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Zorgprestatiemodel ggz; 
panacee of probleem? 

Een nieuwe bekostiging voor de ggz

Het huidige DBC-systeem werd in fasen geïntroduceerd 

in de ggz. Was de DBC eerst alleen een ‘drager’ van 

geldstromen om een budget te ‘vullen’, gaandeweg 

werd de DBC de ‘taal’ waarin zorginstellingen en zorg-

verzekeraars onderhandelden over de zorg. In het afge-

lopen decennium is de nodige ervaring opgedaan met 

DBC’s en gaandeweg werden naast de beoogde voorde-

len van de introductie van de DBC’s in de ggz (zoals 

een eenduidige productomschrijving), ook de nadelen 

zichtbaar (zoals administratieve lasten en onbegrijpe-

lijkheid voor de client). Die nadelen leidden uiteinde-

lijk tot de wens een nieuw systeem op te tuigen. 

Het nieuwe bekostigingssysteem gaat in per 1 januari 

2022 en moet een aantal nadelen van het oude systeem 

wegnemen. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat in zowel 

de forensische als de geestelijke gezondheidszorg, maar 

ook in de langdurige én kortdurende zorg dezelfde sys-

tematiek gehanteerd wordt. Hiermee draagt het bij aan 

de door velen zo gewenste ‘ontschotting’. In K guur 1 

Begin september heeft een kennisbijeenkomst met een aantal fi nancials uit de sector Geestelij-
ke Gezondheidszorg (GGZ) – lid van Fizi – en medewerkers van het Waarborgfonds voor de Zorg-
sector (WFZ) plaatsgevonden over het zorgprestatiemodel, het nieuwe bekostigingsmodel voor 
de ggz. Deze bijeenkomst was uitermate leerzaam en daarom wil ik de lezer graag meenemen in 
een aantal bevindingen en bespiegelingen. 

zijn de tien ontwerpcriteria weergegeven waaraan de 

nieuwe systematiek zou moeten voldoen. En zeg nou 

zelf: wie zou hier tegen kunnen zijn?

Het voert te ver om inhoudelijk op het zorgprestatiemo-

del in te gaan, maar in hoofdlijnen komt het er op neer 

dat verschillende prestaties, zoals consulten en ver-

blijfsdagen, geregistreerd worden door verschillende 

beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld een psychiater, ver-

pleegkundige of psycholoog. Ook de setting en directe 

tijdsbesteding worden geregistreerd. Dat betekent dat 

beroepsbeoefenaren hun indirecte tijd niet meer hoeven 

te verantwoorden, wat in ieder geval in theorie een be-

sparing op administratieve lasten met zich meebrengt. 

Omdat maandelijks wordt afgerekend heeft de zorgin-

stelling veel minder onderhanden werk, is er sneller en 

beter zicht op opbrengsten en landelijke zorgkosten en 

wordt dus onzekerheid gereduceerd.

Overgangsperikelen en strategisch gedrag?

Tijdens de bijeenkomst van Fizi en het WFZ is inge-

Figuur 1. Ontwerpcriteria zorgprestatiemodel GGZ (Bron: Zorgprestatiemodel.nl)
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gaan op de aspecten exploitatie, liquiditeit, interne be-

sturing en implementatie-issues bij de overgang van het 

oude naar het nieuwe systeem. 

In de exploitatie beoogt het nieuwe systeem tot een 

meer passende en transparantere bekostiging te leiden, 

waarbij zwaardere zorg ook beter betaald gaat worden 

(in theorie komt daarmee een einde aan de kruissubsi-

diering van lichte naar zware zorg). Gezien de al lange-

re tijd lopende discussies over de lange wachttijden 

voor cliënten die complexe, zware, zorg nodig hebben 

omdat zorgaanbieders de voorkeur zouden geven aan 

het verlenen van minder complexe zorg is dit een goed 

uitgangspunt. Desalniettemin lijkt kruissubsidiering 

tussen verschillende groepen cliënten en ‘producten’ 

ook in het nieuwe systeem niet helemaal uit te roeien. 

Mits dat maar gecontroleerd en met voldoende inzicht 

en beleid gebeurt is dat op zich ook niet het grootste 

probleem; de printerfabrikant moet zijn geld ook ver-

dienen op de toners. Wat wel een belangrijk issue is,  

is dat in de huidige rondrekeningen een percentage van 

de zorgkosten dat aanzienlijk hoger is dan de gemid-

delde winstmarge van een zorginstelling niet meer te-

rugkeert in de nieuwe productstructuur. Dit is een eu-

vel dat dringend verholpen moet worden omdat het de 

sector structureel in de problemen zou brengen, terwijl 

de overgang naar een nieuw bekostigingsstelsel als zo-

danig geen taakstelling bevatte.

Liquiditeit is zeker in de overgangsfase een belangrijk 

aandachtspunt. Alle openstaande DBC’s worden op 31 

december 2021 in één keer afgerekend en tegelijk wor-

den ook de voorschotten van zorgverzekeraars verre-

kend. Per saldo kan dit enige extra liquiditeit opleveren 

(er van uitgaande dat bevoorschotting in het algemeen 

lager zal zijn dan de waarde van het openstaande werk). 

Daarentegen is de vraag wanneer facturatie en dus beta-

ling in 2022 op gang komt. De ervaring bij eerdere im-

plementaties van nieuwe bekostiging, bijvoorbeeld bij 

ziekenhuizen, leert dat het enige tijd kan duren voor de 

ICT-ondersteuning voor registratie en facturatie op basis 

van nieuwe bekostigingsmodellen helemaal aan de praat 

is. Grosso modo lijkt het er op dat in de eerste twee of 

drie kwartalen van 2022 extra liquiditeitsbehoefte gaat 

ontstaan en dat pas na het derde kwartaal van 2022 wat 

meer zicht zal komen op een ‘normale’ kasstroom.  

Gedurende de eerste periode is er dus sprake van extra 

onzekerheid, ofschoon onwenselijk niet ongebruikelijk 

bij wijzigingen in een stelsel. Een belangrijke vraag in 

dit verband kan zijn of de contracten met zorgverzeke-

raars tijdig rond zijn. Op zijn minst in een zodanig stadi-

um dat zorgverzekeraars bereid zijn om te bevoorschot-

ten wanneer de facturatie traag op gang komt. Misbruik 

maken van de situatie door de counterpart onder druk  

te zetten is dan niet gepast; eventuele noodzaak tot be-

voorschotting mag geen drukmiddel worden bij de on-

derhandelingen over zorgcontracten voor 2022. Bij een 

dergelijke majeure en door alle partijen gewenste en on-

dersteunde overgang mag verwacht worden dat alle par-

tijen zich ook coulant opstellen als zich gedurende de rit 

hick-ups voordoen.

Een nieuwe manier van registreren van productie bete-

kent ook veranderingen in de wijze van besturen. Nu bij 

overgang op nieuwe activiteiten en producten de historie 

ontbreekt, kan het gevaar ontstaan dat enige tijd in de 

mist gevaren wordt. Dit terwijl gezien het kort-cyclische 

karakter van de productie en facturatie ‘kort op de bal 

spelen’ juist aan te bevelen is. Verschuivingen in directe 

versus indirecte tijdsbesteding, in productmix of in be-

handelsetting kunnen aanzienlijke gevolgen hebben die 

maar het beste snel opgemerkt kunnen worden. Eerdere 

stelselwijzigingen hebben laten zien dat dit geen overbo-

dige luxe is, zeker omdat in de zorgsector de winstmar-

ges in het algemeen ‘dun’ zijn. 

Op basis van eerdere stelselwijzigingen en implementa-

ties van nieuwe bekostigingsmodellen is bekend dat er 

allerlei implementatieperikelen zijn, waarvan ICT zeker 

niet de geringste is. Ook moeten medewerkers leren 

omgaan met nieuwe registratieprotocollen en is de 

vraag of opbouw van nieuwe registraties ook leidt tot 

afbouw van bestaande; de ervaring leert dat instellin-

gen met dat laatste erg voorzichtig zijn en zeker niet 

ten onrechte. 

Het is niet helemaal uit te sluiten dat overgang van stel-

sel leidt tot strategisch gedrag. De betere bekostiging 

van complexere zorg zou een prikkel moeten zijn om 

dergelijke zorg sneller te leveren, hetgeen wenselijk is. 

De verschillende prikkels in het systeem en de over-

gang op zichzelf kunnen echter ook leiden tot dysfunc-

tioneel gedrag.  
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Hoe staat het WFZ hierin?

Het WFZ is van en voor deelnemers. Het WFZ doet aan 

voortdurende risicobeoordeling van toetredende en be-

staande deelnemers om de kans op ‘schade’ en dus het 

inroepen van het obligo te beperken. Daar staat tegen-

over dat wat het WFZ eenmaal ‘heeft gegeven, blijft ge-

geven’, waardoor zorginstellingen een stabiele basis 

hebben in de K nanciering. Tegen deze achtergrond 

volgt het WFZ de ontwikkelingen in de ggz met inte-

resse. Wat zijn de tijdelijke effecten? Wat is de ontwik-

keling in de liquiditeit op korte en lange termijn? Is de 

exploitatie op zowel korte als lange termijn voldoende 

gezond? Heeft de invoering van het zorgprestatiemodel 

structurele effecten en zo ja welke? De ervaring die het 

WFZ heeft opgedaan om inhoudelijk verdiepend af te 

stemmen met Fizi-K nancials uit de sector smaakt wat 

dat betreft naar meer. Zij zijn uiteindelijk degenen die 

als eerste zouden moeten zien wat de tijdelijke en 

structurele effecten zijn. 

Lange termijn effect?

Een interessante vraag is wat op lange termijn het ef-

fect zal zijn van het zorgprestatiemodel. In een eerdere 

uitgave van Fizier (2021-04) pleitte ik voor een zorg-

vuldige evaluatie van nieuw beleid. De tien eigenschap-

pen uit K guur 1 kunnen ingezet worden voor een eerste 

evaluatie: is het inderdaad begrijpelijk voor de patiënt? 

Gáán de administratieve lasten omlaag? Wordt de zorg 

inderdaad doelmatiger? Of is er sprake van afwenteling, 

verzwaring van zorgtrajecten dóór registratie of van 

niéuwe schotten in de zorg? Allemaal interessante vra-

gen. 

Uit persoonlijke ervaring weet ik dat de introductie van 

de DBC-systematiek in ziekenhuizen onthaald werd als 

een oplossing voor nogal wat problemen. Maar al een 

aantal jaren later bleek het nodig om over te gaan op 

DOT’s: DBC’s Op weg naar Transparantie, hetgeen met-

een de belofte inhoudt dat we nog een keer Transparan-

te DBC’s krijgen. Het introduceren van nieuwe syste-

men of stelsels houdt de belofte in dat bestaande 

problemen worden opgelost. Maar veel te weinig hou-

den mensen rekening met de keerzijde van de medail-

le: een nieuw stelsel introduceert ook nieuwe proble-

men en issues en heeft vaak onverwachte effecten op 

gedrag van spelers in het systeem. Was het niet een 

voetballende K losoof of K losoferende voetballer die ooit 

heeft gezegd: “elk voordeel heb z’n nadeel”? 


