorgaanbieder 
vrijwaart de 
verzekeraar voor 
aanspraken van 
(nabestaanden van) 
verzekerden voor 
een toerekenbare 
tekortkoming.
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Als nav de 
overeenkomst of de 
uitvoering daarvan 
een geschil ontstaat, 
proberen de partijen 
hier in onderling 
overleg uit te 
komen. Zo niet dan 
dient het worden 
voorgelegd aan de 
burgerlijk rechter of 
aan de 
onafhankelijke 
geschilleninstantie 
zorgcontractering.

Als nav de 
overeenkomst of de 
uitvoering daarvan 
een geschil ontstaat, 
proberen de partijen 
hier in onderling 
overleg uit te 
komen. Zo niet dan 
dient het worden 
voorgelegd aan de 
burgerlijk rechter of 
aan de 
onafhankelijke 
geschilleninstantie 
zorgcontractering.

Als nav de 
overeenkomst of de 
uitvoering daarvan 
een geschil ontstaat, 
proberen de partijen 
hier in onderling 
overleg uit te 
komen. Zo niet dan 
dient het worden 
voorgelegd aan de 
burgerlijk rechter of 
aan de 
onafhankelijke 
geschilleninstantie 
zorgcontractering.

Als nav de 
overeenkomst of de 
uitvoering daarvan 
een geschil ontstaat, 
proberen de partijen 
hier in onderling 
overleg uit te 
komen. Zo niet dan 
dient het worden 
voorgelegd aan de 
burgerlijk rechter of 
aan de 
onafhankelijke 
geschilleninstantie 
zorgcontractering.

Als nav de 
overeenkomst of de 
uitvoering daarvan 
een geschil ontstaat, 
proberen de partijen 
hier in onderling 
overleg uit te 
komen. Zo niet dan 
dient het worden 
voorgelegd aan de 
burgerlijk rechter of 
aan de 
onafhankelijke 
geschilleninstantie 
zorgcontractering.

Als nav de 
overeenkomst of de 
uitvoering daarvan 
een geschil ontstaat, 
proberen de partijen 
hier in onderling 
overleg uit te 
komen. Zo niet dan 
dient het worden 
voorgelegd aan de 
burgerlijk rechter of 
aan de 
onafhankelijke 
geschilleninstantie 
zorgcontractering.

Als nav de 
overeenkomst of de 
uitvoering daarvan 
een geschil ontstaat, 
proberen de partijen 
hier in onderling 
overleg uit te 
komen. Zo niet dan 
dient het worden 
voorgelegd aan de 
burgerlijk rechter of 
aan de 
onafhankelijke 
geschilleninstantie 
zorgcontractering.

Als nav de 
overeenkomst of de 
uitvoering daarvan 
een geschil ontstaat, 
proberen de partijen 
hier in onderling 
overleg uit te 
komen. Zo niet dan 
dient het worden 
voorgelegd aan de 
burgerlijk rechter of 
aan de 
onafhankelijke 
geschilleninstantie 
zorgcontractering.

Als nav de 
overeenkomst of de 
uitvoering daarvan 
een geschil ontstaat, 
proberen de partijen 
hier in onderling 
overleg uit te 
komen. Zo niet dan 
dient het worden 
voorgelegd aan de 
burgerlijk rechter of 
aan de 
onafhankelijke 
geschilleninstantie 
zorgcontractering.

Als nav de 
overeenkomst of de 
uitvoering daarvan 
een geschil ontstaat, 
proberen de partijen 
hier in onderling 
overleg uit te 
komen. Zo niet dan 
dient het worden 
voorgelegd aan de 
burgerlijk rechter of 
aan de 
onafhankelijke 
geschilleninstantie 
zorgcontractering.
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r) UBO dient bekend 
te zijn bij de 
verzekeraar en mag 
niet onder een 
wettelijke 
sanctieregeling 
vallen. Indien de 
UBO wijzigt is de 
zorgaanbieder 
verplicht dit vooraf te 
melden aan de 
verzekeraar.

UBO dient bekend 
te zijn bij de 
verzekeraar en mag 
niet onder een 
wettelijke 
sanctieregeling 
vallen. Indien de 
UBO wijzigt is de 
zorgaanbieder 
verplicht dit vooraf te 
melden aan de 
verzekeraar.

UBO dient bekend 
te zijn bij de 
verzekeraar en mag 
niet onder een 
wettelijke 
sanctieregeling 
vallen. Indien de 
UBO wijzigt is de 
zorgaanbieder 
verplicht dit vooraf te 
melden aan de 
verzekeraar.

UBO dient bekend 
te zijn bij de 
verzekeraar en mag 
niet onder een 
wettelijke 
sanctieregeling 
vallen. Indien de 
UBO wijzigt is de 
zorgaanbieder 
verplicht dit vooraf te 
melden aan de 
verzekeraar.

De overeenkomst 
wordt gesloten 
onder de 
opschortende 
voorwaarden dat 
Zorgverzekeraar 
bekend is met de 
UBO(‘s) van de 
Zorgaanbieder en 
de betreffende 
UBO(‘s) niet onder 
een wettelijke 
sanctieregeling valt.

UBO dient bekend 
te zijn bij de 
verzekeraar en mag 
niet onder een 
wettelijke 
sanctieregeling 
vallen. Indien de 
UBO wijzigt is de 
zorgaanbieder 
verplicht dit vooraf te 
melden aan de 
verzekeraar.

UBO dient bekend 
te zijn bij de 
verzekeraar en mag 
niet onder een 
wettelijke 
sanctieregeling 
vallen. Indien de 
UBO wijzigt is de 
zorgaanbieder 
verplicht dit vooraf te 
melden aan de 
verzekeraar.

UBO dient bekend 
te zijn bij de 
verzekeraar en mag 
niet onder een 
wettelijke 
sanctieregeling 
vallen.

UBO dient bekend 
te zijn bij de 
verzekeraar en mag 
niet onder een 
wettelijke 
sanctieregeling 
vallen. Indien de 
UBO wijzigt is de 
zorgaanbieder 
verplicht dit vooraf te 
melden aan de 
verzekeraar.

UBO dient bekend 
te zijn bij de 
verzekeraar en mag 
niet onder een 
wettelijke 
sanctieregeling 
vallen. Indien de 
UBO wijzigt is de 
zorgaanbieder 
verplicht dit vooraf te 
melden aan de 
verzekeraar.
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Bij een doorverwijzing 
volgt Zorgverzekeraar 
de vigerende landelijke 
doorverwijsafspraken 
GGZ. Een 
doorverwijzing is een 
aansluitend vervolg op 
een eerder gestart GGZ 
traject. Indien er sprake 
is van een 
doorverwijzing moet er 
minimaal elk jaar een 
melding aan de huisarts 
worden gedaan . Er is 
dan geen nieuwe 
verwijzing van de 
huisarts noodzakelijk. 
Geen verwijsbrief nodig 
indien er sprake is van: 
1. Cliënt komt uit 
justitieel traject 2. Cliënt 
is in behandeling bij de 
aanbieder en zet 
behandeling direct voort 
na het beëindigen van 
de Wlz-indicatie 3. 
Cliënt komt uit de 
Jeugdwet 4.Vervolg na 
start behandeling 
binnen acute GGZ 
5.Generalistische Basis-
GGZ naar 
Gespecialiseerde GGZ 
(of vice-versa) 
6.Doorverwijzing tussen 
GGZ-aanbieders 
(onafhankelijk of dit GB-
GGZ of G-GGZ betreft) 
In deze situaties is er 
dus geen (nieuwe) 
verwijzing van een 
eventuele initiële 
verwijzer nodig.

Bij een doorverwijzing 
volgt Zorgverzekeraar 
de vigerende landelijke 
doorverwijsafspraken 
GGZ. Een 
doorverwijzing is een 
aansluitend vervolg op 
een eerder gestart GGZ 
traject. Indien er sprake 
is van een 
doorverwijzing moet er 
minimaal elk jaar een 
melding aan de huisarts 
worden gedaan . Er is 
dan geen nieuwe 
verwijzing van de 
huisarts noodzakelijk. 
Geen verwijsbrief nodig 
indien er sprake is van: 
1. Cliënt komt uit 
justitieel traject 2. Cliënt 
is in behandeling bij de 
aanbieder en zet 
behandeling direct voort 
na het beëindigen van 
de Wlz-indicatie 3. 
Cliënt komt uit de 
Jeugdwet 4.Vervolg na 
start behandeling 
binnen acute GGZ 
5.Generalistische Basis-
GGZ naar 
Gespecialiseerde GGZ 
(of vice-versa) 
6.Doorverwijzing tussen 
GGZ-aanbieders 
(onafhankelijk of dit GB-
GGZ of G-GGZ betreft) 
In deze situaties is er 
dus geen (nieuwe) 
verwijzing van een 
eventuele initiële 
verwijzer nodig.

Een doorverwijzing is 
een aansluitend vervolg 
op een eerder gestart 
GGZ traject. Indien er 
sprake is van een 
doorverwijzing moet er 
minimaal elk jaar een 
melding aan de huisarts 
worden gedaan . Er is 
dan geen nieuwe 
verwijzing van de 
huisarts noodzakelijk. 
Geen verwijsbrief nodig 
indien er sprake is van: 
1. Cliënt komt uit 
justitieel traject 2. Cliënt 
is in behandeling bij de 
aanbieder en zet 
behandeling direct voort 
na het beëindigen van 
de Wlz-indicatie 3. 
Cliënt komt uit de 
Jeugdwet 4.Vervolg na 
start behandeling 
binnen acute GGZ 
5.Generalistische Basis-
GGZ naar 
Gespecialiseerde GGZ 
(of vice-versa) 
6.Doorverwijzing tussen 
GGZ-aanbieders 
(onafhankelijk of dit GB-
GGZ of G-GGZ betreft) 
In deze situaties is er 
dus geen (nieuwe) 
verwijzing van een 
eventuele initiële 
verwijzer nodig.

Een doorverwijzing is 
een aansluitend vervolg 
op een eerder gestart 
GGZ traject. Indien er 
sprake is van een 
doorverwijzing moet er 
minimaal elk jaar een 
melding aan de huisarts 
worden gedaan . Er is 
dan geen nieuwe 
verwijzing van de 
huisarts noodzakelijk. 
Geen verwijsbrief nodig 
indien er sprake is van: 
1. Cliënt komt uit 
justitieel traject 2. Cliënt 
is in behandeling bij de 
aanbieder en zet 
behandeling direct voort 
na het beëindigen van 
de Wlz-indicatie 3. 
Cliënt komt uit de 
Jeugdwet 4.Vervolg na 
start behandeling 
binnen acute GGZ 
5.Generalistische Basis-
GGZ naar 
Gespecialiseerde GGZ 
(of vice-versa) 
6.Doorverwijzing tussen 
GGZ-aanbieders 
(onafhankelijk of dit GB-
GGZ of G-GGZ betreft) 
In deze situaties is er 
dus geen (nieuwe) 
verwijzing van een 
eventuele initiële 
verwijzer nodig.

Een doorverwijzing is 
een aansluitend vervolg 
op een eerder gestart 
GGZ traject. Indien er 
sprake is van een 
doorverwijzing moet er 
minimaal elk jaar een 
melding aan de huisarts 
worden gedaan . Er is 
dan geen nieuwe 
verwijzing van de 
huisarts noodzakelijk. 
Geen verwijsbrief nodig 
indien er sprake is van: 
1. Cliënt komt uit 
justitieel traject 2. Cliënt 
is in behandeling bij de 
aanbieder en zet 
behandeling direct voort 
na het beëindigen van 
de Wlz-indicatie 3. 
Cliënt komt uit de 
Jeugdwet 4.Vervolg na 
start behandeling 
binnen acute GGZ 
5.Generalistische Basis-
GGZ naar 
Gespecialiseerde GGZ 
(of vice-versa) 
6.Doorverwijzing tussen 
GGZ-aanbieders 
(onafhankelijk of dit GB-
GGZ of G-GGZ betreft) 
In deze situaties is er 
dus geen (nieuwe) 
verwijzing van een 
eventuele initiële 
verwijzer nodig.

Een doorverwijzing is 
een aansluitend vervolg 
op een eerder gestart 
GGZ traject. Indien er 
sprake is van een 
doorverwijzing moet er 
minimaal elk jaar een 
melding aan de huisarts 
worden gedaan . Er is 
dan geen nieuwe 
verwijzing van de 
huisarts noodzakelijk. 
Geen verwijsbrief nodig 
indien er sprake is van: 
1. Cliënt komt uit 
justitieel traject 2. Cliënt 
is in behandeling bij de 
aanbieder en zet 
behandeling direct voort 
na het beëindigen van 
de Wlz-indicatie 3. 
Cliënt komt uit de 
Jeugdwet 4.Vervolg na 
start behandeling 
binnen acute GGZ 
5.Generalistische Basis-
GGZ naar 
Gespecialiseerde GGZ 
(of vice-versa) 
6.Doorverwijzing tussen 
GGZ-aanbieders 
(onafhankelijk of dit GB-
GGZ of G-GGZ betreft) 
In deze situaties is er 
dus geen (nieuwe) 
verwijzing van een 
eventuele initiële 
verwijzer nodig.

Een doorverwijzing is 
een aansluitend vervolg 
op een eerder gestart 
GGZ traject. Indien er 
sprake is van een 
doorverwijzing moet er 
minimaal elk jaar een 
melding aan de huisarts 
worden gedaan . Er is 
dan geen nieuwe 
verwijzing van de 
huisarts noodzakelijk. 
Geen verwijsbrief nodig 
indien er sprake is van: 
1. Cliënt komt uit 
justitieel traject 2. Cliënt 
is in behandeling bij de 
aanbieder en zet 
behandeling direct voort 
na het beëindigen van 
de Wlz-indicatie 3. 
Cliënt komt uit de 
Jeugdwet 4.Vervolg na 
start behandeling 
binnen acute GGZ 
5.Generalistische Basis-
GGZ naar 
Gespecialiseerde GGZ 
(of vice-versa) 
6.Doorverwijzing tussen 
GGZ-aanbieders 
(onafhankelijk of dit GB-
GGZ of G-GGZ betreft) 
In deze situaties is er 
dus geen (nieuwe) 
verwijzing van een 
eventuele initiële 
verwijzer nodig.

Een doorverwijzing is 
een aansluitend vervolg 
op een eerder gestart 
GGZ traject. Indien er 
sprake is van een 
doorverwijzing moet er 
minimaal elk jaar een 
melding aan de huisarts 
worden gedaan . Er is 
dan geen nieuwe 
verwijzing van de 
huisarts noodzakelijk. 
Geen verwijsbrief nodig 
indien er sprake is van: 
1. Cliënt komt uit 
justitieel traject 2. Cliënt 
is in behandeling bij de 
aanbieder en zet 
behandeling direct voort 
na het beëindigen van 
de Wlz-indicatie 3. 
Cliënt komt uit de 
Jeugdwet 4.Vervolg na 
start behandeling 
binnen acute GGZ 
5.Generalistische Basis-
GGZ naar 
Gespecialiseerde GGZ 
(of vice-versa) 
6.Doorverwijzing tussen 
GGZ-aanbieders 
(onafhankelijk of dit GB-
GGZ of G-GGZ betreft) 
In deze situaties is er 
dus geen (nieuwe) 
verwijzing van een 
eventuele initiële 
verwijzer nodig.

Een doorverwijzing is 
een aansluitend vervolg 
op een eerder gestart 
GGZ traject. Indien er 
sprake is van een 
doorverwijzing moet er 
minimaal elk jaar een 
melding aan de huisarts 
worden gedaan . Er is 
dan geen nieuwe 
verwijzing van de 
huisarts noodzakelijk. 
Geen verwijsbrief nodig 
indien er sprake is van: 
1. Cliënt komt uit 
justitieel traject 2. Cliënt 
is in behandeling bij de 
aanbieder en zet 
behandeling direct voort 
na het beëindigen van 
de Wlz-indicatie 3. 
Cliënt komt uit de 
Jeugdwet 4.Vervolg na 
start behandeling 
binnen acute GGZ 
5.Generalistische Basis-
GGZ naar 
Gespecialiseerde GGZ 
(of vice-versa) 
6.Doorverwijzing tussen 
GGZ-aanbieders 
(onafhankelijk of dit GB-
GGZ of G-GGZ betreft) 
In deze situaties is er 
dus geen (nieuwe) 
verwijzing van een 
eventuele initiële 
verwijzer nodig.

Een doorverwijzing is 
een aansluitend vervolg 
op een eerder gestart 
GGZ traject. Indien er 
sprake is van een 
doorverwijzing moet er 
minimaal elk jaar een 
melding aan de huisarts 
worden gedaan . Er is 
dan geen nieuwe 
verwijzing van de 
huisarts noodzakelijk. 
Geen verwijsbrief nodig 
indien er sprake is van: 
1. Cliënt komt uit 
justitieel traject 2. Cliënt 
is in behandeling bij de 
aanbieder en zet 
behandeling direct voort 
na het beëindigen van 
de Wlz-indicatie 3. 
Cliënt komt uit de 
Jeugdwet 4.Vervolg na 
start behandeling 
binnen acute GGZ 
5.Generalistische Basis-
GGZ naar 
Gespecialiseerde GGZ 
(of vice-versa) 
6.Doorverwijzing tussen 
GGZ-aanbieders 
(onafhankelijk of dit GB-
GGZ of G-GGZ betreft) 
In deze situaties is er 
dus geen (nieuwe) 
verwijzing van een 
eventuele initiële 
verwijzer nodig.
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Weigering / 
afbreken 
behandeling mag de 
zorgaanbieder 
alleen doen als er 
gewichtige redenen 
bestaan en dit 
schriftelijk aan de 
verzekerde en de 
huisarts van de 
verzekerde 
mededelen. Bij 
beëindiging van de 
bedrijfsvoering werkt 
de zorgaanbieder 
mee aan een 
zorgvuldige 
overdracht van de 
verzekerde aan een 
andere 
gecontracteerde 
zorgaanbieder. De 
zorgaanbieder 
handelt hiermee in 
lijn met de meest 
recente "Richtlijn 
niet-aangaan of 
beëindiging van de 
geneeskundige 
behandelingsoveree
nkomst'.

Weigering / 
afbreken 
behandeling mag de 
zorgaanbieder 
alleen doen als er 
gewichtige redenen 
bestaan en dit 
schriftelijk aan de 
verzekerde 
mededelen. Bij 
beëindiging vd 
bedrijfsvoering werkt 
de zorgaanbieder 
mee aan een 
zorgvuldige 
overdracht vd 
verzekerde aan een 
andere 
gecontracteerde 
zorgaanbieder. De 
zorgaanbieder 
handelt hiermee in 
lijn met de meest 
recente "Richtlijn 
niet-aangaan of 
beëindiging vd 
geneeskundige 
behandelingsoveree
nkomst'.

Weigering / 
afbreken 
behandeling mag de 
zorgaanbieder 
alleen doen als er 
gewichtige redenen 
bestaan en dit 
schriftelijk aan de 
verzekerde 
mededelen. Bij 
beëindiging vd 
bedrijfsvoering werkt 
de zorgaanbieder 
mee aan een 
zorgvuldige 
overdracht vd 
verzekerde aan een 
andere 
gecontracteerde 
zorgaanbieder. De 
zorgaanbieder 
handelt hiermee in 
lijn met de meest 
recente "Richtlijn 
niet-aangaan of 
beëindiging vd 
geneeskundige 
behandelingsoveree
nkomst'.

De zorgaanbieder 
kan het aangaan 
van een 
behandelrelatie met 
een patiënt slechts 
weigeren of de 
behandelrelatie 
slechts beëindigen 
wegens gewichtige 
redenen, tenzij er 
sprake is van een 
spoedeisende 
situatie. De 
zorgaanbieder 
pleegt vooraf 
overleg met de 
betrokken 
zorgverzekeraar

De zorgaanbieder 
handelt hiermee in 
lijn met de meest 
recente "Richtlijn 
niet-aangaan of 
beëindiging vd 
geneeskundige 
behandelingsoveree
nkomst'.

Weigering / 
afbreken 
behandeling mag de 
zorgaanbieder 
alleen doen als er 
gewichtige redenen 
bestaan, tenzij er 
sprake is van een 
spoedeisende 
situatie De 
zorgaanbieder 
handelt hiermee in 
lijn met de meest 
recente "Richtlijn 
niet-aangaan of 
beëindiging vd 
geneeskundige 
behandelingsoveree
nkomst'.

Weigering / 
afbreken 
behandeling mag de 
zorgaanbieder 
alleen doen als er 
gewichtige redenen 
bestaan en dit 
schriftelijk aan de 
verzekerde 
mededelen. Bij 
beëindiging vd 
bedrijfsvoering werkt 
de zorgaanbieder 
mee aan een 
zorgvuldige 
overdracht vd 
verzekerde aan een 
andere 
gecontracteerde 
zorgaanbieder.

De zorgaanbieder 
handelt hiermee in 
lijn met de meest 
recente "Richtlijn 
niet-aangaan of 
beëindiging vd 
geneeskundige 
behandelingsoveree
nkomst'.
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De zorgaanbieder 
dient in de 
diagnostiekfase het 
BGGZ profiel te 
bepalen en vanaf de 
behandelprestaties 
dient dit op de 
factuur vermeld te 
worden.

De zorgaanbieder 
dient in de 
diagnostiekfase het 
BGGZ profiel te 
bepalen en vanaf de 
behandelprestaties 
dient dit op de 
factuur vermeld te 
worden.

De zorgaanbieder 
dient in de 
diagnostiekfase het 
BGGZ profiel te 
bepalen en vanaf de 
behandelprestaties 
dient dit op de 
factuur vermeld te 
worden.

De zorgaanbieder 
dient in de 
diagnostiekfase het 
BGGZ profiel te 
bepalen en vanaf de 
behandelprestaties 
dient dit op de 
factuur vermeld te 
worden.

De zorgaanbieder 
dient in de 
diagnostiekfase het 
BGGZ profiel te 
bepalen en vanaf de 
behandelprestaties 
dient dit op de 
factuur vermeld te 
worden.

De zorgaanbieder 
dient in de 
diagnostiekfase het 
BGGZ profiel te 
bepalen en vanaf de 
behandelprestaties 
dient dit op de 
factuur vermeld te 
worden.

De zorgaanbieder 
dient in de 
diagnostiekfase het 
BGGZ profiel te 
bepalen en vanaf de 
behandelprestaties 
dient dit op de 
factuur vermeld te 
worden.

De zorgaanbieder 
dient in de 
diagnostiekfase het 
BGGZ profiel te 
bepalen en vanaf de 
behandelprestaties 
dient dit op de 
factuur vermeld te 
worden.

De zorgaanbieder 
dient in de 
diagnostiekfase het 
BGGZ profiel te 
bepalen en vanaf de 
behandelprestaties 
dient dit op de 
factuur vermeld te 
worden.

De zorgaanbieder 
dient in de 
diagnostiekfase het 
BGGZ profiel te 
bepalen en vanaf de 
behandelprestaties 
dient dit op de 
factuur vermeld te 
worden.
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VGZ hanteert de 
landelijke afspraken 
tussen veldpartijen  
voor de invulling van 
het 
regiebehandelaarsc
hap zoals 
vastgelegd in het 
document 'Tijdelijke 
invulling 
regiebehandelaarsc
hap 
zorgprestatiemodel'. 
Behandelaren die in 
dit document niet 
specifiek benoemd 
worden kunnen niet 
ingezet worden als 
regiebehandelaar.

Conform 
kwaliteitsstatuut, 
Regiebehandelaar is 
de zorgverlener die 
regie voert over het 
zorgproces met de 
taken zoals 
omschreven in het 
model 
kwaliteitsstatuut.

Conform 
kwaliteitsstatuut, 
Regiebehandelaar is 
de zorgverlener die 
regie voert over het 
zorgproces met de 
taken zoals 
omschreven in het 
model 
kwaliteitsstatuut.

Conform 
kwaliteitsstatuut, 
Regiebehandelaar is 
de zorgverlener die 
regie voert over het 
zorgproces met de 
taken zoals 
omschreven in het 
model 
kwaliteitsstatuut.

Regiebehandelaar is 
de zorgverlener die 
regie voert over het 
zorgproces cf het 
Landelijk 
Kwaliteitsstatuut 
GGZ en NZa 
regelgeving

Conform 
kwaliteitsstatuut, 
Regiebehandelaar is 
de zorgverlener die 
regie voert over het 
zorgproces met de 
taken zoals 
omschreven in het 
model 
kwaliteitsstatuut.

Conform 
kwaliteitsstatuut, 
Regiebehandelaar is 
de zorgverlener die 
regie voert over het 
zorgproces met de 
taken zoals 
omschreven in het 
model 
kwaliteitsstatuut.

Conform 
kwaliteitsstatuut, 
Regiebehandelaar is 
de zorgverlener die 
regie voert over het 
zorgproces met de 
taken zoals 
omschreven in het 
model 
kwaliteitsstatuut.

De Zorgverzekeraar 
hanteert de 
vigerende landelijke 
afspraken tussen 
veldpartijen voor de 
invulling van

Conform 
kwaliteitsstatuut, 
Regiebehandelaar is 
de zorgverlener die 
regie voert over het 
zorgproces met de 
taken zoals 
omschreven in het 
model 
kwaliteitsstatuut.
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Multidisciplinair 
team, waarbij de 
voortgang van de 
behandeling (ook) 
wordt besproken in 
een MDO, en een 
psychiater of 
klinisch psycholoog 
zijn lid van het 
multidisciplinaire 
team. Het 
multidisciplinair 
overleg (MDO) vindt 
periodiek plaats. 
Wanneer de 
psychiater of 
klinisch psycholoog 
niet de 
regiebehandelaar is, 
dan is deze 
aanwezig in elk 
MDO waarin voor de 
behandeling 
bepalende 
beslissingen 
zijn/worden 
genomen, 
waaronder 
tenminste de 
diagnose, de 
bepaling of de 
wijziging van het 
behandelplan en de 
bepaling van het 
einde van de 
behandeling.

In setting 3 
Ambulant 
Kwaliteitsstatuut 
sectie III- 
Multidisciplinair dient 
er bij het MDO een 
psychiater of een 
klinisch psycholoog 
aanwezig te zijn.

In setting 3 
Ambulant 
Kwaliteitsstatuut 
sectie III- 
Multidisciplinair dient 
er bij het MDO een 
psychiater of een 
klinisch psycholoog 
aanwezig te zijn.

In het Model 
Kwaliteitsstatuut is 
omschreven wie 
regiebehandelaar mag 
zijn en in welke setting. 
Als de functie van 
regiebehandelaar alleen 
mag worden ingevuld in 
een MDO-constructie, 
dan moet het 
multidisciplinair overleg 
worden ingevuld zoals 
omschreven in het 
Model Kwaliteitsstatuut. 
Hier voegt Zorg en 
Zekerheid nog de 
volgende aspecten aan 
toe voor de invulling van 
het MDO:  Ieder lid van 
het MDO is persoonlijk 
betrokken bij de 
behandeling  Er wordt 
voldoende tijd genomen 
voor overleg en het 
betrekken van 
verschillende disciplines 
o Er bestaat een 
duidelijke taakverdeling 
en verdeling van 
verantwoordelijkheden 
 De client heeft één 
aanspreekpunt  Alle 
leden van het MDO zijn 
tegelijkertijd 
beschikbaar en er is 
sprake van onderlinge 
gelijkwaardigheid. Er 
wordt periodiek 
geëvalueerd of het 
MDO optimaal 
functioneert.

In het Model 
Kwaliteitsstatuut is 
omschreven wie 
regiebehandelaar mag 
zijn en in welke setting. 
Als de functie van 
regiebehandelaar alleen 
mag worden ingevuld in 
een MDO-constructie, 
dan moet het 
multidisciplinair overleg 
worden ingevuld zoals 
omschreven in het 
Model Kwaliteitsstatuut. 
Hier voegt ENO nog de 
volgende aspecten aan 
toe voor de invulling van 
het MDO:  Ieder lid van 
het MDO is persoonlijk 
betrokken bij de 
behandeling  Er wordt 
voldoende tijd genomen 
voor overleg en het 
betrekken van 
verschillende disciplines 
o Er bestaat een 
duidelijke taakverdeling 
en verdeling van 
verantwoordelijkheden 
 De client heeft één 
aanspreekpunt  Alle 
leden van het MDO zijn 
tegelijkertijd 
beschikbaar en er is 
sprake van onderlinge 
gelijkwaardigheid. Er 
wordt periodiek 
geëvalueerd of het 
MDO optimaal 
functioneert.

In setting 3 
Ambulant 
Kwaliteitsstatuut 
sectie III- 
Multidisciplinair dient 
er bij het MDO een 
psychiater of een 
klinisch psycholoog 
aanwezig te zijn.

In setting 3 
Ambulant 
Kwaliteitsstatuut 
sectie III- 
Multidisciplinair dient 
er bij het MDO een 
psychiater of een 
klinisch psycholoog 
aanwezig te zijn.
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De 
zorgvraagtypering 
wordt door de 
regiebehandelaar 
gedaan in de 
diagnose fase. De 
basis voor 
zorgvraagtypering is 
de HONOS+ 
vragenlijst. Het 
gekozen 
zorgvraagtype dient 
op de factuur 
vermeld te worden 
bij alle 
behandelprestaties, 
bij de diagnostiek 
prestaties is dat nog 
optioneel.

De 
zorgvraagtypering 
wordt door de 
regiebehandelaar 
gedaan in de 
diagnose fase. De 
basis voor 
zorgvraagtypering is 
de HONOS+ 
vragenlijst. Het 
gekozen 
zorgvraagtype dient 
op de factuur 
vermeld te worden 
bij alle 
behandelprestaties, 
bij de diagnostiek 
prestaties is dat nog 
optioneel.

De 
zorgvraagtypering 
wordt door de 
regiebehandelaar 
gedaan in de 
diagnose fase. De 
basis voor 
zorgvraagtypering is 
de HONOS+ 
vragenlijst. Het 
gekozen 
zorgvraagtype dient 
op de factuur 
vermeld te worden 
bij alle 
behandelprestaties, 
bij de diagnostiek 
prestaties is dat nog 
optioneel.

De 
zorgvraagtypering 
wordt door de 
regiebehandelaar 
gedaan in de 
diagnose fase. De 
basis voor 
zorgvraagtypering is 
de HONOS+ 
vragenlijst. Het 
gekozen 
zorgvraagtype dient 
op de factuur 
vermeld te worden 
bij alle 
behandelprestaties, 
bij de diagnostiek 
prestaties is dat nog 
optioneel.

De 
zorgvraagtypering 
wordt door de 
regiebehandelaar 
gedaan in de 
diagnose fase. De 
basis voor 
zorgvraagtypering is 
de HONOS+ 
vragenlijst. Het 
gekozen 
zorgvraagtype dient 
op de factuur 
vermeld te worden 
bij alle 
behandelprestaties, 
bij de diagnostiek 
prestaties is dat nog 
optioneel.

De 
zorgvraagtypering 
wordt door de 
regiebehandelaar 
gedaan in de 
diagnose fase. De 
basis voor 
zorgvraagtypering is 
de HONOS+ 
vragenlijst. Het 
gekozen 
zorgvraagtype dient 
op de factuur 
vermeld te worden 
bij alle 
behandelprestaties, 
bij de diagnostiek 
prestaties is dat nog 
optioneel. De 
zorgaanbieder 
voldoet aan de NZa 
regelgeving 
aangaande dat 
bestaande cliënten 
in de loop van 2022 
getypeerd moeten 
zijn en nieuwe 
cliënten bij aanvang 
van hun 
behandeling worden 

De 
zorgvraagtypering 
wordt door de 
regiebehandelaar 
gedaan in de 
diagnose fase. De 
basis voor 
zorgvraagtypering is 
de HONOS+ 
vragenlijst. Het 
gekozen 
zorgvraagtype dient 
op de factuur 
vermeld te worden 
bij alle 
behandelprestaties, 
bij de diagnostiek 
prestaties is dat nog 
optioneel. Bij 
hoogcomplexe 
casuïstiek dient de 
zorgaanbieder te 
handelen conform 
het landelijke plan 
van aanpak hoog 
complexe GGZ dd 
13 maart 2020.

De 
zorgvraagtypering 
wordt door de 
regiebehandelaar 
gedaan in de 
diagnose fase. De 
basis voor 
zorgvraagtypering is 
de HONOS+ 
vragenlijst. Het 
gekozen 
zorgvraagtype dient 
op de factuur 
vermeld te worden 
bij alle 
behandelprestaties, 
bij de diagnostiek 
prestaties is dat nog 
optioneel.

De 
zorgvraagtypering 
wordt door de 
regiebehandelaar 
gedaan in de 
diagnose fase. De 
basis voor 
zorgvraagtypering is 
de HONOS+ 
vragenlijst. Het 
gekozen 
zorgvraagtype dient 
op de factuur 
vermeld te worden 
bij alle 
behandelprestaties, 
bij de diagnostiek 
prestaties is dat nog 
optioneel.

De 
zorgvraagtypering 
wordt door de 
regiebehandelaar 
gedaan in de 
diagnose fase. De 
basis voor 
zorgvraagtypering is 
de HONOS+ 
vragenlijst. Het 
gekozen 
zorgvraagtype dient 
op de factuur 
vermeld te worden 
bij alle 
behandelprestaties, 
bij de diagnostiek 
prestaties is dat nog 
optioneel.
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Vanaf 1 juli 2022 zijn 
Basis psychologen 
verplicht om over 
een LOGO 
verklaring te 
beschikken. Na die 
datum kan een 
masterpsycholoog 
zonder geldige 
LOGO verklaring 
geen declarabele 
consulten 
registreren.

Vanaf 1 juli 2022 zijn 
Basis psychologen 
verplicht om over 
een LOGO 
verklaring te 
beschikken. Na die 
datum kan een 
masterpsycholoog 
zonder geldige 
LOGO verklaring 
geen declarabele 
consulten 
registreren.

Vanaf 1 juli 2022 zijn 
Basis psychologen 
verplicht om over 
een LOGO 
verklaring te 
beschikken. Na die 
datum kan een 
masterpsycholoog 
zonder geldige 
LOGO verklaring 
geen declarabele 
consulten 
registreren.

Vanaf 1 juli 2022 zijn 
Basis psychologen 
verplicht om over 
een LOGO 
verklaring te 
beschikken. Na die 
datum kan een 
masterpsycholoog 
zonder geldige 
LOGO verklaring 
geen declarabele 
consulten 
registreren.

Vanaf 1 juli 2022 zijn 
Basis psychologen 
verplicht om over 
een LOGO 
verklaring te 
beschikken. Na die 
datum kan een 
masterpsycholoog 
zonder geldige 
LOGO verklaring 
geen declarabele 
consulten 
registreren.

Vanaf 1 juli 2022 zijn 
Basis psychologen 
verplicht om over 
een LOGO 
verklaring te 
beschikken. Na die 
datum kan een 
masterpsycholoog 
zonder geldige 
LOGO verklaring 
geen declarabele 
consulten 
registreren.

Vanaf 1 juli 2022 zijn 
Basis psychologen 
verplicht om over 
een LOGO 
verklaring te 
beschikken. Na die 
datum kan een 
masterpsycholoog 
zonder geldige 
LOGO verklaring 
geen declarabele 
consulten 
registreren.

Vanaf 1 juli 2022 zijn 
Basis psychologen 
verplicht om over 
een LOGO 
verklaring te 
beschikken. Na die 
datum kan een 
masterpsycholoog 
zonder geldige 
LOGO verklaring 
geen declarabele 
consulten 
registreren.

Vanaf 1 juli 2022 zijn 
Basis psychologen 
verplicht om over 
een LOGO 
verklaring te 
beschikken. Na die 
datum kan een 
masterpsycholoog 
zonder geldige 
LOGO verklaring 
geen declarabele 
consulten 
registreren.

Vanaf 1 juli 2022 zijn 
Basis psychologen 
verplicht om over 
een LOGO 
verklaring te 
beschikken. Na die 
datum kan een 
masterpsycholoog 
zonder geldige 
LOGO verklaring 
geen declarabele 
consulten 
registreren.
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Voor de BGGZ 
hanteert VGZ het 
Keurmerk van de 
Stichting Kwaliteit in 
de Basis GGZ 
(KiBG).

Voor de BGGZ 
hanteert CZ het 
Keurmerk van de 
Stichting Kwaliteit in 
de Basis GGZ 
(KiBG) danwel een 
gelijkwaardig 
initiatief of een 
visitatie certificaat 
van de LVVP en/of 
NIP.

Voor de BGGZ 
hanteert 
ZilverenKruis het 
Keurmerk van de 
Stichting Kwaliteit in 
de Basis GGZ 
(KiBG).

De zorgaanbieder 
beschikt over een 
geldig 
kwaliteitscertificaat 
voor de totale 
organisatie en 
verricht structureel 
metingen van de 
tevredenheid c.q. 
ervaringen van 
verzekerde bij 
afsluiting van de 
behandeling, 
bijvoorbeeld door 
toepassing van de 
CQ-index.

De zorgaanbieder 
beschikt over een 
geldig 
kwaliteitscertificaat 
voor de totale 
organisatie en 
verricht structureel 
metingen van de 
tevredenheid c.q. 
ervaringen van 
verzekerde bij 
afsluiting van de 
behandeling, 
bijvoorbeeld door 
toepassing van de 
CQ-index.
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voldoet aan de voor 
hem geldende wet- 
en regelgeving, 
waaronder de Wet 
toetreding 
zorgaanbieders. Niet 
voldoen aan deze 
wet kan leiden 
(tussentijdse) 
opzegging van de 
overeenkomst.

De zorgaanbieder 
voldoet aan de voor 
hem geldende wet- 
en regelgeving, 
waaronder de Wet 
toetreding 
zorgaanbieders. Niet 
voldoen aan deze 
wet kan leiden 
(tussentijdse) 
opzegging van de 
overeenkomst.

De zorgaanbieder 
voldoet aan de voor 
hem geldende wet- 
en regelgeving, 
waaronder de Wet 
toetreding 
zorgaanbieders. Niet 
voldoen aan deze 
wet kan leiden 
(tussentijdse) 
opzegging van de 
overeenkomst.

De zorgaanbieder 
voldoet aan de voor 
hem geldende wet- 
en regelgeving, 
waaronder de Wet 
toetreding 
zorgaanbieders. Niet 
voldoen aan deze 
wet kan leiden 
(tussentijdse) 
opzegging van de 
overeenkomst.

De zorgaanbieder 
voldoet aan de voor 
hem geldende wet- 
en regelgeving, 
waaronder de Wet 
toetreding 
zorgaanbieders. Niet 
voldoen aan deze 
wet kan leiden 
(tussentijdse) 
opzegging van de 
overeenkomst.

De zorgaanbieder 
voldoet aan de voor 
hem geldende wet- 
en regelgeving, 
waaronder de Wet 
toetreding 
zorgaanbieders. Niet 
voldoen aan deze 
wet kan leiden 
(tussentijdse) 
opzegging van de 
overeenkomst.

De zorgaanbieder 
voldoet aan de voor 
hem geldende wet- 
en regelgeving, 
waaronder de Wet 
toetreding 
zorgaanbieders. 
Maw beschikt over 
een vergunning op 
grond van de Wtza

De zorgaanbieder 
voldoet aan de voor 
hem geldende wet- 
en regelgeving, 
waaronder de Wet 
toetreding 
zorgaanbieders. Niet 
voldoen aan deze 
wet kan leiden 
(tussentijdse) 
opzegging van de 
overeenkomst.

De zorgaanbieder 
voldoet aan de voor 
hem geldende wet- 
en regelgeving, 
waaronder de Wet 
toetreding 
zorgaanbieders. Niet 
voldoen aan deze 
wet kan leiden 
(tussentijdse) 
opzegging van de 
overeenkomst.

De zorgaanbieder 
voldoet aan de voor 
hem geldende wet- 
en regelgeving, 
waaronder de Wet 
toetreding 
zorgaanbieders. Niet 
voldoen aan deze 
wet kan leiden 
(tussentijdse) 
opzegging van de 
overeenkomst.

B
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Indien de setting 
voor een cliënt niet 
volgt uit de feitelijke 
omstandigheden 
bepaalt de 
behandelaar welke 
zorg gepast is 
gezien de zorgvraag 
en legt vast in het 
behandelplan hoe 
de behandeling eruit 
zal zien.

Het behandelplan 
bevat tenminste de 
onderdelen zoals 
beschreven in het 
Landelijk 
Kwaliteitsstatuut en 
is gebaseerd op 
evidence-based, 
landelijke erkende 
behandelrichtlijnen. 
Het behandelplan 
wordt opgenomen in 
het 
patientendossier.

Het behandelplan 
bevat tenminste de 
onderdelen zoals 
beschreven in het 
Landelijk 
Kwaliteitsstatuut en 
is gebaseerd op 
evidence-based, 
landelijke erkende 
behandelrichtlijnen. 
Het behandelplan 
wordt opgenomen in 
het 
patientendossier.

Het behandelplan 
dient te bestaan uit:
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De zorgaanbieder 
levert zorg vanuit 
een gestructureerde 
zorgprogrammatisch
e aanpak die 
aansluit op de 
landelijke geldende 
Zorgstandaard.

De zorgaanbieder 
heeft voor de meest 
voorkomende 
stoornissen die 
behandeld worden 
binnen de instelling,

De zorgaanbieder 
heeft voor de meest 
voorkomende 
stoornissen die 
behandeld worden 
binnen de instelling,

Voor de 
aandoeningen die 
de zorgaanbieder 
behandelt zijn 
zorgprogramma’s, 
zorgpaden en/of 
protocollen 
ontwikkeld op basis 
van de beschikbare

M
ed

eb
eh

an
de

la
re

n

Bij de inzet van 
medebehandelaren 
geldt het volgende:

Uitsluitend 
beroepsbeoefenaren 
van wie het beroep 
consulten mag 
declareren cf de 
beleidsregel 
BR/REG-22137a 
mogen optreden als 
medebehandelaar. 
Indien er nieuwe 
beleidsregels door 
de NZa zijn 
opgesteld, gelden 
deze opvolgende 
beleidsregels.
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De Zorgaanbieder is 
gehouden de juiste 
informatie te 
verstrekken bij het 
aangaan van de 
overeenkomst in 
Vecozo met in 
achtneming van de 
vigerende privacy 
wet- en regelgeving.

De zorgaanbieder 
zal de 
zorgverzekeraar 
proactief en tijdig 
situaties melden die 
risicovol kunnen zijn 
voor de (financiële) 
continuïteit van de 
organisatie dan wel 
de continuïteit van 
zorg aan de 
verzekerden.

De zorgaanbieder 
zal de 
zorgverzekeraar 
proactief en tijdig 
situaties melden die 
risicovol kunnen zijn 
voor de (financiële) 
continuïteit van de 
organisatie dan wel 
de continuïteit van 
zorg aan de 
verzekerden.

Desgevraagd levert 
de zorgaanbieder 
informatie aan over

De zorgaanbieder 
levert desgevraagd 
schriftelijk 
administratieve 
informatie mbt 
geleverde 
zorgprestaties aan 
aan de verzekeraar.
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De gekozen Setting 
moet passend zijn bij de 
zorgvraag van de 
Verzekerde. Dit 
betekent dat de 
zorgaanbieder 
monodisciplinaire zorg 
als uitgangspunt 
hanteert, tenzij de 
zorgvraag om een 
multidisciplinaire 
aanpak vraagt. De 
Zorgaanbieder handelt 
conform de door de 
NZa opgestelde criteria 
(beleidsregels). De 
monodisciplinaire 
Setting geldt ook als de 
behandelaren 
uitsluitend serieel elk 
een deel van de 
behandeling voor hun 
rekening nemen. 
Multidisciplinair Bij de 
behandeling (los van de 
diagnostiek fase) zijn 
vanwege hun eigen 
expertise meerdere 
verschillende beroepen 
betrokken. Buiten de 
regiebehandelaar 
hebben meerdere 
verschillende beroepen 
tijdens de behandelfase 
contact met de 
Verzekerde. De 
beroepen kunnen 
elkaar niet vervangen 
en tijd kan niet 
onderling uitbesteed of 
verdeeld 
worden. Multidisciplinair 
team (MDO), waarbij de 
voortgang van de 
behandeling wordt 
besproken is verplicht 

De zorgaanbieder 
declareert prestaties 
in de setting waar de 
cliënt 
zorginhoudelijk op is 
aangewezen en 
waarvoor de 
zorgaanbieder 
beschikt over de 
benodigde 
infrastructuur en 
disciplines 
(beroepen). Indien je 
als zorgaanbieder 
beschikt over 
meerdere settingen, 
kan de cliënt van 
setting wisselen als 
zijn/haar toestand 
daar aanleiding 
toegeeft en/of de 
aard van de 
zorgverlening 
significant verandert.

De zorgaanbieder 
declareert prestaties 
in de setting waar de 
cliënt 
zorginhoudelijk op is 
aangewezen en 
waarvoor de 
zorgaanbieder 
beschikt over de 
benodigde 
infrastructuur en 
disciplines 
(beroepen). Indien je 
als zorgaanbieder 
beschikt over 
meerdere settingen, 
kan de cliënt van 
setting wisselen als 
zijn/haar toestand 
daar aanleiding 
toegeeft en/of de 
aard van de 
zorgverlening 
significant verandert.

Menzis koopt zorg in 
obv de definities cf 
de Factsheet Setting 
zoals gepubliceerd 
door het 
Zorgprestatiemodel.

De zorgaanbieder 
declareert prestaties 
in de setting waar de 
cliënt 
zorginhoudelijk op is 
aangewezen en 
waarvoor de 
zorgaanbieder 
beschikt over de 
benodigde 
infrastructuur en 
disciplines 
(beroepen). Indien je 
als zorgaanbieder 
beschikt over 
meerdere settingen, 
kan de cliënt van 
setting wisselen als 
zijn/haar toestand 
daar aanleiding 
toegeeft en/of de 
aard van de 
zorgverlening 
significant verandert.

De zorgaanbieder 
declareert prestaties 
in de setting waar de 
cliënt 
zorginhoudelijk op is 
aangewezen en 
waarvoor de 
zorgaanbieder 
beschikt over de 
benodigde 
infrastructuur en 
disciplines 
(beroepen). Indien je 
als zorgaanbieder 
beschikt over 
meerdere settingen, 
kan de cliënt van 
setting wisselen als 
zijn/haar toestand 
daar aanleiding 
toegeeft en/of de 
aard van de 
zorgverlening 
significant verandert.

De zorgaanbieder 
declareert prestaties 
in de setting waar de 
cliënt 
zorginhoudelijk op is 
aangewezen en 
waarvoor de 
zorgaanbieder 
beschikt over de 
benodigde 
infrastructuur en 
disciplines 
(beroepen). Indien je 
als zorgaanbieder 
beschikt over 
meerdere settingen, 
kan de cliënt van 
setting wisselen als 
zijn/haar toestand 
daar aanleiding 
toegeeft en/of de 
aard van de 
zorgverlening 
significant verandert.

De zorgaanbieder 
declareert prestaties 
in de setting waar de 
cliënt 
zorginhoudelijk op is 
aangewezen en 
waarvoor de 
zorgaanbieder 
beschikt over de 
benodigde 
infrastructuur en 
disciplines 
(beroepen). Indien je 
als zorgaanbieder 
beschikt over 
meerdere settingen, 
kan de cliënt van 
setting wisselen als 
zijn/haar toestand 
daar aanleiding 
toegeeft en/of de 
aard van de 
zorgverlening 
significant verandert.

De zorgaanbieder 
declareert prestaties 
in de setting waar de 
cliënt 
zorginhoudelijk op is 
aangewezen en 
waarvoor de 
zorgaanbieder 
beschikt over de 
benodigde 
infrastructuur en 
disciplines 
(beroepen). Indien je 
als zorgaanbieder 
beschikt over 
meerdere settingen, 
kan de cliënt van 
setting wisselen als 
zijn/haar toestand 
daar aanleiding 
toegeeft en/of de 
aard van de 
zorgverlening 
significant verandert.

De zorgaanbieder 
declareert prestaties 
in de setting waar de 
cliënt 
zorginhoudelijk op is 
aangewezen en 
waarvoor de 
zorgaanbieder 
beschikt over de 
benodigde 
infrastructuur en 
disciplines 
(beroepen). Indien je 
als zorgaanbieder 
beschikt over 
meerdere settingen, 
kan de cliënt van 
setting wisselen als 
zijn/haar toestand 
daar aanleiding 
toegeeft en/of de 
aard van de 
zorgverlening 
significant verandert.
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De gekozen Setting 
moet passend zijn 
bij de zorgvraag van 
de Verzekerde. Dit 
betekent dat de 
zorgaanbieder 
monodisciplinaire 
zorg als 
uitgangspunt 
hanteert, tenzij de 
zorgvraag om een 
multidisciplinaire 
aanpak vraagt. De 
Zorgaanbieder 
handelt conform de 
door de NZa 
opgestelde criteria 
(beleidsregels).

De zorgaanbieder 
ondersteunt 
verwijzers indien 
nodig. In de triage 
met het doel dat 
verzekerden sneller 
op de juiste plek 
worden geholpen. 
Als leidraad gelden 
de landelijke 
samenwerkingsafspr
aken tussen 
huisarts, 
generalistische 
basis ggz en 
gespecialiseerde 
ggz.

De zorgaanbieder 
handelt bij complexe 
casuïstiek conform 
het landelijk plan 
van aanpak hoog 
complexe GGZ d.d. 
13 maart 2020. 
Deze is raad te 
plegen op de 
website van Eno.

De zorgaanbieder 
levert zorg binnen 
aanspraken ZVW 
die volgens de 
richtlijnen gepast en 
doelmatig is;  
(voldoen aan: 
indicatie 
voorwaarden en 
stand van 
wetenschap en 
praktijk).

G
en

ee
sm

id
de

le
n

Indien 
geneesmiddelen 
worden 
voorgeschreven 
dient het doelmatig 
te zijn en te houden 
aan de algemene 
voorschrijfrichtlijnen. 
VGZ hanteert een 
preferentiebeleid ten 
aanzien van 
geneesmiddelen en 
dieetpreparaten. Zie 
preferentiebeleid op 
de website van 
VGZ. Indien het 
medisch niet 
verantwoord is het 
aangewezen 
geneesmiddel te 
gebruiken dient term 
Medische Noodzaak 
(MN) gebruikt te 
worden.

Indien er geen 
afspraken gemaakt 
zijn over Spravato 
dient de 
zorgaanbieder een 
voorafgaande 
akkoordverklaring 
aan te vragen voor 
het verstrekken van 
Esketamine 
Neusspray 
(Spravato).

Voorschrijven op 
stofnaam, 
uitgangspunt dat het 
geneesmiddel met 
de laagste kosten 
voor de 
zorgverzekeraar, 
passend binnen de 
vigerende richtlijn 
wordt 
voorgeschreven met 
inachtneming vd 
patientkenmerken.

De zorgaanbieder 
zorgt voor een 
doelmatig en 
efficiënt 
voorschrijfgedrag 
van medicijnen. De 
geneesmiddelen 
worden uitsluitend 
op stofnaam 
voorgeschreven. 
Indien het medisch 
niet verantwoord is 
het aangewezen 
geneesmiddel te 
gebruiken dient term 
Medische Noodzaak 
(MN) gebruikt te 
worden.

Voorschrijven op 
stofnaam en indien 
van toepassing 
overeenkomstig het 
voorkeursbeleid 
voor multisource 
geneesmiddelen 
binnen de groep UR-
geneesmiddelen. 
Indien het medisch 
niet verantwoord is 
het aangewezen 
geneesmiddel te 
gebruiken dient term 
Medische Noodzaak 
(MN) gebruikt te 
worden.
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Clientparticipatie 
vind structureel 
plaats binnen het 
beleidsproces 
waarbij minimaal 1 x 
per jaar een 
gestructureerd 
overleg plaats vindt 
tussen 
zorgaanbieder, 
clienten- en /of 
familieraad. 
Desgevraagd 
ontvangt de 
zorgverzekeraar de 
notulen van dit 
overleg.

Tijdens de 
behandeling 
regelmatig 
monitoren of en in 
hoeverre de 
gestelde 
behandeldoelen 
worden behaald. Het 
monitoren is 
geborgd binnen de 
organisatie en de 
uitkomst wordt 
teruggekoppeld naar 
de cliënt (samen 
beslissen).

B
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is Voor 
verslavingszorg 
worden separate 
afspraken gemaakt 
als aanvulling op de 
overeenkomst. 
Z&amp;Z hanteert

o Vooraf een triage 
plaats te vinden 
t.b.v. diagnostiek en 
het bepalen van de 
behandelintensiteit 
met een

Voor 
verslavingszorg 
worden separate 
afspraken gemaakt 
als aanvulling op de 
overeenkomst. ENO 
hanteert

P
ra

kt
ijk

om
va

ng

Op de 
behandellocaties 
van de 
zorgaanbieder 
worden geen 
behandelingen 
geleverd door 
andere 
zorgaanbieders in 
de GGZ.
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Maximaal 10% van 
alle gedeclareerde 
zorgtrajecten 
bestaat alleen uit 
Diagnostiek 
consulten maw 
dezelfde 
voorwaarden als bij 
de DBC's dat niet 
meer dan 10% 
Diagnostiek DBC's 
mogen zijn.

V
er

bl
ijf

Indien in de 
verzekeringsvoorwa
arden staat dat er 
een vooraf 
schriftelijke 
toestemming 
noodzakelijk is voor 
het verlenen van 
behandeling met 
opname dient de 
zorg:

Conformeren aan de 
'Werkwijzer Medisch 
Noodzakelijk verblijf 
GGZ' dd 31 aug 
2018.

O
ve
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an

g 
18

+

Als verzekerde de 
leeftijd van 18 jaar 
bereikt gedurende 
een behandeltraject 
bij een 
orthopedagoog 
generalist of een 
kinder- en 
jeugdpsycholoog ten 
laste van de 
Jeugdwet, kan de 
behandeling worden 
voortgezet voor 
maximaal 365 
dagen.

Als verzekerde de 
leeftijd van 18 jaar 
bereikt gedurende 
een behandeltraject 
bij een 
orthopedagoog 
generalist of een 
kinder- en 
jeugdpsycholoog ten 
laste van de 
Jeugdwet, kan de 
behandeling worden 
voortgezet voor 
maximaal 365 
dagen.


