
Nederlandse Zorgautoriteit

Datum: 31 januari 2022

Zaaknummer: 401477

Gronden van bezwaar

inzake

de vereniging Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, gevestigd te Utrecht, Mercatorlaan 1200 (3528 
BL) CNVvP’),

gemachtigden: J.J. Rijken en A.B.J. Keijzer, advocaten te Amsterdam 

tegen

de besluiten van de Nederlandse Zorgautoriteit met nummer TB/REG-22619-02 (gepubliceerd op de 
website van de NZa op 11 juni 2021 en in de Staatscourant op 18 juni 2021) en met nummer TB/REG- 
22619-03 (gepubliceerd op de website van de NZa op 1 juli 2021 en in de Staatscourant op 8 juli 2021) 
(samen: ‘de bestreden besluiten’)

I Inleiding

1. De NVvP heeft op 22 juli 2021 bezwaar gemaakt tegen de bestreden besluiten. De NZa heeft de 
NVvP in de gelegenheid gesteld om de gronden van de bezwaren aan te vullen. De NVvP doet dat 
hierbij.

2. In de b-release van de regels van het zorgprestatiemodel voor het jaar 2022 heeft de NZa voor 
vrijgevestigd psychiaters gedifferentieerde, lagere tarieven vastgesteld.

3. De NZa heeft voor één type prestatie de lage tarieven met 2% naar boven gecorrigeerd. In dit 
bezwaarschrift noemen we dit het verhoogde lage tarief.

4. De NZa stelt zich op het standpunt dat zij gedifferentieerde tarieven heeft vastgesteld vanwege het 
verzoek van staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van VWS om het voor vrijgevestigd 
psychiaters alleen mogelijk te maken een ‘hoog psychiatertarief in rekening te brengen wanneer 
zij zorg leveren aan cliënten die ook daadwerkelijk zorg van een psychiater nodig hebben. De NZa 
geeft eveneens aan dat tariefdifferentiatie bijdraagt aan de inzet van de psychiater op de plek waar 
deze nodig is, te weten de instellingen.

5. De NVvP stelt zich op het standpunt dat de NZa er ten onrechte voor heeft gekozen om in de b- 
release van het zorgprestatiemodel gedifferentieerde tarieven voor de zelfstandig gevestigde 
psychiater vast te stellen.
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6. Dat licht de NVvP hierna toe.

II Achtergronden

11.1 Zelfstandig gevestigd psychiater

7. Een zelfstandig gevestigd psychiater (‘ZGP’) is de medisch specialist binnen de psychiatrie.

8. Het grote voordeel van behandeling door een ZGP ten opzichte van behandeling in een instelling 
is dat de patiënt maar met één behandelaar te maken heeft. Er zijn veel redenen voor huisartsen 
om de voorkeur te geven aan een zelfstandig gevestigde psychiater boven de behandeling binnen 
een GGZ instelling of door een multidisciplinair team. Een voorbeeld is de situatie dat er sprake is 
van onvrede over behandelingen in een instelling, of omdat deze geen goed resultaat hebben. Ook 
overwegingen van privacy kunnen een rol spelen, bijvoorbeeld bij een patiënt die bekend is of een 
patiënt die zelf hulpverlener is.

9. De ZGP levert een flexibel behandelaanbod: ook in geval van crisissituaties kan de patiënt bij de 
ZGP terecht.

10. Een ZGP kan op drie manieren als zorgverlener bij de zorg betrokken zijn.

11. De eerste manier is die waarin een ZGP als hoofdbehandelaar integrale monodisciplinaire 
psychiatrie levert. De ZGP doet in principe de hele diagnostiek, indicatiestelling, behandeling 
(inclusief evaluatie daarvan en afsluiting) zelf. Dat geldt zowel de psychotherapie, de 
farmacotherapie als de somatiek.

12. Het kan zijn dat vanaf het begin of gaandeweg de behandeling al of niet tijdelijk andere disciplines 
of zorgvoorzieningen ingeschakeld moeten worden (psychiatrische thuiszorg, psychiatrische 
dagbehandeling, activiteitencentrum). Voor de periode dat dit aangewezen is, is de behandeling 
multidisciplinair. De ZGP is voor deze periode hoofdbehandelaar: hij stemt de gehele behandeling 
af met de patiënt en de medebehandela(a)r(en) en beslist uiteindelijk over de medebehandeling.

13. Dee tweede manier is die waarin een ZGP als hoofdbehandelaar multidisciplinaire zorg levert. De 
psychiater werkt structureel samen met andere behandeldisciplines (GZ-psycholoog, psycholoog- 
psychotherapeut, klinisch psycholoog, e.a.) binnen ofwel een eigen ofwel een gezamenlijke praktijk 
en verdeelt de taken in onderling overleg. De psychiater kan voor de verschillende patiënten zowel 
optreden als enige, hoofd- zowel als medebehandelaar. Als het gaat om een eigen praktijk, is de 
psychiater naast behandelaar directeur van de praktijk.

14. De derde manier is die waarin een ZGP als medebehandelaar bij de zorg betrokken is. Een GZ- 
psycholoog, psycholoog-psychotherapeut of klinisch psycholoog levert dan de diagnostiek, 
indicatiestelling en gesprekstherapie. De ZGP kan optreden als consulent voor diagnostiek, 
indicatiestelling, crisis en de psychofarmacotherapie voor een patiënt voor zijn rekening nemen. 
De ZGP doet de medebehandeling vanuit zijn eigen praktijk.

15. De NZa heeft bij de introductie van de DBC’s in de geestelijke gezondheidszorg de tarieven 
bepaald op basis van registratie van activiteiten in de pilot DBG (2006-2007) door alle verschillende 
bij de behandeling betrokken disciplines enerzijds, en de arbeidskosten van de betreffende 
disciplines anderzijds. Dit databestand bestond uit pilot registraties van behandelingen van
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instellingen aangevuld met een willekeurig aantal pilot registraties vanuit de vrijgevestigde 
praktijken. Bij de berekening van de tarieven is voor het aandeel van de psychiater uitgegaan van 
het gelijktijdig ingevoerde medisch specialisten-uurtarief van € 155. In eerste instantie had de NZa 
voor ZGP aparte DBC’s voor ogen, hier is later tot ongenoegen van de ZGP van af gezien.

16. De tarieven van de DBC’s waren dus maar voor een beperkt deel gebaseerd op activiteiten die 
verricht waren door psychiaters. Voor de instellingen had de verwerking van de registraties van 
ZGP een opwaarts effect, voor de ZGP had het grote aandeel van de lager opgeleide en betaalde 
disciplines in de registraties van de instellingen een neerwaarts effect. Het salaris van de 
psychiaters in loondienst was conform CAO naar rato van het medisch specialisten uurtarief, die 
van de ZGP niet.

17. Vanuit deze achtergrond leek het zorgprestatiemodel voor de ZGP een meer passende 
bekostiging: doordat de NZa in het zorgprestatiemodel per beroepsgroep en per setting tarieven 
bepaalt, wordt de vervlechting van aandelen in tijdsbesteding en kosten van de lager betaalde 
disciplines met die van de hogere ongedaan gemaakt. Het lag dan ook voor de hand dat de tarieven 
van de ZGP niet meer door de kosten van lager opgeleide beroepsbeoefenaars ‘vervuild’ zouden 
worden en weer naar het niveau van voor de DBC systematiek terug zouden gaan. Die 
veronderstelling wordt door de NZa gedeeld, en bevestigd in de impactanalyse van het 
zorgprestatiemodel. In de toelichting op de impactanalyse van het zorgprestatiemodel stelt de NZa:

“Binnen de vrijgevestigden zijn het logischerwijs de beroepen met een hoge kostprijs, de 
klinisch (neuro)psycholoog en de arts-specialist, die het meest profiteren/’1

18. De corrigerende werking van het zorgprestatiemodel gaat echter teniet door het besluit van de NZa 
om de tarieven voor de ZGP in het zorgprestatiemodel te verlagen. De NVvP heeft hiervan zowel 
de NZa als de staatsecretaris op de hoogte gesteld.2

II.2 Wet BIG

19. De Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (‘Wet BIG’) richt zich op 
beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg. De Wet BIG beoogt

“een zo veel moge lijk uniforme regeling te geven voor alle daarvoor in aanmerking 
komende beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg teneinde de 
kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen en het publiek te 
beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.”3

20. De wet kent een stelsel van titelbescherming. Het voeren van een wettelijk beschermde titel wordt 
voorbehouden aan daarvoor in aanmerking komende beroepen.

1 NZa, “Impactanalyse Zorgprestatiemodel”, 14 juli 2020, p.17. (bijlage 1)

2 NVvP, brief aan staatssecretaris Blokhuis met onderwerp ‘Bezwaar tegen het Voorstel tariefdifferentiatie vrijgevestigde psychiaters’, 

van 18 februari 2021. (bijlage 2)

3 MvT, Kamerstukken //1985/86, 19522, 3, p. 2.
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21. De Wet BIG verdeelt beroepen die onder deze wet vallen in drie groepen volgens hun wettelijke 

artikelnummer: artikel 3-, 34- en artikel 36a-beroepen. Wettelijk erkende specialismen vallen onder 
artikel 14.

22. In het kader van deze procedure is het onderscheid tussen artikel 3 en artikel 14 Wet BIG relevant.

23. Onder artikel 3 Wet BIG vallen onder meer de titels ‘arts’ en ‘psychotherapeut’. Voor elf beroepen 
is een stelsel in het leven geroepen van registratie en titelbescherming, gekoppeld aan 
publiekrechtelijk tuchtrecht. De artikel 3 Wet BIG beroepen duidt de NVvP in het vervolg aan als 
‘basisberoepen’.

24. Behalve titelbescherming en registratie van beroepen op grond van artikel 3 voorziet de Wet BIG 
in artikel 14 Wet BIG de mogelijkheid om specialistentitels wettelijk te erkennen. De wet sluit op dit 
punt nauw aan bij de praktijk van specialistenregelingen, zoals die door de beroepsorganisaties 
zoals de KNMG tot stand zijn gebracht. Publiekrechtelijke erkenning van deze privaatrechtelijke 
specialistenregeling vindt alleen plaats als dit in het belang is van een goede uitoefening van de 
individuele gezondheidszorg.4 Het recht om de specialistentitel te voeren is voorbehouden aan 
degenen die een erkenning als specialist hebben verkregen (artikel 17 Wet BIG). De titel 
‘psychiater’ valt onder artikel 14 Wet BIG. Professionals met een artikel 14 Wet BIG beroep duidt 
de NVvP in het vervolg aan als ‘gespecialiseerde beroepsbeoefenaars’.

II.3 Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ 2020

25. Op 15 december 2020 heeft de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland (‘ZIN’) het Landelijk 
Kwaliteitsstatuut GGZ 2020 (‘LKS’) opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland. 
De Kwaliteitsraad heeft het LKS onder regie van het Zorginstituut Nederland opgesteld, omdat 
partijen in de GGZ het niet eens konden worden over het onderdeel regiebehandelaarschap.

26. Het LKS beschrijft taken voor verschillende beroepsgroepen en groepen patiënten.

27. Het LKS identificeert vier categorieën van patiënten (A t/m D), oplopend naar zwaarte van de 
problematiek van de patiënt. De categorieën zijn als volgt ingedeeld:

A. Laagcomplexe problematiek en laagcomplex zorgaanbod
B. Hoogcomplexe problematiek en laagcomplex zorgaanbod
C. Hoogcomplexe problematiek en hoogcomplex zorgaanbod
D. Crisissituaties

28. Het LKS bepaalt welke zorgprofessional op basis van BIG-registratie per categorie patiënten in 
aanmerking komt voor het regiebehandelaarschap. Het LKS maakt onderscheid tussen de 
indicerend en de coördinerend regiebehandelaar.

29. Het LKS beschrijft:

De indicerend regiebehandelaar analyseert het probleem, op basis van professionele 
kennis en ervaring, samen met de patiënt/cliënt en eventueel met gebruik van 
deskundigheid van andere zorgverleners. Hij maakt een probleemanalyse, stelt een

4 Prof. Dr. H.J.J. Leenen e.a, Handboek Gezondheidsrecht, Den Haag: Boomjuridisch 2020, p. 482.
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diagnose en maakt een behandelplan op hoofdlijnen voor behandeling en begeleiding. 
Tijdens de latere behandelfase wordt hij betrokken bij vastgelegde reflectiemomenten. 
Ook wordt hij betrokken bij ingrijpende wijzigingen in complexiteit van de situatie of 
vastlopen van de behandeling en begeleiding en stelt hij waar nodig een nieuw 
behandelplan op.

(...) De coördinerend regiebehandelaarzorgt voorgoede afstemming en coördinatie van 
het zorgaanbod en samenwerking tussen de betrokken zorgverleners uit verschillende 
disciplines. Waar nodig werkt de coördinerend regiebehandelaar het behandelplan op 
meer gedetailleerd niveau uit. Daarnaast reflecteert hij regelmatig samen met de 
patiënt/cliënt (en bij ingnjpende veranderingen ook met de indicerend regiebehandelaar) 
op de behandeling en begeleiding, stelt hij waar nodig het behandelplan bij of beëindigt 
hij het behandelplan. De coördinerend regiebehandelaar is ook het centrale 
aanspreekpunt voorde patiënt/cliënt.,,5

30. In onderstaande tabel geeft het LKS per categorie van patiënten aan welke minimale Wet BIG 
registratie een beroepsbeoefenaar moet hebben om de indicerende en de coördinerende rol uit te 
oefenen.5 6

Cat. A
Indicerend regiebehandelaar
Minimaal vallend onder artikel 3 Wet BIG; en 
minimaal voltooide landelijk erkende hbo-master 
(NLQF7) beroepsopleiding in het domein van de 
geestelijke gezondheidszorg of met een substantieel 
opleidingsonderdeel GGZ, met voldoende aandacht 
voor diagnostiek, probleemanalyse, indicatiestelling en 
reflectie, mits de dominante problematiek binnen het 
deskundigheidsgebied van de zorgverlener ligt.

Coördinerend regiebehandelaar
Minimaal vallend onder artikel 3 Wet BIG; en 
minimaal voltooide landelijk erkende post-hbo 
(NLQF6) beroepsopleiding in het domein van de 
geestelijke gezondheidszorg of met een 
substantieel opleidingsonderdeel GGZ.

Voetnoot: Bijvoorbeeld sociaal-psychiatrisch 
verpleegkundige, GZ-psycholoog en physician 
assistant.

Voetnoot: Bijvoorbeeld verpleegkundig specialist,
physician assistant en orthopedagoog-generalist.

Cat. B Vallend onder artikel 14 Wet BIG; en 
minimaal voltooide landelijk erkende hbo-master 
(NLQF7) beroepsopleiding in het domein van de 
geestelijke gezondheidszorg of met een substantieel 
opleidingsonderdeel GGZ, met voldoende aandacht 
voor diagnostiek, probleemanalyse, indicatiestelling en 
reflectie, mits de dominante problematiek binnen het 
deskundigheidsgebied van de zorgverlener ligt.

Minimaal vallend onder artikel 3 Wet BIG; en 
minimaal voltooide landelijk erkende post-hbo 
(NLQF6) beroepsopleiding in het domein van de 
geestelijke gezondheidszorg of met een 
substantieel opleidingsonderdeel GGZ.

Voetnoot: Bijvoorbeeld sociaal-psychiatrisch 
verpleegkundige, GZ-psycholoog en physician 
assistant.

Voetnoot: Bijvoorbeeld verpleegkundig specialist, 
specialist ouderengeneeskunde en klinisch geriater.

Of: Vallend onder artikel 3 Wet BIG; en 
minimaal voltooide landelijk erkende postdoctorale 
beroepsopleiding Psychotherapeut of KNMG 
Verslavingsgeneeskunde, met voldoende aandacht 
voor diagnostiek, probleemanalyse, indicatiestelling en 
reflectie, mits de dominante problematiek binnen het 
deskundigheidsgebied van de zorgverlener ligt.

Vallend onder artikel 14 Wet BIG; en 
minimaal voltooide landelijk erkende hbo-master 
(NLQF7) beroepsopleiding in het domein van de 
geestelijke gezondheidszorg of met een 
substantieel opleidingsonderdeel GGZ.

Voetnoot: Bijvoorbeeld verpleegkundig specialist, 
specialist ouderengeneeskunde en klinisch 
geriater.

Cat. C Vallend onder artikel 14 Wet BIG; en
minimaal voltooide landelijk erkende postdoctorale 
beroepsopleiding in het domein van de geestelijke 
gezondheidszorg, met voldoende aandacht voor 
diagnostiek, probleemanalyse, indicatiestelling en 
reflectie.

Voetnoot: Bijvoorbeeld psychiater, klinisch psycholoog 
en klinisch neuropsycholoog.

5 Zorginstituut Nederland, ‘Landelijk kwaliteitsstatuut GGZ 2020’, 15 december 2020, p.11. (bijlage 3)

6 Zorginstituut Nederland, ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ 2020’, 15 december 2020, p.19. (bijlage 3)
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Of: Vallend onder artikel 3 Wet BIG; en 
minimaal voltooide landelijk erkende postdoctorale 
beroepsopleiding Psychotherapeut of KNMG 
Verslavingsgeneeskunde, mits de dominante 
problematiek binnen het deskundigheidsgebied 
van de zorgverlener ligt.

Cat. D Vallend onder artikel 14 Wet BIG; en 
minimaal voltooide landelijk erkende postdoctorale 
beroepsopleiding in het domein van de 
geestelijkegezondheidszorg, met voldoende aandacht 
voor diagnostiek, probleemanalyse, indicatiestelling en 
reflectie.

Voetnoot: Bijvoorbeeld psychiater, klinisch psycholoog 
en klinisch neuropsycholoog.

Vallend onder artikel 14 Wet BIG; en 
minimaal voltooide landelijk erkende hbo-master 

; (NLQF7) beroepsopleiding in het domein van de 
geestelijke gezondheidszorg, of met een 
substantieel opleidingsonderdeel GGZ.

Voetnoot: Bijvoorbeeld verpleegkundig specialist, 
specialist ouderengeneeskunde en klinisch geriater

31. De Kwaliteitsraad heeft in het reactiedocument verduidelijkt dat zij voor de vier 
patiëntencategorieën de minimale vereisten aan de indicerend en coördinerend regiebehandelaar 
heeft omschreven. Het LKS beschrijft dus slechts de minimale ‘kwalificatie’ van een 
zorgprofessional op basis van BIG-registratie.7

32. Gespecialiseerde beroepsbeoefenaars kunnen daarom op grond van het LKS patiënten uit alle 
vier patiëntencategorieën indiceren en behandelen. Het LKS beschrijft voor patiënten in categorie 
B, C en D dat behandeling minimaal door gespecialiseerde beroepsbeoefenaars als indicerend 
behandelaar plaatsvindt.8 Het LKS beschrijft ook dat minimaal gespecialiseerde 
beroepsbeoefenaars als coördinerend behandelaar patiënten uit categorie C en D behandelen.

33. Om partijen te ondersteunen bij de implementatie van het LKS hebben de koepelorganisaties een 
stuurgroep gevormd.9 Deze stuurgroep GGZ is verbonden aan de landelijke werkgroep 
kwaliteitsstatuut. Het doel is om de invoering van het LKS voor te bereiden en uiteindelijk te 
realiseren.

34. Het LKS roept namelijk vragen op bij zorgaanbieders. Dit bemoeilijkt deugdelijke uitvoering van 
het LKS in de praktijk. Op 4 mei 2021 heeft de stuurgroep GGZ een expertgroep samengesteld 
die advies zal geven over een nadere duiding van:

a. de categorieën van complexiteit van patiënten en de categorieën van complexiteit van 
situaties, die zijn beschreven in het LKS

b. welke beroepen welke rol als regiebehandelaar kunnen innemen.10

35. Ook kijkt de expertgroep hoe de categorieën zich verhouden tot de indeling van het 
Zorgprestatiemodel.11

7 Zorginstituut Nederland, ‘Consultatie Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ, Reactiedocument’, 15 december 2020, p.8. (bijlage 4)

8 Voor patiënten in categorie B geldt dat ook basisberoepen met een aanvullende opleiding de indicerende rol op zich kunnen nemen.

9 Nieuwsbericht op de website van het Zorginstituut Nederland, ‘Stuurgroep Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ opgericht’, 18 mei 2021. 

(bijlage 6)

10 Programma Zorgprestatiemodel, ‘lijdelijke invulling regiebehandelaarschap zorgprestatiemodel’, 19 april 2021, te raadplegen via: 

20210419-Tiideliike-invullinq-reqiebehandelaarschap-zorqprestatiemodel.pdf. (bijlage 7)

11 Nieuwsbericht op de website van het Zorginstituut Nederland, ‘Stuurgroep Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ opgericht’, 18 mei 2021. 

(bijlage 6)
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36. Op 17 juni 2021 is de expertgroep voor het eerst bij elkaar gekomen. De expertgroep heeft de 

Stuurgroep LKS GGZ van het ZIN op 24 juni 2021 laten weten, dat het niet mogelijk is een valide 
duiding te geven van de voorgestelde categorieën van het LKS. In een memo schrijft zij de 
stuurgroep:

“De expertgroep komt op basis van het eerste overleg tot de conclusie dat het niet mogelijk 
is een valide duiding te geven van de voorgestelde categorieën uit het LKS. Nadere 
argumentatie hierbij volgt in het advies dat wij met elkaar zullen opstellen. De belangrijkste 
redenen zijn kort gezegd:

- er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor het voorgestelde model.
- het voorgestelde model sluit niet aan bij de gangbare praktijk.
- het voorgestelde model is in zichzelf inconsistent.
- wij zien geen goede mogelijkheid om de vier categorieën uit het LKS aan te laten sluiten 
op hetZPM.”12

37. De expertgroep geeft de Stuurgroep GGZ vervolgens terugkoppeling van drie bijeenkomsten van 
de expertgroep:

“U heeft ons de volgende vragen gesteld:
1. Welke normen, definities, schalen en/of maatstaven zijn geschikt om de beoordeling 
van de criteha (bijv. de mate van voorspelbaarheid, de mate van interactie tussen 
problemen, of de mate waarin zorgstandaarden richting geven) te objectiveren?
2. Zijn er criteria waarvan het toevoegen ervan aan de reeds genoemde chteria voor het 
bepalen van de complexiteit van de problematiek bijdraagt aan een éénduidige 
interpretatie en toepassing?
3. Zijn er criteria waarvan het toevoegen ervan aan het reeds genoemde critehum voor 
het bepalen van de complexiteit van het zorgaanbod bijdraagt aan een éénduidige 
interpretatie en toepassing?
4. Hoe verhouden de categorieën van het LKS zich tot de indeling van het 
Zorgprestatiemodel (ZPM)?

Zoals afgesproken ontvangt u hierbij onze antwoorden daarop met een uiteenzetting van 
onze overdenkingen/bevindingen.

1. Zoals al eerder aangegeven is de expertgroep al na baareerste overleg tot de 
conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om vanuit gebundelde, multidisciplinaire 
expertise de interpretatieruimte van het complexiteitscriterium significant en eenduidig te 
verkleinen.
2. Het toevoegen van criteria van de zorgproblematiek lost bovenstaand gegeven niet 
op.
3. Het toevoegen van criteria van het zorgaanbod lost bovenstaand gegeven niet op.
4. Wij zien peen goede mogelijkheid om de vier categorieën uit het LKS aan te laten
sluiten op het ZPM. ”13 [onderstrepingen AKD]

12 Memo van de expertgroep aan de stuurgroep LKS GGZ van 24 juni 2021. (bijlage 8)

13 Memo van de expertgroep aan de Stuurgroep GGZ, p. 2. (bijlage 9)
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38. De Stuurgroep GGZ stelt na het advies van de expertgroepen een implementatieplan LKS voor. 

Dat voorstel is door het ZIN is verworpen.

39. Het ZIN geeft aan dat het voorstel niet voldoet aan het Toetsingskader. Het voorstel (i) is niet door 
alle relevante tripartiet partijen gezamenlijk voorgedragen, (ii) bevat geen aangepaste 
samenvatting voor herziene onderdelen en (iii) bevat evenmin een duidelijk overzicht van de taak- 
en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de betrokken partijen.14

40. De NZa zegt hierover:

“De discussie over de operationalisering van het kwaliteitsstatuut en de wens van een 
aantal partijen om implementatie van het kwaliteitsstatuut uit te stellen moeten bij de 
boordeling van deze optie worden meegewogen. Partijen werken nog aan een verdere 
uitwerking van het LKS. Deze uitwerking zal echter alleen kunnen plaatsvinden binnen 
de kaders van het reeds ingeschreven LKS. De NZa ziet daarom geen belemmering om 
aan te blijven sluiten bij deze kaders. Mocht de implementatie van het LKS worden 
uitqesteld dan kan gekeken worden of in de bekostiging eventueel een
overbruggingsregeling nodig is. ”15 [onderstreping AKD]

41. Een overbruggingsregeling ten aanzien van de implementatie van het LKS is er nooit gekomen. 
Het LKS bepaalt dat zorgaanbieders in de GGZ het LKS voor 1 januari 2022 moeten 
implementeren.16 De werkgroep LKS, de stuurgroep LKS en de expertgroep hebben het 
Zorginstituut Nederland verzocht om de geldigheid van invulformats te verlengen die horen bij het 
oude kwaliteitsstatuut (versies 1 en 2). Het voorstel is om het nieuwe invulformat (versie 3) vanaf 
oktober 2021 gereed te hebben. Het ZIN heeft vervolgens ‘vanwege de late beschikbaarheid van 
de invulformats horend bij het Landelijk Kwaliteitsstatuut’ zorgaanbieders de tijde gegeven tot 1 juli 
2022 de tijd om hun eigen kwaliteitsstatuut op te stellen.17

42. Het Zorginstituut Nederland beschrijft in de ‘Veelgestelde vragen over invoering Landelijk 
Kwaliteitsstatuut GGZ’:

“Het landelijk kwaliteitsstatuut is geldig sinds 15 december 2020, omdat het op die datum 
is opgenomen in het Register. 2021 was een implementatiejaar waarin partijen konden 
werken aan de opdrachten en aanbevelingen zoals die door de Kwaliteitsraad zijn 
geformuleerd. Omdat dit nog niet helemaal gelukt is, is de implementatiedeadline 
verschoven van 1 januari naar 1 juli 2022. Dat betekent dat zorgaanbieders tot 1 juli de 
tijd hebben hun nieuwe kwaliteitsstatuut aan te leveren. Het LKS zelf is dus al geldig vanaf 
1 januari 2022.18 *

43. De stuurgroep binnen het ZIN is inmiddels ontbonden. Ten aanzien van het opstellen van het 
implementatieplan heeft ZN zich teruggetrokken uit de stuurgroep. Voor het uitwerken van de

14 ZIN, brief van 19 november 2021 met kenmerk 2021043483. (bijlage 10)

15 NZa, Memo voor BO van 26 maart 2021, Wob document 124. (bijlage 11)

16 Zorginstituut Nederland, ‘Het Landelijk kwaliteitsstatuut GGZ 2020’, 15 december 2020, p.23. (bijlage 3)

17 ZIN, ‘Veelgestelde vragen over invoering Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’, versie van 7 december 2021 (22 december 2021 volgens 

website ZIN) p. 2. (bijlage 12)

18 ZIN, ‘Veelgestelde vragen over invoering Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’, versie van 7 december 2021 (22 december 2021 volgens

website ZIN) p. 4. (bijlage 12)
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differentiatie naar categorieën van patiënten gaat de werkgroep nu een opdracht schrijven voor 
een nieuwe expertgroep. De centrale vraag aan deze expertgroep is vooralsnog:

“Welke beroepsgroep is wanneer inzetbaar in welke regierol en voor welk type patiënt?”

44. In de concept adviesaanvraag van de stuurgroep GGZ aan de nieuwe expertgroep zijn de volgende 
drie deelvragen opgenomen:

“1 Hoe kan de toeleiding van de patiënt naar de verschillende settings worden verbeterd 
en welke beroepsgroepen hebben daar een rol in?

Deze vraag is tot op heden nog niet goed beantwoord en heeft raakvlakken met 
aanpalende dossiers zoals rond wachttijden. Het gaat erom dat de patiënt terecht komt 
op de juiste route voor passende zorg. Met toeleiding wordt hier gedoeld op het deel van 
het traject na de verwijzing in de 1e lijn en voor de intake bij de zorgaanbieder. Een 
voorlopige typering van de zorgvraag kan hierbij nodig zijn. Het is bij de 
oplossingsrichting wenselijk rekening te houden met de verschillende secties 
(respectievelijk vrijgevestigden en instellingen).

2 Welke beroepsgroepen kunnen in welke setting bij welke patiëntkenmerken de rol van
(indicerend en/of coördinerend) repiebehandelaar vervullen?

Deze tweede vraag valt uiteen in de volgende, met elkaar samenhangende subvragen:

2a Hoe valt bij de inzet van de repiebehandelaar binnen de setting rekening te houden
met patiëntkenmerken en zijn de hoofdgroepen van de zorgvraagtyperinq (respectievelijk
x psychisch en niet psychotisch; v psychotisch en (neurocognitief) daarbij behulpzaam?
2b Welke beroepsgroepen zijn op basis van het LKS als regiebehandelaren in te zetten in 
de verschillende settings van het ZPM (en/of: zijn voor de verschillende settings uit te
sluiten)?
2c Zijn op basis van de combinatie van settings en patiëntkenmerken/zorgvraagtyperingen 
minimale eisen qua competenties (i.e., opleiding en praktijkervaring) te benoemen voor 
het stellen van een diagnose/indiceren en het bieden/coördineren van de behandeling?
3 Welke regelruimte is nodig voor betere kwaliteit van zorg in het toewijzen van de 
(indicerende en coördinerende rol van de) regiebehandelaar?”19 [Onderstrepingen AKD]

II.4 Zorqprestatiemodel

11.4.1 Inleiding

45. Sinds 1 januari 2013 heeft de NZa de zogenaamde ‘prestatiebekostiging’ ingevoerd in de 
geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (‘ggz’) en de forensische zorg (‘fz’). Op aanwijzing 
van de minister stelt de NZa maximumtarieven voor de GGZ vast voor zogenaamde 
Diagnosebehandelcombinaties (‘DBC’s’) en Diagnosebehandel- en beveiligingscombinaties 
(‘DBBC’s’).20 Zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken in de contractering afspraken over de

19 Stuurgroep GGZ, ‘Adviesaanvraag aan de expertgroep, ter bespreking in bestuurlijk overleg Kwaliteitsstatuut 8 februari 2022’. (bijlage 
13)

20 Artikel 50 Wmg.
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hoeveelheid prestaties en de hoogte van de tarieven die zorgaanbieders in rekening mogen 
brengen voor de betreffende prestaties en de kwaliteit van zorg.

46. Zorgaanbieder en zorgverzekeraars ervaren knelpunten binnen de DB(B)C-bekostiging in de ggz 
en fz. Zij hebben daarom in het ‘Bestuurlijk Akkoord Geestelijke Gezondheidszorg 2019 t/m 2022’ 
en de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018/2021 afgesproken dat zij zouden toewerken 
naar een nieuwe bekostiging.

47. De NZa voert per 1 januari 2022 het zorgprestatiemodel als nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ 
en FZ. Het zorgprestatiemodel zou ertoe moeten leiden dat knelpunten binnen de huidige 
bekostiging zo veel mogelijk zouden verminderen. Omwille van eenvoud en consistente prikkels 
geldt deze nieuwe bekostiging voor de gehele geneeskundige ggz en forensische zorg.

48. De structuur kent 4 typen individuele prestaties: consulten, verblijfsdagen, toeslagen op de 
consulten en verblijfsdagen en overige prestaties.21 De consulten zijn individuele consulten of 
consulten voor groepsbehandelingen.

49. Deze bezwaarprocedure ziet enkel op individuele consulten. De overige prestaties blijven buiten 
beschouwing.

50. Het zorgprestatiemodel differentieert consulten naar:

a. het beroep van de uitvoerder,
b. diagnostiek en behandeling,
c. duur van de directe tijd en
d. setting.

51. De indirecte tijd is voor de consulten via een opslag in het consulttarief verdisconteerd.

11.4.2 Het beroep van de uitvoerder (a)

52. Het zorgprestatiemodel onderscheidt acht categorieën van beroepen van uitvoerders:22

arts-specialist (artikel 14 wet BIG)
klinisch (neuro) psycholoog (artikel 14 wet BIG)
verpleegkundig specialist ggz en Verpleegkundig specialist agz (artikel 14 wet BIG) 
arts (artikel 14 wet BIG)
gezondheidszorgpsycholoog (artikel 3 wet BIG) 
psychotherapeut (artikel 3 wet BIG) 
verpleegkundige (artikel 3 wet BIG) 
overige beroepen

53. De NZa stelt voor elk van de acht categorieën van beroepen aparte tarieven vast. In de acht BIG- 
beroepen onderscheidt de NZa de artikel 3 wet BIG beroepen en de artikel 14 wet BIG beroepen.

21 Artikel 1.4 Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg met kenmerk BR/REG 22137b. 

(bijlage 14)

22 Artikel 2.2 Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg met kenmerk BR/REG 22137b. 

(bijlage 14)
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De vijf consulten voor niet-BIG beroepen krijgen een gemiddeld tarief op basis van de 
beroepenmix.

II. 4.3 Diagnostiek en behandeling (b)

54. Om de herkenbaarheid van de geleverde zorg te bevorderen, bestaan in het zorgprestatiemodel 
aparte consulten voor diagnostiek en behandeling.23

55. De NZa definieert diagnostiek als:

“Activiteiten met als doel (bijdragen aan) het stellen van een diagnose, uitgevoerd door 
een zorgverlener die hiervoor bevoegd en bekwaam is.”24

56. De NZa definieert behandeling als:

“Activiteiten met als doel stabilisering, begeleiding, herstel of genezing van de klachten 
van de patiënt zoals vastgesteld in diens behandelplan, uitgevoerd dooreen zorgverlener 
die bevoegd en bekwaam is om zelfstandig (een deel van) de behandeling uit te voeren. ”25

57. Een Consult Diagnostiek definieert de NZa als:

“Een consult met enkel als doel het uitvoeren van diagnostiek.”26

58. Een Consult Behandeling definieert de NZa als:

“Een consult met het doel het uitvoeren van behandeling.”27

59. De ‘Rapportage voor besluitvorming’ (‘Rapportage’) beschrijft:28

“Het diagnostiekconsult is bedoeld voor activiteiten met het doel (bij te dragen aan) het 
stellen van een diagnose, uitgevoerd door een zorgverlener die hiervoor bevoegd en 
bekwaam is. De behandelconsulten zijn bedoeld voor activiteiten met als doel 
stabilisering, begeleiding, herstel of genezing van de klachten van de patiënt zoals 
vastgesteld in diens behandelplan, uitgevoerd door een zorgverlener die bevoegd en 
bekwaam is om zelfstandig een (deel van) de behandeling uit te voeren.”

11.4.4 Duur van de directe tijd (c)

23 NZa, ‘Advies Zorgprestatiemodel GGZ en FZ’, 30 april 2019, p 32. (bijlage 15)

24 Artikel 1.1 Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg met kenmerk BR/REG 22137b. 

(bijlage 14)

25 Artikel 1.1 Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg met kenmerk BR/REG 22137b. 

(bijlage 14)

26 Artikel 2.1 Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg met kenmerk BR/REG 22137b. 

(bijlage 14)

27 Artikel 2.1 Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg met kenmerk BR/REG 22137b. 

(bijlage 14)

28 NZa, ‘Zorgprestatiemodel GGZ & FZ, Rapportage voor besluitvorming’, juli 2020, p. 12. (bijlage 16)
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De NZa hanteert een onderverdeling van consulten in de volgende tijdscategorieën op basis van 
tijd die een zorgverlener aan het contact besteedt:29

consult vanaf 5 minuten, 
consult vanaf 15 minuten, 
consult vanaf 30 minuten, 
consult vanaf 45 minuten, 
consult vanaf 60 minuten, 
consult vanaf 75 minuten, 
consult vanaf 90 minuten, 
consult vanaf 120 minuten.

61. De afbakening van de duur van de consulten is gebaseerd op de gemiddelde tijdsbesteding in de 
huidige praktijk. Dat gemiddelde ligt dicht bij de ondergrens van de prestatie. Een consult vanaf 30 
minuten is gebaseerd op een huidige gemiddelde van 31 minuten en een consult vanaf 45 minuten 
op een huidig gemiddelde van 46 minuten.

11.4.5 Setting (d)

62. Verder is ook de setting waarbinnen een zorgaanbieder het consult levert van invloed op de hoogte 
van het tarief. Onder setting verstaat de NZa:

“de levenng van zorg in een context die van een andere setting is te onderscheiden door 
benodigde infrastructuur en inzet van verschillende beroepen. Kenmerken van een setting 
zijn gebaseerd op de organisatie en uitvoenng van de zorg en worden vooraf ingericht. 
Daarmee bevindt de verantwoording van de setting zich op de keuzes die bij het inrichten 
worden gemaakt. De patiënt wordt op basis van diens zorgvraag bewust verwezen naar 
een bepaalde setting.”30

63. De NZa beschrijft in haar Rapportage:

“In de praktijk zal dit meestal verband houden met de plaats waar de zorg aan een patiënt 
geleverd wordt. De behandeling binnen een setting onderscheidt zich van behandeling in 
andere settings dus door de manier waarop de behandeling wordt gegeven, of door de 
organisatie van zorg waarbinnen deze behandeling wordt gegeven.

Door in de bekostiging rekening te houden met de setting, kunnen wij corrigeren voor 
kostenverschillen die samenhangen met de manier waarop de zorg wordt geleverd. 
Differentiatie naar setting draagt eraan bij dat iedere zorgaanbieder een reëel tarief kan 
declareren voorde zorg.”

64. En:

“Wij hebben de kostenverschillen tussen settings onderzocht en gekeken tussen welke

29 Artikel 2.3 Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg met kenmerk BR/REG 22137b. 

(bijlage 14)

30 Artikel 2.4 Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg met kenmerk BR/REG 

22137b.(bijlage 14) Zie ook NZa, ‘Informatiekaart settings in het zorg prestatie model’ van 2 november 2021, p.1. (bijlage 17)
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settings substantiële kostenverschillen bestaan. Ook gingen wij na of settings functioneel 
konden worden omschreven, over en weer voldoende konden worden afgebakend, en of 
het hanteren ervan geen onevenredige administratieve belasting zou meebrengen.”31

65. Het zorgprestatiemodel kent acht settings:

Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II
Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie III - monodisciplinair
Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie III - multidisciplinair
Outreachend
Klinisch (exclusief fz)
Forensische en beveiligde zorg, niet-klinisch 
Forensische beveiligde zorg, klinisch
Hoogspecialistisch (ambulant en klinisch, met contractvoorwaarde).32

66. Dit bezwaar ziet op specifiek op de setting Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II. ZGP’s leveren 
zorg in deze setting.

67. Voor de setting Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II stelt de NZa de voor de categorie beroepen 
Arts-specialist (artikel 14 Wet Big) de volgende prestaties vast:

Diagnostiek indien voor de regiebehandelaar minimaal beroepsopleiding art. 14 wet BIG 
conform landelijk kwaliteitsstatuut vereist is
Diagnostiek indien voor de regiebehandelaar minimaal beroepsopleiding art. 3 wet BIG 
conform landelijk kwaliteitsstatuut vereist is
Behandeling indien voor de regiebehandelaar minimaal beroepsopleiding art. 14 wet BIG 
conform landelijk kwaliteitsstatuut vereist is
Behandeling indien voor de regiebehandelaar minimaal beroepsopleiding art. 3 wet BIG 
conform landelijk kwaliteitsstatuut vereist is 33

II. 4.6 Zorgvraagtypering

68. Het voornemen is dat de NZa als onderdeel van het zorgprestatiemodel vanaf 2022 
zorgvraagtypering invoert.34

69. Een zorgvraagtype is een globale omschrijving van een groep personen met overeenkomende 
(zwaarte van) problematiek. De beschrijving van een zorgvraagtype heeft steeds een vaste 
opbouw:

Een algemene omschrijving van de patiëntgroep 
Een omschrijving van de beperkingen van de patiënt

31 NZa, Zorgprestatiemodel GGZ & FZ, Rapportage voor besluitvorming, juli 2020, p. 16-1/.(bijlage 16)

32 Artikel 2.4 Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg met kenmerk BR/REG 22137b.

(bijlage 14)

33 Artikel 2.4 Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg met kenmerk BR/REG 22137b.

(bijlage 14)

34 Programma Zorgprestatiemodel, ‘Handleiding zorgvraagtypering’, versie juli 2011, introductiepagina, Zie: 

https://www.zorqprestatiemodel.nl/nieuws/zorqvraaqtvperinq-informatie-voor-behandelaren-online/ (bijlage 18)
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Een inschatting van (eventuele) risico’s die de problematiek van de patiënt met zich 
meebrengt
Het recente en historische beloop van de problemen of aandoening 
Het bij het zorgvraagtype passende richtinggevende evaluatiemoment

70. Er zijn in totaal 20 verschillende zorgvraagtypen voor de ggz.35

71. De NZa verwacht dat de zorgvraagtypering vanaf 2024 een positieve bijdrage kan leveren aan 
passende zorg. Zij schrijft:

‘‘Zorgvraagtypering wordt vanaf 2024 een hulpmiddel bij keuzes over inzet van zorg bij 
groepen patiënten. Het zorgvraagtype maakt de zwaarte van de zorg die nodig is 
duidelijker. Met zorgvraagtypering kan straks makkelijker worden besproken wat gepaste 
en doelmatige zorg is. ”36

72. Het bepalen van het zorgvraagtype helpt om het verband te leggen tussen zorgvraag en inzet van 
zorg. Zorgvraagtypering in de ggz geeft een momentopname van de zorgvraag en problematiek 
van de patiënt.

73. Als een patiënt wordt verwezen naar de ggz vult de regiebehandelaar (of iemand onder diens 
verantwoordelijkheid) in de diagnostische fase de HoNOS+-vragenlijst in. De HoNOS+-vragenlijst 
wordt ingevuld op basis van de verkregen informatie en de klinische indruk. De scores op deze 
HoNOS+-vragen leiden naar één of meerdere zorgvraagtypen. Een zorgvraagtype omschrijft de 
zorgvraag en problematiek van de patiënt.

74. Na het bepalen van het zorgvraagtype start de behandeling van de patiënt. Elk zorgvraagtype heeft 
een termijn die richtinggevend is voor het moment van hertyperen.37 Tijdens evaluatiemomenten 
wordt nagegaan wat het resultaat van de behandeling is en of en hoe die dient te worden 
voorgezet. Voor elk zorgvraagtype is er een richtinggevende evaluatietermijn. De HoNOS+- 
vragenlijst wordt bij een evaluatie opnieuw ingevuld.

75. Wanneer de patiënt in behandeling blijft, vormen de scores op de HoNOS+-vragen een hulpmiddel 
voor het bepalen van het zorgvraagtype dat in de volgende behandelperiode van toepassing is. 
De (aangepaste) scores geven ook aan in welke mate het mogelijk is gebleken de behandeldoelen 
te realiseren. Deze kunnen desgewenst worden gecombineerd met andere kwaliteits- en 
uitkomstmetingen. Het zorgvraagtype wordt verplicht op de factuur vermeld bij alle 
zorgprestaties.38

76. Zorgvraagtypering wordt vanaf 2024 een hulpmiddel bij keuzes over inzet van zorg bij groepen 
patiënten. Zorgverleners in de ggz moeten het zorgvraagtype van hun patiënten vanaf 2022 
registreren. In 2022 en 2023 dient de registratie van het zorgvraagtype vooral om informatie te

35 De nummering van de zorgvraagtypen loopt tot zorgvraagtype 21. Er is een leeg zorgvraagtype, namelijk nummer 9. Nummer 9 

ontbreekt voor reservedoeleinden. Daarom zijn er 20 inhoudelijke beschrijvingen van de zorgvraagtypen. Zie ook NZa, ‘Handleiding 

zorgvraagtypering’, versie juli 2021, p. 5. (bijlage 19)

36 NZa, ‘Handleiding zorgvraagtypering’, versie juli 2021, p. 1. (bijlage 19)

37 NZa, ‘Veldafspraken zorgprestatiemodel GGZ &FZ’, december 2021, p. 13-14. (bijlage 20)

38 Er is één uitzondering: bij diagnostiekconsulten is het vermelden van het zorgvraagtype op de factuur optioneel.
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verzamelen voor de validatie en dóórontwikkeling van zorgvraagtypering. Voor de financiering van 
de zorg in 2022 en 2023 is de zorgvraagtypering niet van belang.39

77. Zorgvraagtypering is bij uitstek geschikt om op clusterniveau te onderzoeken welke behandelaar 
het meest passend zou zijn. De NVvP heeft eerder voorgesteld dat de behandeling van de 
psychiater bij patiënten in cluster 5 en hoger noodzakelijk is, omdat vanaf cluster 5 psychotherapie 
en farmacotherapie geïntegreerd aangeboden moet worden. Voordeel van toepassing van de 
clusters is dat het zorgprestatiemodel uitgaat van de inhoud van zorg en wordt toegepast door de 
professional zelf.

78. Op dit moment is de klinische herkenbaarheid van de zorgclusters nog onvoldoende. De resultaten 
van de pilot ZorgClusterModel schieten ook nog te kort, nu nog slecht een beperkte hoeveelheid 
data beschikbaar is. In een bestuurlijke commissie is daarom afgesproken de jaren 2022 en 2023 
te gebruiken om het zorgprestatiemodel toe te gaan passen, te toetsen en waar nodig bij te stellen, 
om daarna de zorgvraagtypering te koppelen aan de financiering.40 De NZa heeft het ministerie 
toegezegd dat vanaf 2024 de zorgvraagtypering gebruikt moet gaan worden om afspraken over 
gepast gebruik in de contractering te faciliteren 41

79. Het Talma instituut omschreef in haar rapportage:

“Het Zorgprestatiemodel is afhankelijk van een effectieve werking van het model van 
zorgvraagtypering (de vaststelling of de geleverde zorg ook past bij de benodigde zorg), 
de kwaliteit van contractafspraken en veldafspraken die partijen onderling met elkaar 
maken en de mate waarin het interessant wordt om gecontracteerd te werken.”42

80. En:

“Het ZPM is ontwikkeld vanuit de gedachte dat prestaties en tarieven aansluiten bij de 
behandelinzet en de setting, zoals die in de behandeling is gekozen. Het risico in de 
praktijk is de doelmatigheid van de zorg: is de gekozen inzet wel nodig bij de zorgvraag? 
Het ZPM bevat een risico dat hooggekwalificeerde behandelaren te eenvoudige zorg gaan 
bieden en dat er teveel en te lang behandeld gaat worden. De vergoeding is dan inderdaad 
in overeenstemming met de uitgevoerde behandeling, maar is daarmee niet per definitie 
passend. De prijs sluit volledig aan bij de gekozen behandelinzet en setting, maar dit is 
niet noodzakelijkerwijs ook de benodigde inzet en setting. Een goed functionerende 
zorgvraagtypering is nodig om te bepalen of gekozen en benodigde behandelinzet 
overeenkomen. ”43

81. En:

“Het belang van een goed functionerende zorgvraagtypering is voor het slagen en het 
beheersen van het ZPM van belang. Zonder functionerende zorgvraagtypering is er

39 NZa, ‘Handleiding zorgvraagtypering’, versie juli 2021, p.2. (bijlage 19)

40 NVvP, ‘Notitie Selectie van patiënten voor behandeling door de ZGP door middel van Zorgclusters” aan NZa van 19 mei 2021 (bijlage 

21)

41 Brief van NZa aan ministerie met kenmerk 0412002/1050507 van 27 oktober 2021. (bijlage 23)

42 Talma instituut, ‘Ex ante beleidsevaluatie Zorgprestatiemodel ggz en fz’, 27 mei 2020, p. 4. (bijlage 24)

43 Talma instituut, ‘Ex ante beleidsevaluatie Zorgprestatiemodel ggz en fz’, 27 mei 2020, p. 30. (bijlage 24)
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namelijk geen goed gesprek over gepast gebruik en begrenzing van de zorg mogelijk, 
terwijl ditzelfde goede gesprek de bron is waaruit een functionerende zorgvraagtypering 
zou moeten voortvloeien; een Von Münchhausen-probleem. Het is niet meteen evident 
welke actor of set van actoren belast zou kunnen worden met het onafhankelijk vullen van 
een systeem van zorgvraag-typering.”44

82. En:

“Het ZPM zelf stelt verder geen grenzen aan de duur van de behandeling. Gevoegd aan 
de financiering van feitelijk geleverde zorg (input), kan dit leiden tot het toenemen van de 
totale productie en productiecapaciteit. Het ZPM is daarom afhankelijk van een effectieve 
werking van een model van zorgvraagtypering (namelijk de vaststelling of de geleverde 
zorg ook past bij de benodigde zorg) en de kwaliteit van contractafspraken die partijen 
onderling met elkaar maken. ”45

11.5 Tariefbepalinq individuele consulten zorgprestatiemodel

83. De NZa baseert de tarieven van de prestaties uit het zorgprestatiemodel grotendeels op het 
kostprijsonderzoek ggz en fz 2020. In het kostprijsonderzoek 2020 heeft de NZa gegevens over 
het jaar 2017 verzameld. De gegevens bestaan uit overzichten van de kosten (kostprijssjablonen) 
en profielgegevens (profielendatabase) van instellingen en een steekproef van vrijgevestigde 
aanbieders. De profielendatabase bevat informatie over de BIG-categorie van de 
beroepsbeoefenaar, het consulttype en de tijdrange.46

84. De tarieven van de individuele consulten bestaan uit de productprijs en de kapitaallasten.

85. Vier kenmerken karakteriseren de productprijs van de individuele consulten: het beroep van de 
uitvoerder, diagnostiek en behandeling, duur van de directe tijd en setting.

86. Op basis van rekenregels heeft de NZa de DBC-tijdschrijfgegevens naar de setting bepaald. De 
settings worden op basis van de profielendatabase als volgt afgeleid:

Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II: een aanbieder met AGB-code beginnend met 03 of 
94 (dus alle trajecten van deze aanbieders);
Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie III monodisciplinair: overige ggz trajecten (basis en 
gespecialiseerd) waarbinnen 90% of meer van de directe tijd door 1 beroep geschreven 
is;
Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie III multidisciplinair: overige ggz trajecten (basis en 
gespecialiseerd) waarbinnen minder dan 90% van de directe tijd door 1 beroep 
geschreven is;
Outreachend: het niet-klinische deel van trajecten waarin de hoeveelheid reistijd 20% of 
meer van de directe tijd is;
Klinisch (exclusief fz): (deel van) de trajecten binnen de gespecialiseerde ggz geleverd op 
een klinische dag (via koppeling aan de opgegeven verblijfsdagen);
Forensische en beveiligde zorg, klinisch: (deel van) de trajecten binnen de forensische

44 Talma instituut, ‘Ex ante beleidsevaluatie Zorgprestatiemodel ggz en fz’, 27 mei 2020, p. 36. (bijlage 24)

45 Talma instituut, ‘Ex ante beleidsevaluatie Zorgprestatiemodel ggz en fz’, 27 mei 2020, p. 38. (bijlage 24)

46 NZa, ‘Verantwoording tarieven zorgprestatiemodel’, 1 juli 2021, p. 4. (bijlage 25)
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zorg geleverd op een klinische dag (via koppeling aan de opgegeven verblijfsdagen); 
Forensische en beveiligde zorg, niet-klinisch: alle overige trajecten binnen de forensische 
zorg (zowel ambulant als outreachend);
Hoogspecialistisch (ambulant en klinisch, met contractvoorwaarde): voor deze setting zijn 
de profielgegevens van de PUK-en gebruikt.47

87. In het kostprijsonderzoek 2020 is per beroep en aanbieder een kostprijs vastgesteld. Voor ieder 
beroep stelt de NZa vervolgens vast in welke BIG-categorie het valt. In grote lijnen komt het erop 
neer dat regiebehandelaren een eigen BIG-categorie hebben, en alle overige beroepen in de 
categorie overige beroepen vallen.48

88. Op basis van activiteiten- en behandelcomponentcode bepaalt de NZa binnen de DBC- 
tijdschrijfgegevens of het om diagnostiek of behandeling en begeleiding gaat.

89. Daarna stelt de NZa per activiteit de tijdrange vast op basis van de geschreven tijd. Een activiteit 
waarop bijvoorbeeld 16 minuten direct patiëntgebonden tijd is geschreven, karakteriseert de NZa 
dan als een consult van 15 minuten.

90. De kostprijs per consult is gebaseerd op de kostprijzen per zorgaanbieder per beroep. De NZa 
maakt onderscheid tussen kosten die op generieke kostenplaatsen zijn geschreven en kosten die 
op hoofdkostenplaatsen geschreven zijn. Kosten op hoofdkostenplaaten zijn direct gerelateerd aan 
de behandeling. Kosten op generieke kostenplaatsen (ofwel: materiële kosten) hebben te maken 
met de randvoorwaarden voor behandeling (zoals een bureau of een secretariaat) 49

91. Binnen de setting veronderstelt de NZa gelijke materiële kosten tussen zorgaanbieders 
veroorzaken. Alleen direct aan de behandeling gelieerde kosten, waaronder het loon van de 
behandelaar, veroorzaken onderscheid in kostprijs tussen zorgverleners met verschillende BIG 
kwalificaties.

92. De individuele consulten zijn opgebouwd uit drie componenten:

a. een kostprijs per minuut,
b. de declarabele (voorheen direct patiëntgebonden) tijd per consult en
c. de indirecte- of niet-declarabele tijd per consult.50

93. De NZa bepaalt de kostprijs per minuut op de gemiddelde kostprijs per BIG-categorie en setting, 
gewogen naar de totale gewogen gedeclareerde tijd (zowel direct- als indirect patiëntgebonden 
tijd).

94. De NZa heeft aan de hand van een statistische toets vastgesteld dat de kostprijzen niet variëren 
binnen consulttype en tijdrange. Om die reden onderscheidt de NZa kostprijzen enkel naar setting 
en BIG-categorie.51

47 NZa, ‘Verantwoording tarieven zorgprestatiemodel’, 1 juli 2021, p. 4. (bijlage 25)

48 NZa, ‘Verantwoording tarieven zorgprestatiemodel’, 1 juli 2021, p.6. (bijlage 25)

49 NZa, ‘Verantwoording tarieven zorgprestatiemodel’, 1 juli 2021, p. 5. (bijlage 25)

50 NZa, ‘Verantwoording tarieven zorgprestatiemodel’, 1 juli 2021, p. 7. (bijlage 25)

51 NZa, ‘Verantwoording tarieven zorgprestatiemodel’, 1 juli 2021, p. 6. (bijlage 25)
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95. De NZa simuleert niet-declarabele tijd naar declarabele consulten. Vervolgens stelt zij modelmatig 

de niet-declarabele tijd per consult vast. De Rapportage beschrijft dat een diagnostisch consult 
gemiddeld 9% meer niet-declarabele tijd bevat dan een behandelconsult.52

96. De declarabele tijd per consult bepaalt de NZa als de landelijk gemiddelde declarabele tijd per 
tijdrange. Het gemiddeld aantal declarabele minuten per consult wijkt niet significant af tussen de 
settings, BIG-categorieën en consulttypes.53

97. Voor het berekenen van de indirecte tijd per consult onderscheidt de NZa een viertal soorten 
indirecte tijd. De NZa simuleert deze indirecte, niet-declarabele tijd naar declarabele consulten. 
Vervolgens stelt zij modelmatig de niet-declarabele tijd per consult vast.

98. De NZa bepaalt de uiteindelijke productprijs per individueel consult door de formule:

“productprijs = (declarabele minuten + niet-declarabele minuten) x kostprijs per minuut x 
macrocorrectie. ”54

99. De tarieven van de individuele consulten bestaan uit de productprijs (zoals hiervoor beschreven) 
en de kapitaallasten.

100. De NZa bepaalt de kapitaallasten per consult door de kapitaallasten per activiteit, zoals 
opgenomen in de ‘Eindrapportage Kapitaallasten bij behandeling ggz en fz’, te koppelen aan de 
profielendatabase.55 Vervolgens berekent de NZa per BIG-categorie en setting een gemiddelde 
minuutprijs voor de kapitaallasten. De kapitaallasten per minuut worden vervolgens 
vermenigvuldigd met de declarabele en niet-declarabele minuten per consult. Ook hier past de 
NZa een macrocorrectie op toe.56 57

101. De tariefberekening is dan als volgt:

“tarief = productprijs x rente inventaris * financieringslasten * prijsindex + kapitaallasten * 
financieringslasten * prijsindex’67

102. De tarieven voor individuele consulten betreffen maximumtarieven als bedoeld in artikel 50 lid 1 
onder c van de Wmg. In aanvulling hierop biedt de NZa aan zorgaanbieders een mogelijkheid om 
tot een maximum van 10% boven het geldende maximumtarief prijsafspraken te maken. Dit is het 
max-max tarief. Om hiervoor in aanmerking te komen dient sprake te zijn van een schriftelijke 
overeenkomst met de zorgverzekeraar.58

52 NZa, ‘Zorgprestatiemodel GGZ & FZ, Rapportage voor besluitvorming’, juli 2020, p. 12. (bijlage 16)

53 NZa, ‘Verantwoording tarieven zorgprestatiemodel’, 1 juli 2021, p. 8. (bijlage 25)

54 Op settingsniveau vindt daarop nog een correctie plaats.

55 NZa, ‘Eindrapportage Kapitaallasten bij behandeling’, 31 juli 2019.

56 NZa, ‘Verantwoording tarieven zorgprestatiemodel’, 1 juli 2021, p.12 ev. (bijlage 25)

57 NZa, ‘Verantwoording tarieven zorgprestatiemodel, 1 juli 2021’, p.12. (bijlage 25) Voor Rijksinstellingen geldt een andere 

tariefberekening vanwege de afwijkende compensatie voor rente op inventaris, de financieringslasten en de kapitaallasten door DJI.

58 Artikel 6.1 Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg met kenmerk BR/REG 22137b. 

(bijlage 14)
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11.6 Achtergrond voorstel tot tariefdifferentiatie vrijgevestigde psychiaters

103. De NZa heeft op 14 juli 2020 een impactanalyse opgeleverd waarin zij de opbrengsten van 
zorgaanbieders binnen de beoogde prestatiestructuur voor de ggz simuleert, en afzet tegen de 
gesimuleerde opbrengsten binnen de huidige bekostiging op basis van minuten uit de dbc- 
systematiek 2017.

104. De impactanalyse toont een stijging van 17,5% van de tarieven voor ZGP ten opzichte van de 
huidige situatie.59

105. Hoewel deze stijging niet meer was dan een correctie de te lage tarieven van de ZGP als gevolg 
van de DBC-systematiek, ontstond bij de NZa de veronderstelling dat het voor psychiaters 
aantrekkelijk zou zijn om uit de instelling te vertrekken en massaal te kiezen voor het ZGP-schap. 
Deze inschatting vloeit voort uit de veronderstelling van de NZa dat een psychiater geen 
behandeling hoeft te verzorgen in categorie B van het LKS, omdat andere professionals dat ook 
mogen en de inzet daarvan leidt tot gepaster gebruik.60

106. De NZa schrijft in de concept Impactanalyse Zorgprestatiemodel van 15 juni 2020 :

‘Wij vinden het belangrijk dat de positieve impact in de categorie ‘Artsspecialist (Wet Big 
art. 14)’ wordt besproken in het programmaieam. We zijn hierbij de volgende risico’s:

Psychiater in vrij vestiging wordt aantrekkelijker
De beloning van psychiaters in vrije vestiging gaat omhoog ten opzichte van de beloning 
van psychiaters in loondienst. Het wordt dus financieel aantrekkelijker voor psychiaters 
die nu in loondienstverband voor instellingen werken om over te stappen naar vrije
vestiging. Dit kan het tekort aan psychiaters in instelling dat op dit moment al aanwezig is
nog verder vergroten. Een (nog) beperkte beschikbaarheid van psychiaters binnen
instellingen kan de kwaliteit van zorg onder druk zetten en kan de wachtlijstproblematiek
verder vergroten.

Gepast gebruik
De differentiatie in BIG-categorieën zorgt voor tariefverschillen tussen behandelaren in 
vrije vestiging. Wij zien hierbij het risico op ongepast gebruik. Patiënten met een relatief 
lichte zorgvraag zouden zorg kunnen ontvangen van relatief dure zorgverleners, terwijl
deze patiënten ook geholpen zouden kunnen worden door behandelaren in vrije vestiging
in een BIG categorie met een lager tarief.

Vragen aan het programmateam
- Herkent het programmateam die geschetste risico’s?
- Vindt het programmateam het noodzakelijk om een beleidsmatige aanpassing te 
onderzoeken naar aanleiding hiervan? En zo ja,
- Heeft het programmateam suggesties voor beleidsmatige aanpassingen 
die verder onderzocht zouden moeten worden?”61 [onderstrepingen AKD]

59 NZa, ‘Impactanalyse Zorgprestatiemodel’, 14 juli 2020, p.17 (bijlage 1).

60 Zie 11.117.

61 NZa, Impactanalyse Zorgprestatiemodel versie 1, 15 juni 2020, p.17. (bijlage 22)
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107. Het programmateam van de NZa besluit vervolgens dat de NZa/werkgroep 1 ‘een aantal opties 

gaat verkennen om aan dit probleem tegemoet te komen’.62

108. De NVvP heeft vanwege het weglakken van de naam van de zendende en ontvangende 
organisatie geen zekerheid over aan wie de email gericht is, maar gaat ervan uit dat de email van 
24 juli 2020 met onderwerp Teksten mitigeren risico ZPM’ een concept bevat dat gericht is aan 
het ministerie. In de email schrijft de NZa:

“Ha, [zwartgemaakt, AKD], onderstaand onze voorzet voor teksten tbv het mitigeren van 
de risico in het zorgprestatiemodel. Hoor graag of je hiermee verder kan en welke 
opmerkingen of suggesties je hebt. Gr. Vincent

(...)

Impact psychiater
Tot slot constateert u een risico bij de impact op de opbrengsten van psychiaters 
werkzaam in vrije vestiging. Door vormgeving van de bekostiging ontstaat het risico dat 
psychiaters in vrije vestiging tegen een relatief hoog tarief patiënten in behandeling nemen 
die gezien de aard van hun zorgvraag ook bij andere disciplines werkzaam in vrije 
vestiging behandeld zouden kunnen worden. Ik wil u vragen om hier rekening mee te 
houden door ene omschrijving op te nemen van de patiëntengroep die voor de 
behandeling in de setting kwaliteitsstatuut sectie II ook daadwerkelijk de zorg van een 
psychiater nodig heeft. De omschrijving geldt dan als voorwaarde voor leveren van de 
prestatie. Psychiaters zie zorg aan andere patiëntengroepen leveren kunnen dat dan 
alleen doen tegen een lager tarief (Toch?)”63

109. In een email van 13 oktober 2020 vraagt een beleidsmedewerker van T&H aan een Strategisch 
Adviseur Zorg en Financiering:

“(...) Nog even voor mijn beghp, we constateren dat zij met het ZPM er financieel enorm 
op vooruit gaan. Dit vinden we onwenselijk. De oplossing wordt nu gezocht in het zorgen 
dat zij zorg leveren dit in ieder geval niet aan ‘te lichte patiënten wordt geleverd. De 
oplossing zoeken we niet in de prestatiestructuur en het verlagen van het tarief 
bijvoorbeeld. ”64

110. Op 16 juli 2020 heeft de NZa het ministerie per brief geadviseerd om per 1 januari 2022 over te 
gaan tot invoering van het zorgprestatiemodel en gelijktijdig te starten met de registratie van een 
nieuwe typering van de zorgvraag van de patiënt.65

111. De NZa adviseert de minister:

“Dit moet en/oor zorgen dat de verbeterde zorgvraagtypehng per 2024 stabiel is en 
tegemoet komt aan de gestelde gebruiksdoelen. Wij adviseren u om als instrument voor

62 NZa, email van 18 juni 2020 met onderwerp ‘Impact psychiater in setting ambulant sectie M’, Wob document 12. (bijlage 26)

63 NZa, email van 24 juli 2020 met onderwerp Teksten mitigeren risico ZPM’, Wob document 21. (bijlage 27)

64 NZa, email van 13 oktober 2020 met onderwerp ‘psychiater vraagstuk”, Wob document 27. (bijlage 28)

65 NZa, brief aan ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sporten Justitie en Veiligheid van 16 juli 2020 met kenmerk 

373182/613008. (bijlage 29)
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zorgvraagtypering op dit moment het zorgclustermodel te kiezen totdat een aantoonbaar 
beter alternatief beschikbaar komt. ”66

112. De NZa heeft de impactanalyse met de Staatssecretaris besproken. Vervolgens is de wens 
ontstaan dat ZGP ‘alleen patiënten behandelen die de zorg ook daadwerkelijk nodig hebben’.

113. Het is op zijn minst merkwaardig te noemen dat de NVvP, ook na het indienen van een Wob- 
verzoek en met het deelnemen aan een groot aantal overleggen over het ZPM, nog altijd moet 
gissen naar de herkomst van de stelling dat ZGP mogelijk zorg aan te lichte patiënten leveren en 
declareren. Evenmin is het voor de NVvP duidelijk is waar de wens is ontstaan dat ZGP ‘alleen 
patiënten behandelen die de zorg ook daadwerkelijk nodig hebben’. Was dit nu het resultaat van 
onderzoek van de NZa? Of was dit een aanname? Zo ja, waarop is die aanname gebaseerd en 
waarom waren twee overheidsinstanties ervan overtuigd dat dit probleem verholpen moet worden? 
Waar is die analyse en waarom heeft de NVvP die analyse niet in de Wob stukken ontvangen?

114. Op 14 september 2020 heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (‘VWS’) 
de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd.67

115. Op 6 oktober 2020 heeft de Staatssecretaris van VWS de aanwijzing aan de NZa tot invoering van 
de nieuwe bekostiging van de ggz en de fz voorgehangen als bedoeld in artikel 8 Wmg. De 
Staatssecretaris stelt in de voorhangbrief:

“Ook de introductie van een verbeterde zorgvraagtypering zie ik als een belangrijk element 
van het genomen besluit. Dit vergroot de transparantie over welke zorgvraag hoort bij de 
geleverde ggz en forensische zorg. Per 2022 zal worden gestart met de registratie. De 
periode tot 2024 staat in het teken van ervaring opdoen met de nieuwe zorgvraagtypering. 
Daarnaast zal in elk geval in 2022 en 2023 de bestaande zorgvraagtypering nog behouden 
blijven. Doel is vanaf 2024 een stabiele verbeterde zorgvraagtypering beschikbaar te 
hebben. In een gezamenlijke «praktijkhandleiding» zullen partijen beschrijven hoe de 
verbeterde zorgvraagtypering in de praktijk op een verantwoorde en effectieve manier kan 
en zal worden gebruikt in de periode tot 2024 en in de periode daarna.”

116. En:

“Met het oog op het belang van een passende inzet van beroepen zie ik in het 
zorgprestatiemodel nog wel het risico dat psychiaters in vrije vestiging tegen een hoog 
tarief patiënten met relatief lichte problematiek kunnen behandelen. Ik zal de NZa dan ook 
vragen om bij de invoering van de nieuwe bekostiging het voor vrijgevestigde psychiaters 
alleen mogelijk te maken een hoog «psychiatertarief» in rekening te brengen voor zover 
zij zorg leveren aan cliënten die ook daadwerkelijk zorg van een psychiater nodig hebben; 
voor overige zorg krijgen zij dan een lager tarief dat aansluit bij de aard van de geboden 
zorg.”68

66 NZa, brief aan ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid van 16 juli 2020 met kenmerk 

373182/613008, p. 1 (bijlage 29)

67 Kamerstukken //2020/2021, 25 424, nr. 552.

68 Voorhangbrief van het ministerie van VWS, Kamerstukken II2020/2021, 25 424, nr. 554, p. 2 en 7. (bijlage 30)
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117. De toelichting bij de aanwijzing van 14 december 2020 van de staatssecretaris van VWS aan de 

NZa bepaalt:

“Conform de voorhangbrief van 6 oktober 2020 (Kamerstukken II, 2020/2021, 25 424, nr. 
554) draag ik de Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen zorgautoriteit, op om met 
ingang van 1 januari 2022 voor de ggz en fz:
-prestaties met maximumtarieven vast te stellen;
-te voorzien in de mogelijkheid om op gezamenlijk verzoek van een zorgaanbieder en 
ziektekosten-verzekeraar andere prestaties vastte stellen dan de door haar vastgestelde 
zorgprestaties. Voor deze facultatieve prestatie geldt een vrij tarief;
-een tijdelijke transitieprestatie vast te stellen met een vrij tarief voor de jaren 2022 en 
2023. ”69

118. De Nederlandse ggz heeft in haar zienswijze aangegeven geen voorstander te zijn van 
differentiatie van het psychiatertarief binnen de vrijgevestigde setting:

“Wij zijn geen voorstander van differentiatie van het psychiatertarief binnen de 
vrijgevestigde setting. Wij menen dat het verschil tussen een sectie II of III zoals 
beschreven in het kwaliteitsstatuut een adequate differentiatie is. Differentiatie in tarieven 
tussen deze twee secties doet ons inziens voldoende recht aan het verschil in de 
benodigde inzet van de psychiaters in respectievelijk geïntegreerde instellingen dan wel 
als vrijgevestigde of werkzaam bij een kleinere (ambulante) aanbieder."70

119. Het Talma instituut heeft het zorgprestatiemodel geëvalueerd. Zij heeft daarin onder meer de 
mogelijke effecten van de invoer van het zorgprestatiemodel voor ZGP in kaart gebracht.

“Doorbet wegvallen van de stop bonus van DBC’s binnen hetZPMzal er naar verwachting 
een inkomensdaling optreden bij de meeste vrijgevestigde psychiaters. Vrijgevestigde 
psychiaters zullen deze daling naar verwachting ten dele kunnen opvangen door de vrijval 
van indirecte tijd om te zetten in productieve uren. De beschikbaarheid van behandelaren 
begrenst die mogelijkheid. Het niveau van de verschillende tarieven is bepalend voor de 
te verwachten gedragsreactie: wanneer de inkomensdaling sterk is, kan het aantrekkelijk 
worden om als psychiater in loondienst te komen binnen een instelling. Door 
transformatie-effecten kan het ZPM leiden tot een herverdeling van capaciteit doordat 
loondienstverbanden binnen instellingen aantrekkelijker worden dan zelfstandig 
ondernemerschap.

(...)

Niet alleen de taheven van het ZPM op zichzelf zijn relevant, ook de salarissen die 
hooggekwalificeerde medewerkers ontvangen en de verhouding tussen de salarislasten 
en de taheven die instellingen voor verschillende typen medewerkers betalen en 
ontvangen. Psychiaters in instellingen ontvangen momenteel salahssen die veelal hoger 
zijn dan het vergoedingstarief van het ZPM voor hen zal zijn. Instellingen willen 
desalniettemin een afdoende aantal hooggekwalificeerde medewerkers behouden en 
zullen waarschijnlijk bereid zijn om deze hoge salahslasten te betalen, omdat deze

69 Aanwijzing van het ministerie van VWS aan de NZa van 14 december 2020, met kenmerk 1795863-215660, p. 3. (bijlage 31)

70 De Nederlandse ggz, brief aan NZa van 17 mei 2021 (Wob document 149). (bijlage 32)
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medewerkers het gehele zorgtraject dat een instelling aan een patiënt biedt organiseren 
(en eventueel verwerven). Dit ondersteunt het beeld dat er een prikkel kan zijn om in 
instellingen te paan werken: de salarisbonus voor hooggekwalificeerde medewerkers
wordt betaald uit de opbrengst die binnen instellingen wordt gemaakt op de lager
gekwalificeerde medewerkers.
Beide punten illustreren dat de werking van het ZPM sterk gevoelig is voor de precieze 
tarieven die zullen worden gerekend en/of de mogelijkheid om de setting te 
beïnvloeden. ”71 [onderstreping AKD]

120. Het Talma instituut heeft onderzocht hoe een proces van zorgvraagtypering past in het 
zorgprestatiemodel. Het Talma instituut concludeert:

“Het ZPM is goed te combineren met een zorgvraagtypering (zoals het Zorgclustermodel). 
Door het aantal behandelingen binnen een zorgtrajectnummer te koppelen aan een 
zorgvraag, krijgen zowel aanbieder als financier zicht op de omvang en de aard van zorg 
bij de zorgvraag. ”72

II.7 Tariefdifferentiatie ZGP

121. De NZa heeft de toelichting op de aanwijzing van de staatssecretaris van 14 december 2020 in 
samenhang met de voorhangbrief van 6 oktober 2020 zo opgevat dat zij ervoor zorg moet dragen 
dat er door vrijgevestigde psychiaters alleen een kostendekkend tarief gedeclareerd mag worden 
wanneer patiënten een psychiater nodig hebben en de betreffende zorg niet door een andere 
beroepsgroep kan worden geleverd.73

122. Sinds oktober 2020 heeft de NZa meerdere mogelijke opties voor de regulering van de tarieven 
voor zelfstandig gevestigd psychiaters besproken.

123. In november 2020 heeft de NZa in het programma Zorgprestatiemodel een subwerkgroep van 
WG1-ZPM samengesteld. De NZa was voornemens om dezorgclusters te gebruiken voor bepaling 
van zorg die door een psychiater geleverd moet worden. De subwerkgroep heeft éénmaal 
telefonisch overlegd, aan de hand van het NZa memo ‘vraagstuk psychiater in vrijgevestigde 
setting’.

124. De werkgroep heeft een voorstel aan het programmateam van de NZa gepresenteerd. Dit voorstel 
heeft het programmateam niet positief ontvangen.

125. In januari 2021 vond de NZa dat nader onderzoek niet langer nodig was, omdat er naar de mening 
van de NZa onvoldoende resultaat werd geboekt en omdat het Zorginstituut het LKS inmiddels in 
het register had opgenomen.

126. De NZa besloot het op 15 december 2020 vastgestelde LKS als basis te hanteren voor 
differentiatie in een psychiatertarief en klinisch-psychologentarief.

71 Talma instituut, ‘Ex ante beleidsevaluatie Zorgprestatiemodel ggz en fz’, 27 mei 2020, p. 60-61.(bijlage 24)

72 Talma instituut, ‘Ex ante beleidsevaluatie Zorgprestatiemodel ggz en fz’, 27 mei 2020, p. 35. (bijlage 24)

73 NZa aan programmateam zorgprestatiemodel, ‘Aangepast voorstel tariefdifferentiatie vrijgevestigd psychiaters’, 24 februari 2021. 

(bijlage 33)
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Op 3 februari 2021 heeft de NZa een ‘Voorstel tariefdifferentiatie vrijgevestigde psychiaters’ 
gepresenteerd. In dit voorstel gaat de NZa ervan uit dat een ZGP alleen in de categorieën A en B 
(laagcomplex zorgaanbod) uit het LKS werkzaam zal zijn en alleen voor het diagnosticeren van 
patiënten in categorie B het kostendekkende psychiatertarief kan declareren. Dit kostendekkende 
tarief heeft de NZa in het kostprijsonderzoek ggz en fz 2020 op basis van daadwerkelijke kosten 
van zorgaanbieders berekend. Paragraaf II.5 van dit bezwaarschrift geeft hiervan een beschrijving.

128. Voor de overige zorg stelt de NZa een tarief beschikbaar dat gelijk wordt gesteld aan het 
eerstvolgende tarief onder het psychiatertarief, zijnde het tarief van de klinisch (neuro)psycholoog. 
Wij duiden dit tarief als ‘het lage tarief aan. De NZa stelt dat patiënten in categorie C en D gezien 
het uitgangspunt dat hier een hoogcomplex zorgaanbod is vereist, niet worden behandeld in 
vrijgevestigde setting.74

129. Op 16 februari 2021 vindt overleg plaats tussen de NZa en NVvP. NVvP geeft aan dat ZGP op 
grond van het LKS wel gerechtigd zijn om voor patiënten uit categorie C wel als indicerend en 
coördinerend regiebehandelaar op te treden. Ook stelt de NVvP voor om de rol van indicerend 
regiebehandelaar bij het indiceren en initiëren van psychofarmaca-gebruik bij patiënten uit 
categorie B aan ZGP toe te kennen. De NZa zegt toe de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. 
De NVvP dringt eveneens aan op stratificatie in ernst van de patiënten uit categorie B, zodat de 
rol van ZGP als coördinerend regiebehandelaar vanwege de grote mate van complexiteit in de 
hogere clusters gehonoreerd kan worden.75

130. De NVvP heeft vervolgens op 18 februari 2021 een brief aan de staatssecretaris verzonden waarin 
zij haar bezwaren tegen de voorgestelde tariefdifferentiatie kenbaar maakt.76

131. De NVvP heeft op 8 februari 2021 een spoed enquête uitgezet onder de ruim 400 leden van haar 
afdeling Zelfstandig gevestigde psychiatrie met als doel na te gaan of haar achterban de 
categorieën uit het LKS kan duiden.77 De NVvP vroeg de leden hoeveel patiënten uit elk van de in 
het LKS vastgestelde categorieën zij de afgelopen week hadden behandeld en gediagnosticeerd. 
Tevens werd gevraagd om voor elk van de categorieën een voorbeeld te geven.

132. Uit de resultaten van de enquête blijkt het volgende:

a. ZGP doen voornamelijk diagnostiek bij patiënten met hoogcomplexe problematiek, maar 
soms ook bij laagcomplexe diagnostiek en bij patiënten in crisis.

b. ZGP behandelen meer hoogcomplexe dan laagcomplexe problematiek. Ook behandelen 
ze geregeld patiënten in een crisissituatie.

133. Ter onderbouwing hebben de ZGP voorbeelden aangedragen van patiënten uit hun eigen 
praktijken waarvan volstrekt duidelijk is dat zij niet door een andere beroepsgroep dan een 
psychiater geholpen kunnen worden.

74 NZa, Voorstel tariefdifferentiatie vrijgevestigde psychiaters van 3 februari 2021, p.2. (bijlage 34)

75 Email van 17 februari 2021 van de NVvP, Wob document 93. (bijlage 35)

76 NVvP, brief aan staatssecretaris van 18 februari 2021 met onderwerk ‘Bezwaar tegen het voorstel tariefdifferentiatie vrijgevestigd 

psychiaters’, (bijlage 2)

77 NVvP, ‘Een week zelfstandig gevestigde psychiatrie’ (bijlage 36)

21066985V6 Pagina 24 van 36



134.

akd
Uit de enquête kwam ook naar voren dat de ZGP veel patiënten in categorie A behandelt. Dat wil 
echter niet zeggen dat deze patiënten vanaf het begin van de behandeling al in deze categorie 
waren ingedeeld. In geval dat een patiënt eenmaal door een ZGP behandeld wordt, rondt de ZGP 
om doelmatigheidsredenen de zorg af. Patiënten die initieel in een hoge categorie behandeld 
worden, kunnen via afbouwclusters alsnog in categorie A vallen. Er was bovendien sprake van een 
beperkte hoeveelheid zorgverleners die hebben deelgenomen. De NVvP betwijfelt of de 
verhouding van het aantal patiënten in categorie A ten opzichte van het aantal patiënten in de 
andere categorieën representatief is. Bovendien bevestigt de enquête dat de categorieën uit het 
LKS niet te interpreteren zijn..

135. Met een email van 24 februari 2021 schrijft de NZa aan de NVvP dat zij tegemoet komt aan de 
bezwaren ten aanzien van categorie C. De NZa geeft aan dat het LKS daar onder voorwaarden 
wel mogelijkheid toe biedt.78

136. Op 11 maart 2021 vindt overleg plaats tussen de NZa en de NVvP over het voorstel van de NZa 
om differentiatie door te voeren in de tarieven voor ZGP. Tijdens het overleg kwam naar voren dat 
er verschillende interpretaties bestonden van het LKS. De NZa heeft daarom op nieuw contact 
opgenomen met de voorzitter van de Kwaliteitsraad en een nieuw voorstel geformuleerd.79

137. De NZa heeft vervolgens het memo van 3 februari 2021 aangepast.80 In dit memo beschrijft de 
NZa dat de psychiater voor patiënten categorie C als indicerend regiebehandelaar en als 
coördinerend regiebehandelaar ‘een van de aangewezen beroepen’ is. Ten aanzien van ZGP 
stelt de NZa wel een voorwaarde:

"Het gaat bij categorie C patiënten om patiënten ‘waarbij gezamenlijk in een 
multidisciplinair team iteratief gezocht moet worden naar de best passende interventies 
en waarbij regelmatig bijgestuurd moet worden. Dit werken in multidisciplinaire teams 
betekent dat het zorgaanbod in categorie C niet in een monodisciplinaire praktijk 
uitgevoerd kan worden, tenzij voor de betreffende casus noodzakelijke multidisciplinaire 
samenwerking goed is georganiseerd in het netwerk, en als zodanig is beschreven in het 
eigen kwaliteitsstatuut van de desbetreffende praktijk. ”81

138. De NZa erkent dat er sprake kan zijn van medebehandeling van een psychiater in categorie A en 
B. Het LKS spreekt zich daar niet over uit, maar de Kwaliteitsraad geeft aan dat de psychiater als 
medehandelaar noodzakelijk kan zijn bij een deel van de patiënten waarvoor de psychiater als 
regiebehandelaar niet noodzakelijk is. In het memo van 26 maart 2021 beschrijft de NZa de wijze 
waarop ze tegemoet komt aan de opmerking van de Kwaliteitsraad.

139. De NZa verhoogt het tarief voor behandelingen waarbij een psychiater als regiebehandelaar naar 
haar opvatting niet noodzakelijk is tijdens de behandelfase. De NZa neemt het tarief dat gelijk is 
aan de tarieven van de klinisch psycholoog in LKS ambulant sectie II en het tarief dat gelijk is aan 
de tarieven van de psychiater in LKS ambulant sectie II. De NZa bepaalt vervolgens de verhouding

78 Email van 24 februari 2021 van NZa aan NVvP, Wob document 96. (bijlage 37)

79 NZa, memo aan de NVvP van 19 maart 2021, p. 1. (bijlage 38)

80 NZa, Aangepast voorstel tariefdifferentiatie vrijgevestigde psychiaters, 24 februari 2021. (bijlage 33)

81 NZa, ‘Aangepast voorstel tariefdifferentiatie vrijgevestigde psychiaters’, 24 februari 2021, p. 2. (bijlage 33)
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tussen deze twee tarieven: declarabele tijd psychiaters / overige declarerende beroepen in de 
setting ambulant KSIII (exclusief data gb-ggz).

140. Op basis van deze verhouding berekent de NZa een gewogen gemiddelde op basis van de tarieven 
van de psychiater en klinisch psycholoog. Het ‘verhoogde lage tarief stelt de NZa gelijk aan de 
klinisch (neuro)psycholoog plus een component die compenseert voor het medebehandelaarschap 
waarin de psychiater mogelijk wel noodzakelijk is.82

141. De NZa heeft de hoogte van deze component bepaald door het gewogen gemiddelde op basis van 
de tarieven van de klinisch psychiater en klinisch psycholoog te berekenen.83 Het verschil tussen 
het lage tarief en het verhoogde lage tarief bedraagt 2%.

142. In het memo van 7 juni 2021 aan het bestuurlijk overleg, waarin de NZa aan veldpartijen op 
bestuurlijk niveau de voorgenomen besluiten van de NZa presenteert, beschrijft de NZa de 
uitkomsten van de afstemming met de voorzitter van de Kwaliteitsraad.

143. De NZa beschrijft ten aanzien van categorie A:

“(...) in deze categorie geldt dat lager gekwalificeerde beroepsgroepen dan de 
(vrijgevestigde) psychiater zowel het indicerend regiebehandelaarschap als het 
coördinerend regiebehandelaarschap kunnen uitvoeren. Over het algemeen zal daarom 
de psychiater (net als alle andere artikel 14 professionals) niet het indicerend of 
coördinerend regiebehandelaarschap in categorie A op zich nemen."

144. De NZa beschrijft ten aanzien van categorie B:

“Voor het coördinerend regiebehandelaarschap geeft het LKS aan dat dit minimaal 
beroepen onder artikel 3 wet BIG moeten zijn. Hieruit volgt dat in deze categorie geldt dat 
lager gekwalificeerde beroepsgroepen dan de (vrijgevestigde) psychiater het 
coördinerend regiebehandelaarschap kunnen uitvoeren. Over het algemeen zal daarom 
de psychiater (net als andere artikel 14 professionals) niet het coördinerend 
regiebehandelaarschap in categorie B op zich nemen. In voorkomende gevallen kan een 
psychiater op consultatieve basis nodig zijn als medebehandelaar."

145. De NZa beschrijft ten aanzien van categorie C:

“Dit (...) betekent dat het zorgaanbod in categorie C niet in een monodisciplinaire praktijk 
uitgevoerd kan worden, tenzij voor de betreffend casus noodzakelijke multidisciplinaire 
samenwerking goed is georganiseerd, en als zodanig is beschreven in het eigen 
kwaliteitsstatuut van de betreffende praktijk.”84

146. De NZa concludeerde daarom dat alleen voorZGP als indicerend regiebehandelaar voor patiënten 
in categorie B het psychiatertarief moest worden geïntroduceerd

82 NZa, ‘Voorstel differentiatie tarief psychiater in vrije vesting’, 26 maart 2021, p. 2. (bijlage 39)

83 NZa, ‘Verantwoording tarieven Zorgprestatiemodel’, 1 juli 2021, p.6. (bijlage 25)

84 NZa, ‘Besluitvorming invulling tarifering psychiater vrije vestiging 9 juni’, 7 juni 2021. Deze citaten had de NZa eerder ook in het memo 

Voorstel differentiatie tarief psychiater in vrije vesting van 26 maart 2021 opgenomen, (bijlage 40)
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De NZa besluit daarom om de tarieven in de setting ambulant KS sectie II (vrije vestiging) 
gedifferentieerd vast te stellen.85 In het onderstaande (vereenvoudigde) schema is opgenomen 
wanneer de ZGP het kostendekkende tarief (groen), het lage tarief (rood) en het verhoogde lage 
tarief (oranje) mogen declareren.

Cat. A 

Cat. B 

Cat. C 

Cat. D

148. De NZa stelt voor dit onderscheid twee prestatiebeschrijvingen per tijdseenheid vast. Eén 
prestatiebeschrijving geldt als de psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk is conform LKS en 
de andere als de psychiater als regiebehandelaar niet noodzakelijk is conform LKS.86

149. Dit betekent dat ZGP het kostendekkende tarief alleen voor patiënten in categorieën B, C en D in 
rekening mogen brengen als zij optreden als indicerend regiebehandelaar, en voor patiënten in 
categorieën C en D als coördinerend regiebehandelaar.

III Bezwaargronden

111.1 Grond I: Het tarief dat de NZa vaststelt dekt niet de redelijke kosten van zorg

150. Volgens vaste jurisprudentie van het CBb moeten de tarieven die de NZa vaststelt redelijkerwijs 
kostendekkend zijn.87

151. De NZa heeft bij de ontwikkeling van het ZGP en het bijhorende kostprijsonderzoek besloten om 
onderscheid te maken naar beroepsgroep (I) en naar setting (II). In het kostprijsonderzoek heeft 
de NZa precies bepaald welke tarieven per beroepsbeoefenaar en setting moeten gelden. Voor 
zover er al kostenverschillen tussen verschillende beroepsbeoefenaars en settings bestaat, zijn de 
maximumtarieven van de NZa daar al voor gecorrigeerd.

152. De NZa kiest er desondanks voor om tarieven voor de ZGP voor bepaalde prestaties te verlagen. 
De lage tarieven voor ZGP zijn gelijk gesteld aan het tarief van de klinisch (neuro)psycholoog. Het 
verschil in tariefhoogte bedraagt bijna 20%.

153. Hieruit volgt dat de lage tarieven waaraan het tarief voor de psychiater gelijk wordt gesteld aan de 
diagnostiek tarieven van de klinisch psycholoog in kwaliteitsstatuut ambulant sectie II niet 
kostendekkend kunnen zijn.

154. Dit geldt ook voor het verhoogde lage tarieven. De verhoogde lage tarieven zijn slechts enkele 
procenten hoger dan de lage tarieven. Daardoor zijn ook de verhoogde lage tarieven niet 
redelijkerwijs kostendekkend.

85 NZa, ‘Verantwoording tarieven zorgprestatiemodel’, 1 juli 2021, p. 6. (bijlage 25)

86 Zie Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg met kenmerk TB/REG-22619-04. (bijlage 41)

87 Zie bijvoorbeeld CBb 18 september 2017, ECU:NL:CBB:2017:310.
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155. Het gebruik van de term ‘hoog tarief impliceert dat er ruimte in het hoge tarief zit. De 

kostendekkende tarieven in het zorgprestatiemodel kennen echter al een correctie naar de setting 
van de zorgaanbieder. Er zit dan ook geen ruimte in de kostendekkende tarieven voor de ZGP om 
deze verlaging op te vangen. Het is voor ZGP dan ook niet mogelijk om op basis van deze lage en 
verhoogde lage tarieven kostendekkende zorg te leveren.

III.2 Grond II: De NZa gaat er ten onrechte van uit dat de ZGP ondoelmatig is

156. De NZa heeft op geen enkele wijze gemotiveerd dat er sprake is van ondoelmatige levering van
zorg door ZGP die tariefdifferentiatie rechtvaardigt. Er zijn geen onderzoeken die uitwijzen dat ZGP 
zorg leveren aan patiënten die dat niet daadwerkelijk nodig hebben. De NZa schrijft slechts dat ‘te 
verwachten’ is dat in een ZGP setting gemiddeld meer patiënten met lichte zorgvraag behandeld 
worden dan in een instelling.88 Het behoeft geen uitleg dat van de marktmeester een meer 
deugdelijk onderbouwd standpunt mag worden verwacht.

157. Er zijn specifieke patiëntengroepen die volgens het LKS in categorie A zijn ingedeeld, aangewezen 
op behandeling door een ZGP.

158. Het grote voordeel van behandeling door een ZGP ten opzichte van behandeling in een instelling
is dat de patiënt maar met één behandelaar te maken heeft. De ZGP levert een flexibel
behandelaanbod: ook in geval van crisissituaties kan de patiënt bij de ZGP terecht. Het kan zijn
dat vanaf het begin of gaandeweg de behandeling al of niet tijdelijk andere disciplines of 
zorgvoorzieningen ingeschakeld moeten worden (psychiatrische thuiszorg, psychiatrische 
dagbehandeling, activiteitencentrum). Voor de periode dat dit aangewezen is, is de behandeling 
multidisciplinair. De ZGP is voor deze periode hoofdbehandelaar: hij stemt de gehele behandeling 
af met de patiënt en de medebehandela(a)r(en) en beslist uiteindelijk over de medebehandeling.

159. Behandeling door een ZGP is aangewezen als de problematiek te ernstig is voor behandeling door 
de GZ-psycholoog of de klinisch psycholoog/psycholoog-psychotherapeut. Ook als medisch 
specialistische zorg zoals psychofarmacotherapie nodig is of er sprake is van interfererende 
somatoforme of somatische problematiek of een vermoeden daarvan kan de inzet van een ZGP 
zijn aangewezen. Daarnaast zijn er ook patiënten waarbij in hun eigen stoornis een ernstige 
psychiatrische stoornis van een belangrijke naaste een belangrijke rol speelt.

160. Ter illustratie: Een adolescent met een angststoornis in het kader van stagnerende 
persoonlijkheidsontwikkeling op basis van tekortkomingen in de jeugd doordat een ouder 
recidiverend psychotisch is geweest en daarvoor een aantal malen gedwongen was opgenomen, 
heeft er baat bij dat diens ervaringen met de ouder in de behandeling besproken kunnen worden 
in de relevante psychiatrische en behandel-juridische context.

161. Het functieprofiel van een GZ-psycholoog of klinisch psycholoog maakt dat deze 
beroepsbeoefenaren minder geschikt zijn om patiënten met ernstige problematiek te behandelen. 
De psychiater kan een patiënt psychofarmacotherapie geven, wanneer gesprekstherapie alleen 
niet voldoende resultaat oplevert. De ziektebeelden waarbij psychofarmacotherapie aangewezen 
is, duiden op (dreigende) psychische decompensatie met het gevaar in de stoornis te blijven 
hangen of van voortdurende beperkingen in het psychisch functioneren en zijn daardoor ernstiger.

NZa, Memo aan Programmateam zorgprestatiemodel van 24 februari 2021, Wob document 96. (bijlage 37)
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162. De wijze waarop de NZa de tarieven per categorie baseert op de kosten van de beroepsbeoefenaar 

met de minimale kwalificatie, impliceert dat de NZa de inzet van een hoger gekwalificeerde 
beroepsbeoefenaar in alle gevallen ondoelmatig acht. De hoogte van de tarieven veroorzaakt 
immers dat het alleen voor die beroepsbeoefenaars met minimale kwalificatie mogelijk is om 
kostendekkende zorg in rekening te brengen.

163. Daarmee handelt de NZa in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel.

111.3 Grond III: De indeling van de patiëntencateqorieën in het LKS is onvoldoende uitqekristalliseerd
om de prestaties op te baseren

164. Het is om twee redenen onzorgvuldig dat de NZa de bekostiging koppelt aan het LKS.

165. Het is voor zorgaanbieders niet mogelijk om de patiënten die zich bij hen aandienen in te delen
naar de vier categorieën A, B, C en D uit het LKS, zonder dat aan deze indeling uit het LKS nadere 
duiding is gegeven.

166. Het LKS beschrijft bijvoorbeeld niet in welke gevallen het behandelen van patiënten met zowel 
psychotherapie en farmacotherapie als laag of hoogcomplexe zorg moet worden beschouwd. Het 
is precies die zorg die frequent door ZGP geleverd wordt.

167. De intentie was om een expertgroep samen te stellen die advies zal geven over een nadere duiding
van de categorieën van complexiteit van patiënten en situaties, die zijn beschreven in het LKS. De
intentie onderstreept de noodzaak van deze duiding.

168. De huidige stand van zaken is dat het LKS in werking treedt, terwijl er geen sprake is van een 
nadere duiding van de categorieën in het LKS. Omdat de bekostiging aan de LKS gekoppeld is, 
bestaat er voor zorgverleners geen duidelijkheid over de wijze waarop zij de geleverde zorg 
moeten declareren.

169. Het had op de weg van de NZa gelegen om in het kader van de zorgvuldigheid de nadere duiding 
van de expertgroep af te wachten, voordat zorgaanbieders op basis van eigen interpretaties 
patiënten gaan kwalificeren en op basis daarvan zorg gaan declareren. Het afwachten van de 
nadere duiding zal immers tot gevolg hebben dat zorgaanbieders de geleverde zorg op meer 
eenduidige wijze registreren en bevordert het gelijke speelveld tussen zorgaanbieders.

111.4 Grond IV: De NZa maakt op onjuiste wijze gebruik van het LKS in de tarief en prestatierequlerinq

170. Het LKS is een kwaliteitsdocument. Daarmee kent het een ander doel dan een 
prestatiebeschrijvingen zoals de NZa deze vaststelt. Het LKS bevat minimumnormen, maar sluit 
expliciet niet uit dat hoger gekwalificeerde professionals als dat nodig is ingezet kunnen worden. 
De NVvP merkt op dat van afwijken van het LKS geen sprake is op het moment dat een hoger 
gekwalificeerde beroepsbeoefenaar dan beschreven in het LKS de zorg levert.

171. De wijze waarop de NZa de prestaties vormgeeft, doet echter anders vermoeden. De NZa maakt 
in de prestatiebeschrijving onderscheid tussen ‘Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar 
noodzakelijk conform LKS’ en ‘Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar niet noodzakelijk 
conform LKS’.
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172. De NZa neemt daarmee de minimumnormen uit het LKS over als element in de 
prestatiebeschrijving. Het is een zorgaanbieder niet toegestaan zorg in rekening te brengen die 
niet aan de door de NZa vastgestelde prestatiebeschrijving voldoet.89

173. Als de inzet van een ZGP bij een patiënt uit categorie A medisch gezien gerechtvaardigd is, belet 
het LKS deze inzet niet. De ZGP is echter niet toegestaan om van de door de NZa vastgestelde 
prestaties en lage tarieven af te wijken. Daarmee staat op voorhand vast dat de inzet van een 
zwaarder geclassificeerde beroepsbeoefenaren dan de beroepsbeoefenaar die als minimumnorm 
in het LKS is opgenomen, op grond van de zorgvraag gerechtvaardigd kan zijn, maar deze inzet 
niet volledig in rekening kan worden gebracht.

III.5 Grond V: De NZa heeft ten onrechte niet gewacht met het differentiëren van de ZGP totdat de
zorqzwaartetypehnq verder is uitgewerkt

174. Zorgvraagtypering wordt vanaf 2024 een hulpmiddel bij keuzes over inzet van zorg bij groepen 
patiënten. Zorgverleners in de ggz moeten het zorgvraagtype van hun patiënten vanaf 2022 
registreren. In 2022 en 2023 dient de registratie van het zorgvraagtype vooral om informatie te 
verzamelen voor de validatie en dóórontwikkeling van zorgvraagtypering.

175. Er zijn twee argumenten te noemen om te wachten met differentiatie naar type beroepsbeoefenaar 
tot de zorgzwaartetypering kan worden ingevoerd.

176. In de eerste plaats is zorgvraagtypering bij uitstek geschikt om op clusterniveau te onderzoeken 
welke behandelaar het meest passend zou zijn.

177. Ook het Talma instituut is van mening dat een goed functionerende zorgvraagtypering voor het 
slagen en het beheersen van het zorgprestatiemodel van belang is. Zonder functionerende 
zorgvraagtypering is er namelijk geen goed gesprek over gepast gebruik en begrenzing van de 
zorg mogelijk.90

178. De NVvP heeft al aangegeven dat behandeling van de psychiater bij initiële behandeling van 
patiënten in cluster 5 en hoger en bij afbouw-behandeling van deze patiënten wanneer ze in een 
lager cluster vallen.

179. In de tweede plaats zijn de NZa en de minister al voornemens zorgvraagtypering vanaf 2024 aan 
de financiering van zorg te koppelen. Daarmee is een bestendig alternatief voor het verlagen van 
de tarieven op korte termijn beschikbaar.

180. Het had op de weg van de NZa gelegen om de bezwaren tegen de tariefdifferentiatie af te zetten 
tegen de bezwaren om te wachten met differentiatie naar type zorgaanbieder tot 
zorgzwaartetypering in 2024 aan de financiering gekoppeld wordt. Daar geven de aanwijzing en 
de voorhangbrief van de minister ook ruimte toe.

181. Van deze zorgvuldige afweging is echter geen sprake geweest.

89 Artikel 35 Wmg.

90 Zie rnr. 81.
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111.6 Grond VI: De gestelde toename van 17,5% rechtvaardigt de maatregel niet

182. Bij de totstandkoming van de tot 2021 geldende DBC-tarieven heeft de NZa aandelen in 
tijdsbesteding en kosten van de lager betaalde disciplines met die van de hogere 
beroepsbeoefenaren samengevoegd. Doordat de NZa in hetzorgprestatiemodel per beroepsgroep 
en per setting tarieven bepaalt, vervuilen de lagere kosten van lagere beroepsbeoefenaars niet 
langer de kosten van de ZGP. Een verhoging van de tarieven van de ZGP in het 
zorgprestatiemodel is daarmee verklaarbaar en juist. De NZa verklaart ook dat deze stijging te 
verwachten was.91

183. Nu de verhoging van de tarieven en daarmee de verhoging van de omzet verklaarbaar zijn, kan 
de NZa de vaststelling van de lage tarieven niet met een beroep op de 17,5% omzetverhoging 
rechtvaardigen.

184. Dat NZa heeft niet nader onderzocht of er ook andere redenen zijn voor de stijging van 17,5% die 
de impactanalyse laat zien. De NVvP stelt zich op het standpunt dat het onzorgvuldig is dat de 
NZa zonder enige onderbouwing de conclusie trekt dat dit het gevolg kan zijn van het behandelen 
van lichte patiënten door de ZGP. Dit lijkt meer een gelegenheidsargument te zijn dan een 
objectieve constatering.

111.7 Grond VII: De NZa vreest ten onrechte een uitstroom van psychiaters naar vrije vestiging

185. Er is geen enkele aanleiding voor de gedachte dat psychiaters ggz-instellingen zouden verlaten 
om zich als ZGP te vestigen. Uit het onderzoek van het Talma-instituut blijkt juist dat van het 
zorgprestatiemodel de prikkel kan uitgaan dat ZGP’s in ggz-instellingen gaan werken (zie rnr. 120 
hiervoor).

111.8 Grond VIII: De NZa handelt in strijd met het willekeurverbod en gelijkheidsbeginsel door de
tarieven van ZPG te verlagen

186. De onderbouwing van de tarieven bevat een merkwaardige inconsistentie. Voor psychiaters in de 
behandelsetting Ambulant- kwaliteitsstatuut sectie III maakt de NZa het in rekening brengen van 
het kostendekkende tarief voor monodisciplinaire behandeling patiënten in categorie A en voor de 
monodisciplinaire behandeling van patiënten in categorie B wel mogelijk.

187. De NZa motiveert dit als volgt:

"De NZa volgt hier de opdracht van de staatssecretaris. Dat deze opdracht alleen 
betrekking heeft op de groep vrijgevestigde psychiaters, heeft twee redenen. Als eerste 
zien we dat deze groep er (als enige) zeer sterk op vooruit gaat bij de overgang van de 
huidige bekostiging naar het ZPM. Het hoge tarief van de psychiater en de tarief stijging 
zijn maatschappelijk goed uit te leggen zolang zij ook daadwerkelijk het werk 
doen waarvoor zij als psychiater het best zijn gekwalificeerd. Indien zij echter taken op 
zich nemen die andere beroepsgroepen ook kunnen doen, zoals het behandelen van 
lichte patiënten, is het niet meer dan logisch dat zij ook hetzelfde tarief krijgen als een 
volgende beroepsgroep. Ten tweede is er een groot tekort aan psychiaters in instellingen. 
Het is onwenselijk als het ZPM een extra financiële prikkel bevat voor psychiaters om de

91 Zie ook rnr. 17.
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instelling te verlaten en zich zelfstandig te gaan vestigen.”92

188. Het ministerie geeft aan:

‘Voor ggz-instellingen zijn geen extra prikkels nodig om psychiaters zo veel mogelijk in te 
zetten voor taken die niet door een ander beroep kunnen worden overgenomen. Ggz- 
instellingen hebben hier ook zonder prikkels al (financieel) belang bij. Daarom ligt het niet 
voor de hand om de tariefdifferentiatie ook in te voeren voor psychiaters binnen de 
instelling. ’93

189. Deze motivering is niet draagkrachtig:

a. De gestelde omstandigheid dat de beroepsgroep van ZGP er door de introductie van de 
nieuwe tarieven ‘op vooruit gaat’ rechtvaardigt niet dat deze subgroep binnen de 
psychiaters vervolgens door de NZa nadeliger wordt behandeld dan psychiaters in 
instellingen. Deze positieve impact op de ZGP komt enkel aan de tekortkomingen van de 
tarieven in de DBG systematiek tegemoet. De NZa moet beroepsgroepen op zijn minst 
gelijk behandelen. Als al een ongelijke behandeling zou zijn aangewezen, dan zou die ten 
gunste moeten zijn van de beroepsgroep die in de voorheen geldende regulering een te 
lage vergoeding ontving: de ZGP.

b. Op geen enkele wijze motiveert de NZa waarom voor ZGP’s lage tarieven worden 
vastgesteld, terwijl voor andere beroepsbeoefenaars zoals klinisch psychlogen, 
gezondheidspsychologen en psychotherapeuten geldt dat als zij in vrijgevestigde setting 
werkzaam zijn, wel in alle gevallen een kostendekkend tarief in rekening mogen brengen. 
Er is evenmin reden om via overheidsregulering te voorkomen dat klinisch psychologen 
patiënten behandelen die met even goed resultaat door een GZ-psycholoog behandeld 
worden, als dat er reden is dat te doen voor ZGP's ten opzichte van klinisch psychologen.

III.9 Grond VIII: De NZa baseert ten onrechte het lage tarief en het verhoogde lage tarief van de ZGP
op het tarief van de klinisch psycholoog

190. De prestaties waar de NZa de lage tarieven voor vaststelt zijn gelijk gesteld aan het eerstvolgende 
tarief onder het psychiatertarief, zijnde het tarief van de klinisch (neuro)psycholoog.

191. Op geen enkele wijze motiveert de NZa waarom zij ervoor kiest om de tarieven van de ZGP gelijk 
te stellen aan het tarief van de klinisch psycholoog. De NVvP vindt dit een onlogische keuze.

192. In de eerste plaats omdat de expertise van een psychiater duidelijk anders is dan die van een 
klinisch psycholoog. Uit het Kostprijsonderzoek 2020 (prijspeil 2017) blijkt een kostprijs van € 
174,37 per uur voor een psychiater, en een kostprijs van € 140,12 voor een klinisch psycholoog.94 
Het verschil bedraagt bijna 20%.

92 NZa, Memo aan Programmateam zorgprestatiemodel van 24 februari 2021, Wob document 96. (bijlage 37)

93 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nota van 23 juni 2021 ter voorbereiding van het overleg tussen de NVvP, NZa en 

VWS, versie in de tas, Wob document 190, (bijlage 42).

94 Sira Consulting en Capgemini Invent, ‘Eindrapportage Kostprijsonderzoek geestelijke gezondheidszorg en forentisce zorg 2020’, p. 

49. (bijlage 43)
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In de tweede plaats lijkt de NZa met het verlagen het tarief van de ZGP te willen bewerkstellingen 
dat een patiënt ‘de zorg ontvangt die hij ook daadwerkelijk nodig heeft’. Op geen enkele wijze 
motiveert de NZa waarom daar een tariefverlaging van 20% noodzakelijk voor is.

194. De NZa heeft met het verlagen van de tarieven onzorgvuldig en in strijd met het 
motiveringsbeginsel gehandeld.

111.10 Grond IX: Tariefdifferentiatie draagt niet bij aan de inzet van de zorg van de psychiater aan
cliënten ‘die ook daadwerkelijk de zorg van de psychiater nodig hebben’

195. De NZa heeft op geen enkele wijze onderzocht of tariefdifferentiatie bijdraagt aan de inzet van de 
zorg van de psychiater aan cliënten ‘die ook daadwerkelijk de zorg van de psychiater nodig 
hebben’, zoals beschreven in de voorhangbrief.95

196. De NVvP stelt zich op het standpunt dat de door de NZa toegepaste tariefdifferentiatie daaraan 
niet bijdraagt.

197. Het leveren van zorg aan patiënten in categorie A en B door lager geschoolde beroepsbeoefenaren 
kan leiden tot een negatief gevolg voor de kwaliteit van de zorg. Per patiëntencategorie bestaat 
een variëteit aan ziektebeelden, waarbij soms een psychiater nodig kan zijn en soms niet. Als 
patiënten in categorie A of B ten onrechte door een lager geschoolde beroepsbeoefenaar worden 
behandeld worden en daarna alsnog naar een psychiater worden doorgestuurd, heeft dit negatieve 
gevolgen voor de kwaliteit van zorg, met hogere zorgkosten als gevolg.

198. Met name voor patiënten die (i) al langere tijd geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, (ii) 
eerdere trajecten in een GGZ instellingen negatief hebben ervaren, (iii) moeite hebben om te 
vertrouwen op een behandelaar, of (iv) behoefte hebben aan de privacy van een zelfstandige 
praktijk, omdat ze bekend of zelf zorgverlener zijn, zijn instellingen waarin wisselende lager 
geschoolde beroepsbeoefenaren zorg leveren minder effectief. Doordat deze patiënten dan 
langere tijd een ggz-traject doorlopen, houden zij ook langere tijd ruimte voor andere patiënten 
bezet. Dat is tegengesteld aan het doel van de minister om de wachttijden in de ggz te verkorten. 
Voor deze patiënten geldt dat de tariefdifferentiatie niet strookt met de bedoeling van de wens van 
de staatssecretaris zoals beschreven in de voorhangbrief.

199. De NVvP voegt hieraan toe dat het niet aan haar, maar aan de NZa is om zorgvuldig onderzoek te 
doen naar de vraag of haar tariefregulering leidt tot de daarvoor geformuleerde doelstellingen. Dat 
onderzoek is niet beschikbaar. De bestreden besluiten zijn ook daarom genomen in strijd met het 
zorgvuldigheids- en het motiveringsbeginsel.

95 Kamerstukken II2020/2021, 25 424, nr. 554.
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IV Conclusie

200. De NVvP verzoekt de NZa dit bezwaarschrift gegrond te verklaren en de kosten te vergoeden die 
de NVvP in verband met dit bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken.

Amsterdam, 31 januari 2022

namens advocaten/gemachtigden

Deze zaak wordt behandeld door mr. J.J. Rijken en mr. A.B.J. Keijzer, AKD N.V., Postbus 59280, 1040 KG 
AMSTERDAM. E-mail: jrijken@akd.nl. Tel: +31 627742716. Fax: 088 253 5258. Zaaknummer: 401477.
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