ZORGPRESTATIEMODEL – NIEUWE REGELS VOOR UW
EIGEN RISICO EN FACTUREN GGZ
Belangrijk voor u om te weten

Vanaf 1 januari 2022 gaat het zorgprestatiemodel in.
Het kabinet heeft besloten dat de
vergoedingen/betalingen in de ggz en forensische
zorg in heel Nederland op een betere manier
geregeld moet worden. Het zorgprestatiemodel
maakt de regels eenvoudiger en de facturen
duidelijker. Er komen beter passende vergoedingen
voor de zorg die u krijgt. Met niet meer
administratie dan nodig is. Dit is fijn voor u én voor
uw behandelaar.

Stel dat uw behandeling is gestart op 1 mei 2021 en
eindigt straks op 12 februari 2022. Het eigen risico
van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de
behandeling dat in 2021 plaatsvindt (dus van 1 mei
2021 tot en met 31 december 2021). Het eigen risico
van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de
behandeling dat in 2022 plaatsvindt (van 1 januari
2022 tot en met 12 februari 2022). Tot een maximum
van 385 euro of het door u vrijwillig afgesloten hoger
maximum.

Wat zijn de gevolgen voor u?
Nu betaalt u één keer uw eigen risico-bijdrage voor
uw ggz-behandeling, gerekend over 365 dagen, ook
als uw behandeling nog doorloopt in het volgende
kalenderjaar. Straks betaalt u uw eigen risicobijdrage verdeeld over elk kalenderjaar dat uw ggzbehandeling duurt. Net als voor de andere
gezondheidszorg die u mogelijk in het kalenderjaar
ontvangt.

De rol van uw behandelaar
Uw behandelaar adviseert u over uw behandeling en
de start- en einddatum ervan, maar niet over wat
dat voor gevolgen heeft voor uw eigen risicobijdrage. Hij of zij kan u wel informeren over
mogelijke financiële gevolgen, maar dit heeft geen
invloed op zijn of haar medische advies.

Zo werkt het
We leggen het graag even uit met een voorbeeld:
Stel dat uw ggz-behandeling startte op 1 november
2020 en uw behandeling eindigt op 31 oktober 2021.
U betaalde dan alleen de eigen risico-bijdrage over
2020.
Dit gaat veranderen: Vanaf 1 januari 2022 wordt voor
ggz uw eigen risico-bijdrage per kalenderjaar dat uw
behandeling loopt aangesproken. We leggen het uit:

Samen met alle betrokken partijen zoals de
zorgverzekeraars zorgen we ervoor dat het voor
iedereen duidelijk is wat de gevolgen van het
zorgprestatiemodel zijn. Heeft u toch vragen over de
factuur of uw eigen risico? U kunt hiervoor terecht
bij uw zorgverzekeraar.

