Informatie voor cliënten:

ZorgPrestatieModel 2022
Op 1 januari 2022 gaat de GGZ over naar een nieuw vergoedingensysteem; het
zorgprestatiemodel. Je (oude DBC-) behandeling wordt dan in administratieve zin per
31/12/2021 afgesloten, zodat het zorgprestatiemodel per januari 2022 kan worden ingevoerd.
Je behandeling stopt uiteraard niet in januari 2022. We gaan gewoon door, maar in het nieuwe
systeem zullen periodieke facturen verstuurd worden, waarop de verschillende ‘prestaties’ (dat
wil zeggen het aantal gesprekken en overige “productie” door de zorgverlener met het
specifieke bedrag) zichtbaar zullen zijn. Dit betekent dat je niet jaarlijks maar vaker per jaar
inzage krijgt in de facturatie van de praktijk naar de zorgverzekeraar. Het is de bedoeling dat op
deze manier de rekening voor jou als client meer transparant wordt. Door deze overgang is het
mogelijk dat je begin 2022 het eigen risico (van 385 euro) voor zowel 2021 en 2022 vlak na
elkaar al moet betalen. Vaak kan hier met de zorgverzekeraar wel een regeling worden
getroffen, maar het is goed dat je hier zelf naar kijkt wat dit voor jou betekent.

Even op een rijtje:
1 januari 2022: Op papier wordt je behandeling (dbc) afgesloten en een nieuwe behandeling via
het Zorgprestatiemodel opgestart.
De weken daarna ontvang je een rekening van de (DBC-)behandeling tot 31 december 2021.
Vanaf januari 2022 krijg je vaker, waarschijnlijk maandelijks (dit is nog niet exact bekend), een
rekening, waarin ook gespecificeerd staat op welke datum er een behandelafspraak was. Het
gaat om behandelafspraken (direkte tijd) en ook om de tijd dat de behandelaar overleg heeft,
administratieve taken doet, verslaglegging (indirekte tijd) en ook dat staat in de factuur. Als je
vragen hebt over de factuur vraag dan aan je behandelaar om een toelichting.
Op internet kun je bij www.zorgprestatiemodel.nl nog meer informatie vinden.

Nieuw beleid tav afzeggen van de behandelafspraak per januari 2022:
Als je de gemaakte afspraak afzegt, de afspraak dus niet door kan gaan, dien je dit minstens 24 uur
van tevoren aan de praktijk te laten weten (ook in het weekend). Dit kan alleen per mail, dus niet per
telefoon, sms of app. Bij te late afzegging, dus binnen 24 uur, wordt een consult (€ 85,- groep of €
92,50 individueel) in rekening gebracht (no show). Deze factuur, een ‘no show’, wordt niet vergoed
door de verzekering en moet je dus zelf voldoen.

Wijzigen van zorgverzekeraar per 1/1/2022: als je van plan bent om te wijzigen van zorgverzekeraar
wil je dan eerst bij ons nagaan of wij wel een contract (en voldoende omzet/budget voor 2022)
hebben bij de zorgverzekeraar die je op het oog hebt voordat je dit besluit neemt?

