Wat betekent de invoering van het nieuwe zorgprestatiemodel voor u?
Per 1 januari 2022 wordt voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) een nieuwe manier van
declareren en vergoeden ingevoerd: het zorgprestatiemodel.
Hoe het zorgprestatiemodel werkt en wat de mogelijke gevolgen zijn voor uw behandeling
en uw eigen risico leest u hieronder.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel
Zorgverleners in de GGZ gaan behandelingen vanaf 1 januari 2022 per contact declareren.
Dit contact kan zijn een persoonlijk gesprek, een telefoon- of videogesprek, contact via email
of portal of intercollegiaal overleg (inhoudelijk overleg tussen twee of meer behandelaren in
het belang van uw behandeling). Het is een systeem met eenvoudige regels en duidelijke
rekeningen. Voorheen ontving u de rekening voor het wettelijk (+ evt. vrijwillig) eigen risico
pas na afloop van de behandeling of na maximaal één jaar. Vanaf volgend jaar gaat dit
sneller, dan declareert de zorgverlener per contact. U kunt op het overzicht van uw
zorgverzekeraar precies zien wanneer en met wie u een afspraak had en hoe lang die
afspraak duurde. Hierdoor heeft u meer inzicht en kunt u meteen zien of alles klopt.

Wat betekent het zorgprestatiemodel voor uw behandeling
Bent u in 2021 gestart met uw behandeling en loopt die door in 2022? Dan sluiten wij uw
behandeltraject per 31 december 2021 af en krijgt u van uw zorgverzekeraar nog één keer
een rekening op basis van het oude systeem. Op 1 januari 2022 start het nieuwe systeem.
Daardoor kunt u te maken krijgen met een extra eigen risico. Aan de behandeling zelf
verandert niets.

Gevolgen voor het eigen risico
Het zorgprestatiemodel kan nadelige gevolgen hebben voor het eigen risico. Bent u in 2021
gestart met een behandeling die in 2022 doorloopt? Dan betaalt u in beide jaren eigen risico,
dus zowel in 2021 als in 2022. Voorheen was dat voor een behandeling korter dan een jaar
niet zo. Dan betaalde u in één kalenderjaar eigen risico voor de behandeling. Ook als de
behandeling gespreid over twee kalenderjaren plaatsvond.

Vragen?
Stel ze gerust aan uw behandelaar of aan de medewerkers van het secretariaat. Op onze
website vindt u ook nadere informatie over het zorgprestatiemodel.

