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Samenvatting 

Inleiding 

Per 1 januari 2022 wijzigt de bekostiging van de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz). Tot op heden 

verloopt de bekostiging van de ggz op trajectbasis door middel van diagnose-behandelcombinaties (DBC’s) voor de 

specialistische ggz, Zorgzwaartepakketten (ZZP’s) voor voortgezet verblijf en producten in de basis-ggz. Dit noemen we 

vanaf hier de ‘oude’ bekostiging/bekostigingsdata of -systematiek. Vanaf 1 januari 2022 is dit overgegaan in het 

Zorgprestatiemodel (ZPM) waarin vergoeding van zorgverleners plaatsvindt per ‘prestatie’ zoals een consult of een 

overnachting in een kliniek. 

Modeljaar 2023 is het eerste jaar waarvoor de prevalenties in de vaststelling deels gebaseerd zijn op ZPM-data. Dit kan 

gevolgen hebben voor de indeling van de MHK-g- en DKG-g-criteria. Het doel van dit onderzoek is in kaart brengen of 

door invoering van het ZPM de DKG-g- en MHK-g-criteria moeten worden aangepast en zo ja, hoe deze het beste 

kunnen worden aangepast. Wij hebben hiervoor deskresearch gedaan, gesprekken gevoerd, data-analyses gedaan en 

verschillende modelvarianten doorgerekend. Het onderzoek richt zich op modeljaar 2023. Daarnaast wordt gevraagd of 

de resultaten ook gelden voor 2024. We gaan hierna in op de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor 

modeljaar 2023 en de aanbevelingen voor modeljaar 2024.  

Bevindingen en aanbevelingen modeljaar 2023 

 

Een aantal verschillen tussen de oude bekostigingsdata en de ZPM-data geven aanleiding om het DKG-g-criterium aan 

te passen. We gaan hierna in op deze verschillen en geven een aanbeveling tot welke aanpassing dit zou moeten 

leiden.  

a. In de huidige operationalisering van de diagnosecategorie “Drie jaar achtereen een diagnose” wordt 

gekeken of de verzekerden in t-3, t-2 én t-1 een DBC met een EPA (Ernstige Psychische Aandoening) diagnose 

hadden. In het ZPM wordt gewerkt met trajecten die langer dan een jaar kunnen doorlopen. Ons advies is om bij 

de DKG-g-indeling te kijken of de verzekerde in t-3, t-2 en t-1 is behandeld voor een diagnose die valt onder de 

EPA-categorie.  

b. Onderscheid basis-ggz verdwijnt. Onze aanbeveling is om dit op te lossen door risicoklasse 1 en 3 

samen te voegen. We hebben het samenvoegen van risicoklasse 1 en 3 en het samenvoegen van risicoklasse 

1, 2 en 3 onderzocht. Het samenvoegen van risicoklasse 1 en 3 heeft inhoudelijk de voorkeur omdat risicoklasse 

3 voor een groot deel bestaat uit verzekerden met overig specialistische zorg in t-1 met 1-3.000 

behandelminuten. Dit komt het meest overeen met minimaal één basis-ggz-declaratie met een bedrag van meer 

dan nul euro, omdat beide categorieën focussen op jaar t-1 in combinatie met een laag aantal behandelminuten. 

Dit in tegenstelling tot risicoklasse 2 waar een verzekerde wordt ingedeeld op basis van herhaald ambulant 

zorggebruik in t-3, t-2 en/of t-1. Ten tweede liggen de gemiddelde kosten van verzekerden in DKG-g-risicoklasse 

1 het dichtstbij de gemiddelde kosten van verzekerden in DKG-g-risicoklasse 3. Bij beide varianten gaat de 

verevenende werking er wel iets op achteruit. En ook op doelmatigheid scoren deze varianten minder goed. Dit 

wordt bepaald door het resultaat op subgroepen en hier zien we op verschillende punten verslechtering: het 

resultaat op verzekerden met de hoogste 1%, 3%, 5% kosten en tussen de laagste 25% en hoogste 5% kosten 

in t-1 is bij beiden varianten negatiever dan bij het uitgangsmodel, terwijl het resultaat op verzekerden met de 

25% laagste kosten in t-1 een stuk positiever is dan bij het uitgangsmodel. De verslechtering is iets kleiner 

wanneer alleen 1 en 3 worden samengevoegd. Als de risicoklassen 1 en 3 (en eventueel 2) niet zouden worden 

samengevoegd dan moet in de ZPM-data het onderscheid naar basis-ggz worden gemaakt. Dit kan op basis van 

de informatie op de factuur dat het om voormalige basis-ggz gaat. Echter, dit kan een ongewenste prikkel voor 

verzekeraars met zich meebrengen. Wanneer basis-ggz niet goed wordt geregistreerd komen deze verzekerden 

automatisch in DKG 3 (met een hoger normbedrag). Een alternatief is om het onderscheid van de voormalige 
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basis-ggz te maken op basis van monodisciplinaire setting en aantal behandelminuten. In dat geval moet 

onderzocht worden waar de grens voor aantal behandelminuten zou moeten komen te liggen. Daar is 

onvoldoende tijd voor. Daarom is onze aanbeveling om risicoklasse 1 en 3 samen te voegen.   

c. In de DBC-systematiek werd een ‘pakketje’ van behandelminuten gedeclareerd. Dit is een totaal van 

directe en indirecte tijd. In de ZPM-systematiek wordt alleen nog directe tijd geschreven. De benodigde 

indirecte tijd is verdisconteerd in het tarief van de prestaties. Beide situaties zijn dus niet vergelijkbaar. Ons 

advies is om bij de vaststelling een ophoogfactor voor het aantal behandelminuten van ZPM-declaraties 

gebaseerd op ramingen van de NZa op de ZPM-data toe te passen. Een andere oplossing zou zijn het 

samenvoegen van risicoklassen 2 tot en met 8, echter dit geeft een grote verslechtering van de verevenende 

werking van het model. Ook zou in de oude bekostigingsdata alleen gekeken kunnen worden naar directe tijd 

zodat het overeenkomt met de ZPM-data. Echter dit zou betekenen dat de minutengrens voor de DKG-g-indeling 

moet worden aangepast. Om dit te onderzoeken is het aantal directe behandelminuten nodig en dit was voor dit 

onderzoek niet beschikbaar. Er is onvoldoende tijd om dit nodig nader te onderzoeken. Daarom is onze 

aanbeveling om de ZPM-data op te hogen met indirecte tijd.  

d. Onvrijwillige zorg is niet te herleiden uit ZPM-data. Omwille van de vergelijkbaarheid is ons advies om 

onvrijwillige zorg niet meer te gebruiken voor de DKG-g-indeling.  

e. ZZP’s bestaan niet meer in het ZPM. Ons advies is om de voormalige ZZP’s in de ZPM-data van 2022 te 

onderscheiden door te kijken of de verzekerde meer dan 365 aaneengesloten verblijfsdagen heeft gehad. 

Daarnaast is de vertaling van ZZP naar verzorgingsgraad niet een-op-een te maken. Ons advies is om 

risicoklasse 16 en 17 samen te voegen. Dit geeft weliswaar een verslechtering van de verevenende werking, 

maar het biedt wel een goede en volledige oplossing voor het probleem. Bovendien zijn risicoklasse 16 en 17 

beiden relatief klein en fluctueren ze veel over de jaren. Door de twee risicoklassen samen te voegen wordt dit 

wat stabieler.  

 

Naast de aanpassingen van het DKG-g-criterium is het belangrijk om de data, die gebruikt wordt voor de OT, de ex-ante 

bijdragebepaling, de tussentijdse verzekerdenbepaling en de vaststelling, representatief te maken voor de vaststelling. 

Dit betekent een omzetting van schadelastjaren naar boekjaren. 

Op basis van het onderzoek is er geen aanleiding om het MHK-g-criterium aan te passen. Wel is het belangrijk om ook 

voor dit criterium data te gebruiken voor de OT, de ex-ante bijdragebepaling en de tussentijdse verzekerdenbepaling die 

representatief zijn gemaakt voor de vaststelling. Daarnaast is onze aanbeveling om de conversietabel voor de ZPM-

tarieven te gebruiken.  

Aanbevelingen modeljaar 2024 

 

Dit onderzoek richt zich op 2023. Hierbij is gevraagd om ook te kijken of de oplossingen toepasbaar zijn voor 2024. Dat 

is gedeeltelijk zo. Alle bovengenoemde punten kunnen ook worden toegepast voor modeljaar 2024. Wij benoemen 

hierna de twee belangrijkste punten die voor modeljaar 2024 belangrijk zijn om te onderzoeken. 

a. Eén van de zorggebruikcategorieën is ‘herhaald ambulant’ (met uitsplitsing naar meer of minder dan 3.000 

behandelminuten). Een verzekerde wordt in deze categorie ingedeeld als de verzekerde in de afgelopen drie 

jaar (t-3, t-2 en/of t-1) minimaal drie ambulante DBC’s heeft gehad, dat wil zeggen DBC's met verblijfsdagen 

gelijk aan nul of onbekend. Bij gebruik van het ZPM wordt een trajectnummer toegekend. Dit traject kan langer 

doorlopen dan een DBC. Als het traject lang doorloopt, zijn er geen drie opvolgende behandeltrajecten te zien. 

Dit probleem doet zich voor OT 2023 nog maar beperkt voor, omdat er in 2020 (t-3) en 2021 (t-2) nog DBC’s 

zijn. Wanneer een verzekerde een DBC had in 2020 (t-3), een DBC in 2021 (t-2) en een ZPM-traject in 2022  

(t-1), kunnen er nog steeds drie behandeltrajecten worden onderscheiden. Er kan zich wel een probleem 

voordoen voor verzekerden die in de OT, de ex-ante bijdragebepaling of de tussentijdse verzekerdenbepaling 

drie ambulante DBC’s hebben in t-1 bij dezelfde aanbieder. In het ZPM - en dus in de vaststelling - wordt dit 

geregistreerd als één zorgtraject en is het niet meer als herhaald ambulant te onderscheiden. Voor OT 2023 is 
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dit probleem nog beperkt. Voor OT 2024 wordt het probleem groter omdat dan t-2 en t-1 gebaseerd zijn op ZPM-

data. Het is dus belangrijk om voor modeljaar 2024 tijdig onderzoek te doen naar een oplossing hiervoor.  

b. Voor 2023 is de aanbeveling om gebruik te maken van de NZa-ramingen om de ZPM-data op te hogen met 

indirecte tijd. Een nadeel hiervan is dat het ramingen zijn die gebaseerd zijn op gemiddelden. Voor 2024 is onze 

aanbeveling om alleen de directe tijd mee te nemen in de DKG-g-indeling en te onderzoeken wat dan een 

goede minutengrens is. Nu is de minutengrens 3.000 behandelminuten. Dit is gebaseerd op een pakketje van 

directe en indirecte tijd. Dit zal dus naar beneden moeten worden bijgesteld. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en onderzoeksvragen 

Per 1 januari 2022 wijzigt de bekostiging van de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz). Tot op heden 

verloopt de bekostiging van de ggz op trajectbasis door middel van diagnose behandel combinaties (DBC’s) voor de 

specialistische ggz, Zorgzwaartepakketten (ZZP’s) voor voortgezet verblijf en producten in de basis-ggz. Dit noemen we 

vanaf hier de ‘oude’ bekostiging/bekostigingsdata of -systematiek. Vanaf 1 januari 2022 is dit overgegaan in het 

Zorgprestatiemodel (ZPM) waarin vergoeding van zorgverleners plaatsvindt per ‘prestatie’ zoals een consult of een 

overnachting in een kliniek. 

Met betrekking tot de ggz-kosten heeft deze overgang verschillende gevolgen:  

a. Er ontstaat een verschil in de kosten van dezelfde behandeling voor en na de invoering van het ZPM;  

b. Er vindt een schadelastdip plaats in 2021 doordat alle lopende DBC’s per 31 december 2021 worden gesloten; 

c. Er worden andere gegevens geregistreerd die waarschijnlijk gevolgen hebben voor de indeling in 

diagnosekostengroepen voor de ggz (DKG-g) klassen;  

d. Er treden mogelijk verschillen op in de geleverde typen en hoeveelheden zorg, bijvoorbeeld door een wijziging 

van de behandeling van dezelfde diagnose voor en na invoering van het ZPM.  

 

Modeljaar 2023 is het eerste jaar waarvoor de prevalenties in de vaststelling deels gebaseerd zijn op ZPM-data. Dit kan 

gevolgen hebben voor de indeling van de MHK-g- en DKG-g-criteria. Effect a, b en d werken (mogelijk) door in de 

indeling van de MHK-g klassen, effect b, c en d hebben (mogelijk) invloed op de indeling van verzekerden in DKG-g 

klassen.   

Deze veranderingen in de prevalenties en kosten van de ggz moeten worden meegenomen in de risicoverevening. Door 

een vertraging in de verwerking van de zorgkosten worden de overall toets (OT) normbedragen van jaar t geschat op 

basis van de declaratiegegevens van jaar t-3 tot en met jaar t-8. Als gevolg hiervan ontstaat er - na de invoering van het 

ZPM - een overgangsperiode waarin de ex-ante vereveningsbijdrage wordt gebaseerd op declaratiegegevens conform 

de oude systematiek (DBC’s, ZZP’s en producten basis-ggz), terwijl de vaststelling wordt gebaseerd op zowel ZPM-data 

als oude bekostigingsdata. Het is belangrijk dat de data in de OT, de ex-ante bijdragebepaling en de tussentijdse 

verzekerdenbepaling representatief zijn voor de data die worden gebruikt voor de vaststelling. Wanneer de data die 

worden gebruikt voor de OT, de ex-ante bijdragebepaling en de tussentijdse verzekerdenbepaling niet of onvoldoende 

worden gecorrigeerd voor de hierboven genoemde effecten, zijn de data niet representatief. Dit kan (mogelijk) leiden tot 

verkeerd vastgestelde normbedragen en onjuiste aantallen verzekerden per risicoklasse.   

Voor het jaar 2023 wordt het OT-model geschat met oude bekostigingsdata waarin de drie hierboven beschreven 

effecten nog niet aanwezig zijn. Om hiervoor te corrigeren moeten de oude bekostigingsdata geconverteerd worden om 

representatief te zijn voor de prevalenties en kosten na invoering van het ZPM. Voor het vereveningsjaar 2023 is in 

figuur 1 schematisch weergegeven welke data (idealiter) gebruikt worden voor zowel de OT, de ex-ante 

bijdragebepaling als de definitieve vaststelling van de vereveningsbijdragen. 
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Figuur 1. Overzicht van te gebruiken data voor OT, ex-ante bijdragebepaling en definitieve vaststelling voor vereveningsjaar 2023. Met 

‘oude’ data worden de declaratiegegevens conform de oude systematiek (DBC’s, ZZP’s en producten basis-ggz) bedoeld 

KPMG (WOR 1037) en Vektis (WOR 1004) hebben onderzoek gedaan naar de omvang van respectievelijk effect (a) in 

figuur 1 (conversie naar ZPM-equivalenten) en b (schadelastdip). Daarnaast hebben zij vastgesteld hoe deze effecten 

gesimuleerd kunnen worden in de oude bekostigingsdata die worden gebruikt voor de OT. 

Dit onderzoeksvoorstel richt zich op effect c: de effecten van de registratie van ZPM-data op de indeling in DKG’s en 

meerjarig hoge kosten (MHK). Het is nog onduidelijk in welke mate er veranderingen zullen optreden in de geleverde 

typen en hoeveelheden zorg door de invoering van het ZPM en wat de invloed hiervan is op de risicoverevening. In dit 

onderzoek zullen deze effecten en de bijbehorende onzekerheden (d) daarom ook in kaart gebracht worden. 

1.2 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 

Het doel van dit onderzoek is in kaart brengen of door invoering van het ZPM de DKG-g- en MHK-g-criteria moeten 

worden aangepast en zo ja, hoe deze het beste kunnen worden aangepast.1   

In het onderzoek moeten de volgende onderzoeksvragen worden beantwoord: 

a. Wat zijn relevante verschillen tussen de oude bekostigingsdata en ZPM-gegevens? 

b. In hoeverre vormen deze verschillen, en de onzekerheden die daarbij horen, aanleiding om voor het 

vereveningsjaar 2023 het DKG-g- en het MHK-g-criterium aan te passen? 

c. Welke varianten zijn mogelijk voor de vormgeving van beide criteria?  

d. Hoe scoren de verschillende varianten op relevante beoordelingsmaatstaven, en welke normbedragen volgen uit 

de varianten? 

 

1 Naast deze onderzoeksvragen is ons gevraagd om ook eventuele effecten van COVID-19 mee te nemen in het onderzoek voor zover 

het relevant is. In de bijeenkomst met de begeleidingscommissie is aangegeven dat DBC’s van 2019 lager kunnen zijn dan verwacht 

door uitval van zorg aan het begin van de pandemie in 2020. Uit de interviews kwam met name verzuim van personeel naar voren als 

een groot effect van COVID-19. De komende jaren zal dit mogelijk ook zorgen door uitval van zorg. We kunnen geen inschatting geven 

van de omvang omdat dit nog heel onzeker is. We laten het daarom in de rest van het onderzoek buiten beschouwing.   
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e. Zijn de resultaten uit dit onderzoek ook van toepassing op het vereveningsjaar 2024, en waarom (niet)?  

1.3 Aanpak in het kort 

Wij zijn gestart met deskresearch en interviews met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland (ZIN), 

Vektis, (vertegenwoordigers van) aanbieders en verzekeraars. Zie bijlage A voor een lijst van geïnterviewde partijen. 

Een klein deel van deze interviews richtte zich op de technische aspecten: In hoeverre kunnen de huidige DKG-g- en 

MHK-g-kenmerken gemaakt worden op basis van de ZPM-data? In de andere interviews hebben we aan de hand van 

de DKG-g- en MHK-g-indeling verkend of respondenten verschuivingen van verzekerden over risicoklassen zouden 

verwachten. Daarnaast zijn we ingegaan op andere veranderingen die mogelijk plaatsvinden door invoering van het 

ZPM, zoals het tweemaal betalen van het eigen risico wanneer een behandeling over de jaargrens loopt. We hebben 

vervolgens de uitvoeringsbestanden van het Zorginstituut bestudeerd en naast de straks beschikbare ZPM-data gelegd 

om te onderzoeken of de huidige DKG-g-indeling te maken is met de ZPM-data.  

Op basis van deze informatie hebben we vastgesteld welke aanpassingen van de criteria nodig zijn. Dit heeft geleid tot 

een selectie van varianten die we samen met de begeleidingscommissie2 hebben gemaakt. Deze varianten hebben we 

doorgerekend en beoordeeld aan de hand van het toetsingskader (WOR 871). 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 geven we eerst een overzicht van de technische verschillen tussen de oude situatie (tot 2022) en de 

nieuwe situatie vanaf invoering van het ZPM. In hoofdstuk 3 behandelen we de overige verschillen. We beantwoorden 

in deze hoofdstukken onderzoeksvraag a, b en c. 

In hoofdstuk 4 beschrijven we de resultaten van het doorrekenen van de varianten. Dit geeft antwoord op 

onderzoeksvraag d. We sluiten af met de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 5 waarin we bij de aanbevelingen 

ook antwoord geven op onderzoeksvraag e.  

 

 

 

 

2 In de begeleidingscommissie waren de volgende organisaties vertegenwoordigd: zorgverzekeraars (ASR, CZ, Eno, Menzis, ONVZ, 

VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid), Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Vektis en het ministerie van VWS. 
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2 Technische verschillen tussen 
oude bekostiging en ZPM en 
mogelijke oplossingen  

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de technische verschillen tussen de oude situatie (tot 2022) en de nieuwe 

situatie vanaf invoering van het ZPM. We gaan achtereenvolgens in op de technische verschillen (paragraaf 2.1) en op 

mogelijke oplossingen om deze verschillen te overbruggen (paragraaf 2.2). Tot slot geven we een overzicht van de 

resterende onzekerheden waarvoor wij geen oplossing bieden in dit onderzoek (paragraaf 2.3). 

2.1 Technische verschillen diagnose, zorggebruik en kosten 

 

In de oude systematiek waren er aparte bekostigingsstructuren voor de basis-ggz (b-ggz), specialistische ggz (s-ggz), 

langdurige ggz (l-ggz) en forensische zorg (fz): behandeling in de b-ggz werd bekostigd op basis van de geschatte 

behandelduur; behandeling in de s-ggz met Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s); behandeling in de l-ggz met 

Zorgzwaartepakketten (ZZP’s) en behandeling in de fz werd bekostigd op basis van Diagnose Behandel 

Beveiligingscombinaties (DBBC’s). In het ZPM is de manier van financiering in alle vier de sectoren hetzelfde. 

Vergoeding vindt niet meer plaats op trajectbasis, maar iedere losse prestatie (bijvoorbeeld een verblijf of een consult) 

wordt vergoed. Hierbij zijn de tarieven van de individuele prestaties gedifferentieerd naar duur, type consult, type 

behandelaar en setting. Door deze systeemwijziging treden er technische verschillen op tussen de ZPM-declaraties en 

de declaraties uit het ‘oude’ systeem. Dit heeft vooral gevolgen voor het maken van de DKG-g-indeling.  

 

De DKG-g-indeling wordt gemaakt op basis van diagnosecategorieën en zorggebruikcategorieën. Wij zijn nagegaan 

of de indeling in diagnosecategorieën (zie paragraaf 2.1.1) en zorggebruikcategorieën (zie paragraaf 2.1.2) met de 

gegevens die beschikbaar zijn vanaf 2022 ook te maken is.  

2.1.1 Diagnosecategorieën DKG-g reproduceren 

Voor de indeling in diagnosecategorieën zijn drie punten belangrijk: 

a. Diagnose-informatie is nog twee jaar beschikbaar: in 2022 en 2023; 

b. Diagnosecategorie ‘Drie jaar achtereen een diagnose’ is niet meer op dezelfde manier te maken; 

c. In de oude systematiek werd een aparte diagnose geregistreerd per DBC, in het ZPM wordt de diagnose 

waarschijnlijk minder vaak vernieuwd. 

 

We lichten deze punten hierna toe.  

 

De diagnosecategorieën werden bij de oude systematiek gemaakt op basis van diagnoses die direct volgden uit de 

declaratiedata. Vanaf 2022 maken diagnoses geen onderdeel meer uit van de declaraties. In 2022 en 2023 zal de  

DSM-5 hoofddiagnose nog wel gerapporteerd worden op de factuur. Hierdoor is de diagnose-informatie nog tot en 

met 2023 beschikbaar. Met deze informatie is er voldoende informatie om de huidige indeling in diagnosecategorieën 

te maken. Vanaf 2024 komt dit mogelijk te vervallen en dan kan de diagnose niet meer gebruikt worden om de DKG-g-

indeling te maken. Dit betekent dat de informatie voor modeljaar 2025 niet meer beschikbaar is.  

 

Aandachtspunt hierbij is de diagnosecategorie ‘Drie jaar achtereen een diagnose’. In de operationalisering van deze 

diagnosecategorie wordt gekeken of de verzekerden in t-3, t-2 én t-1 een DBC had volgens definitie Ernstige 
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psychiatrische aandoening (EPA)3. In het ZPM wordt gewerkt met trajecten die langer dan een jaar kunnen doorlopen. 

In dit geval kan gekeken worden of de verzekerde in t-3, t-2 en t-1 is behandeld voor een diagnose die valt onder de 

EPA-categorie. Dit is belangrijk voor de indeling van de verzekerden in risicoklassen en dit gebeurt door het 

Zorginstituut. Bij dit onderzoek worden uitvoeringsbestanden aangeleverd aan het Zorginstituut waarin dit ook 

beschreven staat. 

In de oude systematiek werd een aparte diagnose geregistreerd per DBC, in het ZPM wordt de diagnose 

waarschijnlijk minder vaak vernieuwd. Er kunnen verschillende DBC’s met verschillende diagnoses naast elkaar 

geopend zijn. In de nieuwe situatie komt er altijd nog maar maximaal één diagnose op de factuur te staan. Omdat de 

diagnose niet belangrijk is voor de declaratie is de verwachting dat er langere tijd één en dezelfde diagnose op de 

factuur komt te staan.  

 

Voor de diagnose-as, die input is voor de DKG-g-indeling, wordt meestal gekeken of er een DBC in t-1 met een 

bepaalde diagnose is gedeclareerd. De overgang van DBC’s naar ZPM met één diagnose op de factuur kan gevolgen 

hebben voor de DKG-g-indeling. We illustreren dit met een voorbeeld.  

 

Stel een verzekerde heeft in de DBC-systematiek een diagnose verslaving met een laag aantal behandelminuten in t-1 

en de verzekerden heeft een diagnose eetstoornis met een laag aantal behandelminuten in t-1 dan komt deze 

verzekerde in risicoklasse 4. In de nieuwe situatie (en mits de verzekerde voor beide problemen bij dezelfde aanbieder 

wordt behandeld) komt er nog maar één diagnose op de factuur. Als dit verslaving is dan komt de verzekerde nog 

steeds in risicoklasse 4, maar als de diagnose eetstoornis op de factuur komt dan komt de verzekerde in risicoklasse 3.  

 

Om erachter te komen hoe groot dit potentiële probleem is, onderzoeken we hoe vaak meerdere DBC’s met 

verschillende diagnoses in de oude situatie in een jaar voorkwamen. Wij vinden dat voor de categorie herhaald 

ambulant 4% van de verzekerden in t-1 (2018) meer dan één unieke diagnose heeft, voor de categorie overig 

specialistisch betreft dit slechts 1% van de verzekerden.4 Dit zijn dus personen die in een jaar meerdere DBC’s hebben. 

Dit hoeven nog niet per se overlappende DBC’s te zijn, dus bij een deel van deze 4% en 1% is er alsnog geen sprake 

van overlappende DBC’s. Dit probleem lijkt dus niet zo groot te zijn. De conclusies is daarom om hier niks mee te doen.  

2.1.2 Zorggebruikcategorieën DKG-g reproduceren 

 

Het maken van de huidige indeling in de zorggebruikcategorieën op basis van de ZPM-data brengt meer uitdagingen 

met zich mee. In bijlage B staat een vertaaltabel voor het zorggebruik. Hierin is voor elke zorggebruikcategorie te zien of 

en hoe de indeling in deze categorie gemaakt kan worden op basis van ZPM-data. Er doen zich een aantal relevante 

veranderingen voor, namelijk: 

a. Onderscheid basis-ggz en specialistische-ggz verdwijnt, maar wordt nog wel gerapporteerd op de factuur; 

b. Alleen directe tijd wordt geregistreerd; 

c. Onvrijwillige zorg is niet te herleiden uit ZPM-data; 

d. In de oude systematiek wordt gewerkt met schadejaren, in de nieuwe systematiek met boekjaren; 

e. ZPM-zorgtrajecten kunnen omvangrijker zijn dan DBC’s waardoor bij herhaald ambulant en overig 

specialistische zorg de 3.000 minutengrens in t-1 mogelijk sneller wordt gepasseerd; 

f. ZPM-zorgtrajecten kunnen langer doorlopen dan DBC’s waardoor herhaald ambulant in t-1 niet meer kan 

worden onderscheiden in het ZPM;  

g. De vertaling van de ZZP 3, ZZP 4, ZZP 5 enerzijds en ZZP 6, ZZP 7 en ZZP ggz Klinisch Intensieve 

Behandeling (KIB) anderzijds naar verzorgingsgraad in de nieuwe systematiek is niet eenduidig te maken. 

 

3 Hier valt een aantal diagnoses onder, namelijk 'Overige stoornissen in de kindertijd', 'Pervasieve stoornissen', 'Aandachtstekort- en 

gedragsstoornissen', 'Restgroep diagnoses', 'Depressieve stoornissen', 'Bipolaire en overige stemmingsstoornissen', 'Angststoornissen', 

'Persoonlijkheidsstoornissen', 'Somatoforme stoornissen', 'Eetstoornissen', 'Andere aandoeningen' en crisis-DBC's'. 

4 In deze analyse is de diagnose code 000 = Onbekende diagnose niet meegeteld als unieke diagnose. 
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Wij lichten de punten hierna toe.  

Onderscheid basis-ggz en specialistische-ggz verdwijnt. Behandeling in voormalige b-ggz wordt als 

aantekening op een declaratie geregistreerd. Zoals hierboven omschreven worden in het ZPM de tarieven voor 

prestaties gedifferentieerd naar duur, type consult, type behandelaar en setting. Er is slechts één setting voor basis- en 

specialistische ggz; hierdoor komt het vroegere onderscheid tussen basis- en specialistische ggz te vervallen. 

Zorgverleners wordt wel gevraagd te registreren welke cliënten worden behandeld in de voormalige basis-ggz. Er zijn 

geen consequenties verbonden aan een dergelijke registratie. Uit meerdere interviews (met Parnassia, Menzis, Zilveren 

Kruis en de Nederlandse ggz) hebben wij vernomen dat deze registratie niet volledig zal gebeuren en dat het daardoor 

(onterecht) zal lijken alsof er een afname plaatsvindt in het aantal patiënten dat wordt behandeld in de voormalige basis-

ggz. Zij konden geen inschatting geven van de verwachtte volledigheid van deze registratie. Dit betekent dat we nog 

niet zeker weten of dit een probleem gaat zijn en hoe groot het probleem is. Echter, er moet nu voor de OT al rekening 

mee gehouden worden dat het probleem zich kan voordoen. Als deze registratie namelijk niet goed gebeurt, kan de 

huidige DKG-g-risicoklasse 1 ‘Minimaal 1 basis-ggz-declaratie met een bedrag van meer dan nul euro in t-1’ in het ZPM 

niet onderscheiden worden en moet hier een oplossing voor worden bedacht. Daarom is er een oplossing nodig.  

Wij zien hiervoor drie kansrijke opties:  

a. De DKG-g-indeling hetzelfde laten en in de ZPM declaraties de voormalige basis-ggz onderscheiden door 

1) te kijken of voormalig basis-ggz op de factuur staat en 2) alle behandelingen in de monodisciplinaire 

setting met een nader te bepalen totaal maximaal aantal behandelminuten in t-1 onder de voormalige 

basis-ggz te scharen.5 Om deze grens van maximaal aantal minuten te bepalen moeten we weten hoeveel 

behandelminuten verzekerden in de oude systematiek in de b-ggz en de s-ggz hadden.6 Vektis geeft aan te 

beschikken over het werkelijke aantal indirecte en directe behandelminuten in de b-ggz en de s-ggz. Hiermee 

zou deze grens nader onderzocht kunnen worden. Wij beschikken nu niet over deze informatie.  

b. Samenvoegen DKG-g-risicoklassen 1 en 3. Ten eerste is het inhoudelijk gezien logisch om risicoklasse 1 en 3 

samen te voegen omdat risicoklasse 3 voor een groot deel bestaat uit verzekerden met overig specialistische 

zorg in t-1 met 1-3.000 behandelminuten. Dit komt het meest overeen met minimaal één basis-ggz-declaratie 

met een bedrag van meer dan nul euro, omdat beide categorieën focussen op jaar t-1 in combinatie met een 

laag aantal behandelminuten. Dit in tegenstelling tot risicoklasse 2 waar een verzekerde wordt ingedeeld op 

basis van herhaald ambulant zorggebruik in t-3, t-2 en/of t-1. Ten tweede liggen de gemiddelde kosten van 

verzekerden in DKG-g-risicoklasse 1 het dichtstbij de gemiddelde kosten van verzekerden in DKG-g-risicoklasse 

3. Zie tabel 1. 

c. Samenvoegen DKG-g-risicoklassen 1, 2 en 3. De normbedragen van DKG-g-risicoklassen 1, 2 en 3 zijn 

respectievelijk € 339,29, € 639,80 en € 1270,71 (exclusief correctie voor hoge kostencompensatie) en € 355,72,  

€ 720,11 en € 1313,14 (inclusief correctie voor hoge kostencompensatie).7 Als DKG-g-risicoklassen 1 en 3 

worden samengevoegd zal het normbedrag mogelijk ongeveer uitkomen op het normbedrag van DKG-g-

risicoklasse 2. Daarnaast is de DKG-g-risicoklasse relatief klein. Daarom is het de moeite waard om de variant, 

waarin risicoklassen 1 tot en met 3 worden samengevoegd, nader te onderzoeken.  

 

 

5 In het ZPM is ons advies om naar het aantal behandelminuten te kijken wat voor de prestatie staat; hierbij geldt immers het ‘planning is 

realisatie’ principe (het aantal minuten is dus geen maximum zoals in de oude systematiek).    

6 Wat een goede grens is, is een classificatieprobleem. Hierbij moet onderzocht worden hoe de minutengrens zodanig kan worden 

vastgesteld dat zo min mogelijk verzekerden in de verkeerde categorie terechtkomen (b-ggz vs. s-ggz). 

7 Bron: WOR 1054a. 
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DKG-g-risicoklasse Aantal verzekerdenjaren 2019 Gemiddelde kosten (geconverteerd naar ZPM) per 
verzekerdenjaar in jaar t (2019) 

1 193.984 € 960 

2 49.841 € 2.800 

3 280.808 € 2.190 

Tabel 1. Gemiddelde kosten in 2019 voor verzekerden in DKG-g-risicoklassen 1, 2 en 3 

Vertaling behandelminuten is niet perfect te maken. In de DBC-systematiek werd een ‘pakketje’ van 

behandelminuten gedeclareerd. Dit is een totaal van directe en indirecte tijd. In de ZPM-systematiek wordt alleen nog 

directe tijd geschreven. De benodigde indirecte tijd is verdisconteerd in het tarief van de prestaties.8 De 

minutendeclaraties voor en na invoering van het ZPM zijn dus niet een-op-een vergelijkbaar. Echter, het aantal 

behandelminuten is belangrijk voor de huidige DKG-g-indeling.  

Wij zien drie opties om dit op te lossen: 

a. Gebruik maken van een ophoogfactor voor ZPM-data gebaseerd op ramingen van de NZa. De NZa heeft 

een raming gemaakt van de benodigde indirecte tijd per prestatie van het ZPM. Deze raming is gemaakt op 

basis van gegevens uit 2017. Hiermee kan een ophoogfactor worden berekend om de directe tijd te vertalen 

naar een totaal van directe en indirecte tijd, zodat het aantal minuten met ZPM vergelijkbaar is met de minuten in 

de DBC-systematiek. Hierdoor zou de DKG-g-indeling in beginsel niet aangepast hoeven te worden. Het 

gebruiken van de ramingen van de NZa heeft als nadeel dat het gebaseerd is op gemiddelden. In de praktijk 

zullen er verschillen zijn tussen aanbieders. De geraamde hoeveelheid indirecte tijd achten instellingen die wij 

hebben gesproken bovendien ontoereikend. Zij geven hiervoor als reden dat de raming is gemaakt op basis van 

gegevens uit 2017, terwijl sindsdien de hoeveelheid indirecte tijd is gestegen. 

b. Alleen de directe tijd meenemen en de minutengrens aanpassen. Vektis heeft aangegeven te beschikken 

over de totale, directe en indirecte behandelminuten in de DBC-declaraties. Het is daardoor ook een optie om 

zowel voor de oude declaratiedata als de ZPM-data alleen de directe minuten mee te nemen. Dit betekent dat 

het aantal minuten omlaaggaat en de minutengrens moet worden aangepast. Om te bepalen wat in dit geval een 

goede minutengrens is, hebben we aanvullende informatie van Vektis nodig. Een doorrekening van een variant 

waarbij de minutegrens wordt aangepast zegt niet zoveel omdat je enerzijds het aantal behandelminuten (alleen 

direct in plaats van totaal) aanpast en anderzijds de minutengrens aanpast. Het is voor de indeling in de 

risicoklassen nodig om te weten waar de grenzen zouden moeten komen te liggen. Hiervoor is informatie nodig 

over het aandeel directe tijd in gedeclareerde DBC’s. Deze variant heeft de voorkeur maar de benodigde 

informatie kan niet op tijd beschikbaar komen voor dit onderzoek en ook niet voor OT 2023.  

c. De DKG-g-risicoklassen waarbij het aantal behandelminuten een rol speelt samenvoegen. Als we naar de 

normbedragen kijken bij dezelfde diagnose, zien we dat het normbedrag bij meer dan 3.000 behandelminuten 

altijd veel hoger ligt dan het normbedrag bij minder dan 3.000 behandelminuten (zie bijlage C). Als het zo is dat 

de meerkosten van verschillende combinaties van diagnose en zorggebruik die leiden tot indeling in dezelfde 

DKG-g-risicoklassen dicht bij elkaar liggen is dit een indicatie dat de huidige indeling goed gekozen is. Dat 

betekent waarschijnlijk dat het laten vervallen van het onderscheid tussen meer en minder dan 3.000 

behandelminuten ervoor zorgt dat de afwijking tussen de voorspelde en werkelijke kosten groter wordt. Dat 

betekent dat het samenvoegen van risicoklassen 2 tot en met 8 een grote impact kan hebben. Wij weten echter 

niet zeker of deze aanname juist is. Om hier een beter beeld bij te krijgen, kijken we naar de spreiding van de 

meerkosten binnen de risicoklassen 2 tot en met 8. Zie bijlage D. We zien dat de spreiding van de meerkosten 

van verzekerden binnen de risicoklassen nog best groot is. Dit betekent dat de indeling in risicoklassen zeker 

 

8 Veel zorgaanbieders zullen werken op basis van het principe planning=realisatie. Dit houdt in dat de planning leidend is voor het aantal 

gedeclareerde minuten. Slechts wanneer de duur van een consult meer dan 15 minuten afwijkt van de geplande tijd, is de zorgverlener 

verplicht dit administratief te wijzigen. Aanbieders moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om gebruik te mogen maken van 

planning=realisatie. “Als wordt gekozen voor het principe ‘planning = realisatie’ moet er beleid worden gemaakt voor onder meer 

transparant agendabeheer, realistische agendavoering en het waarborgen van de controlemogelijkheid door patiënt en zorgverzekeraar.” 

Bron: Handreiking Implementatie Zorgprestatiemodel, januari 2021. 
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niet perfect is en dat het nog maar de vraag is hoeveel minder goed het model wordt als klasse 2 tot en met 8 

worden samengevoegd. Dit geeft aanleiding om een variant op het DKG-g-criterium te onderzoeken waarbij 

risicoklassen 2 tot en met 8 worden samengevoegd om zicht te krijgen op de impact hiervan. Als de 

risicoklassen 2 tot en met 8 worden samengevoegd is het onderscheid naar het aantal behandelminuten niet 

meer relevant. Als deze variant een goede score heeft op de beoordelingsmaatstaven, kan voor deze oplossing 

worden gekozen en is bijvoorbeeld een ophoogfactor of het alleen tellen van directe minuten en het aanpassen 

van de minutengrens niet nodig. Als deze variant geen goede scores heeft op de beoordelingsmaatstaven dan 

weten we dat het onderscheid naar behandelminuten echt belangrijk is en dat de oplossing genoemd onder punt 

a moet worden toegepast voor OT 2023.  

 

Onvrijwillige zorg is niet te herleiden uit ZPM-data. Onvrijwillige zorg (bemoeizorg/RM/IBS) in t-3, t-2 en/of t-1 leidt in 

combinatie met verschillende diagnoses tot indeling in DKG-klasse 3, 4 of 5. Of er sprake was van onvrijwillige zorg kon 

in de oude systematiek worden afgeleid uit de zorgtypecodes (109, 110, 111, 199, 205, 206, 211, 299). Het gaat om 

relatief kleine aantallen (zie tabel 2). 

 

DKG-risicoklasse Aantal verzekerden in deze klasse o.b.v. 
onvrijwillige zorg in t-3, t-2 en/of t-1 

Zonder conversie en schadelastdip 

Aantal verzekerden in deze klasse o.b.v. 
onvrijwillige zorg in t-3, t-2 en/of t-1 

Met conversie en schadelastdip 

3 1.098 1.143 

4 301 321 

5 1.939 1.993 

Totaal 3.338 3.457 

Tabel 2. Prevalenties indeling in risicoklassen op basis van onvrijwillige zorg in t-3, t-2 en/of t-1, bron: data ZIN 

Uit het onderzoek naar Dwang en drang in de ggz (WOR 938) blijkt dat maar een klein deel van het zorgtype 

‘onvrijwillige zorg’ juist werd geregistreerd (in 2013 in 31% van de gevallen, in 2014 19% en in 2015 14%). Lang niet 

iedereen die onvrijwillige zorg kreeg, zal dus bij de juiste zorggebruikcategorie zijn ingedeeld. 

 

In het ZPM wordt onvrijwillige zorg helemaal niet meer geregistreerd in de declaratiedata. Wel is er een prestatie voor 

een toeslag voor het aanvragen van een zorgmachtiging. Dit is naar verwachting geen goede indicator, omdat een 

dergelijke toeslag mogelijk niet altijd wordt aangevraagd en omdat hiermee alleen bekend is of de zorgmachtiging is 

aangevraagd en niet of deze ook wordt toegekend.  

 

Omdat het om relatief kleine aantallen gaat, levert het wegvallen van het label onvrijwillige zorg naar verwachting geen 

grote problemen op.9 Omwille van de vergelijkbaarheid is ons advies om onvrijwillige zorg niet meer te gebruiken voor 

de DKG-g-indeling.  

In de oude systematiek wordt gewerkt met schadelastjaren, in de nieuwe systematiek met boekjaren. Dit heeft 

gevolgen voor de DKG-g-risicoklassen, waarbij wordt gekeken of de verzekerde in de laatst geopende DBC meer of 

minder dan 3.000 behandelminuten had. Als een DBC wordt geopend in december t-1 van meer dan 3.000 

behandelminuten, dan tellen deze behandelminuten mee voor jaar t-1. In het ZPM tellen alleen de behandelminuten van 

december in een traject. In januari gaat het traject weer verder. Dit moet worden opgelost door de oude data 

 

9 Een deel van de verzekerden zal overigens mogelijk alsnog in de juiste risicoklasse terecht komen op basis van dezelfde diagnose en 

hetzelfde zorggebruik (zie bijlage E). 
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representatief te maken voor de nieuwe situatie. Hiervoor is het belangrijk om de eindtijd van de DBC’s te 

weten. Vektis beschikt over de juiste informatie om de data representatief te maken.   

ZPM-zorgtrajecten kunnen omvangrijker zijn dan DBC’s waardoor bij herhaald ambulant en overig 

specialistische zorg de 3.000 minutengrens in t-1 mogelijk sneller wordt gepasseerd. Voor het onderscheid naar 

meer of minder dan 3.000 behandelminuten wordt gekeken of de verzekerde in de laatst geopende DBC een 

behandeling van meer of minder dan 3.000 minuten had op basis van behandelduurklasse. In het ZPM kunnen 

behandeltrajecten langer doorlopen. Daarnaast zal er in het ZPM slechts één zorgtraject bij een aanbieder lopen terwijl 

in de oude systematiek een verzekerden meerdere DBC’s kon hebben. Deze twee factoren maken de ZPM-

zorgtrajecten omvangrijker dan DBC’s.    

Voor jaar t-1 kan er een probleem optreden wanneer er in de oude situatie vaak meerdere DBC’s voorkwamen in t-1 en 

dit in de ZPM-data niet meer te zien is als losse DBC’s maar als één zorgtraject. Het zorgtrajectnummer omvat namelijk 

alle zorg die voor de zorgvraag van de patiënt bij de zorgaanbieder wordt geleverd binnen de Zvw, ongeacht diagnose 

of zorgvraagtypering. Het zorgtrajectnummer eindigt zodra de behandelaar de behandeling binnen de Zvw afsluit. Een 

zorgtraject moet worden heropend als er binnen 365 dagen na de laatste zorgprestatie sprake is van een terugval.10 Dit 

kan ertoe leiden dat een verzekerde die in de oude situatie meerdere DBC’s had (bij dezelfde behandelaar) in een jaar 

in de ZPM-systematiek één langer zorgtraject heeft.  

Om een inschatting te maken van hoe groot dit probleem is kijken we hoeveel verzekerden meerdere DBC’s in een jaar 

hebben. Circa 13% van de verzekerden in zorggebruikcategorie ‘herhaald ambulant’ hebben meerdere DBC’s in t-1. 

Voor de zorggebruikcategorie ‘overig specialistische zorg’ geldt dit voor circa 5% van de verzekerden. Een deel van 

deze DBC’s betreffen mogelijk verschillende zorgaanbieders waardoor dit in de ZPM-systematiek nog steeds te zien zal 

zijn als aparte zorgtrajecten. De 13% en 5% geeft dus een indicatie van de maximale omvang van het probleem.  

 

Dit kan opgelost worden door voor de OT 2023 de DBC-data t-1 (2019) representatief te maken voor 2022. Het gaat 

dan zowel om het omzetten van schadelastjaren naar boekjaren als het ‘aan elkaar plakken’ van overlappende DBC’s. 

Dit betekent dat ‘de laatst geopende DBC’ dan een gesimuleerd ZPM-traject is in plaats van een DBC. En als voorheen 

de laatst geopende DBC deels overlapte met een eerdere nog niet afgeronde DBC, zal het ‘laatst geopende ZPM-

traject’ langer zijn dan in de oude situatie de ‘laatst geopende DBC’ was. Hierdoor wordt sneller de 3.000 

behandelminutengrens gepasseerd.11 Dit betekent dat in de huidige DKG-g-indeling eventueel de minutengrens naar 

boven moet worden bijgesteld. Om te bepalen wat een goede minutengrens is, zouden we het werkelijke aantal 

behandelminuten moeten weten. Hiermee zou de groep verzekerden opgesplitst kunnen worden in twee groepen met 

variërende grens van aantal behandelminuten en het verschil in meerkosten tussen de groepen gemaximaliseerd 

kunnen worden. Wij beschikken nu niet over deze informatie (Vektis heeft deze informatie wel). Deze informatie komt 

ook niet tijdig beschikbaar voor dit onderzoek. Zodat we de optimale minutengrens niet kunnen onderzoeken.  

Idealiter zouden wij aanbevelen om gesimuleerde ZPM-data op basis van gegevens 2019 te (laten) maken door Vektis 

zodat het gebruikt kan worden voor OT 2023. Dan wordt weliswaar de 3.000 minutengrens sneller gepasseerd, maar is 

de OT-data in ieder geval vergelijkbaar met de data voor de ex-ante bijdragebepaling en de definitieve vaststelling. 

Tegelijkertijd zien we dat het probleem van overlappende DBC’s niet zo groot lijkt voor zover wij dat met de beschikbare 

data kunnen onderzoeken. De conclusie is dus dat het ‘aan elkaar plakken van overlappende DBC’s’ niet nodig is, 

omdat de consequenties hiervan naar verwachting beperkt zijn. Het omzetten van schadelastjaren naar boekjaren is wel 

noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de OT-data representatief is voor de definitieve vaststelling.  

 

10 Een zorgtrajectnummer kan nooit langer dan 365 dagen ongebruikt openstaan. 

11 Daarnaast zal herhaald ambulant hierdoor minder vaak voorkomen dan voorheen, omdat veel verzekerden in herhaald ambulant 

werden ingedeeld doordat ze drie opeenvolgende DBC’s hadden in t-1. (Zij komen dan echter vaak alsnog in dezelfde DKG-g-

risicoklasse doordat ze dan in de categorie overige specialistische zorg in t-1 vallen). 
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Tot slot is er nog een andere alternatieve oplossing, die in onze optiek niet goed uitvoerbaar is. Voor de volledigheid 

lichten we deze mogelijkheid hier kort toe. In dit alternatief wordt niet de DBC-data representatief gemaakt voor de 

ZPM-data, maar gebeurt dit andersom. De uitdaging hierbij is het identificeren van welke ZPM-trajecten in de oude 

situatie uit meerdere DBC’s zouden hebben bestaan. Daarna zouden deze ZPM-trajecten opgeknipt kunnen worden. 

Wij zien geen goede aanpak hoe dit op een goede manier zou kunnen worden gedaan.  

ZPM-Zorgtrajecten kunnen langer doorlopen dan DBC’s waardoor herhaald ambulant niet te onderscheiden is. 

De indeling in de DKG-g-risicoklassen gebeurt op basis van zorggebruik en diagnose. Eén van de 

zorggebruikcategorieën is ‘herhaald ambulant’ (met uitsplitsing naar meer of minder dan 3.000 behandelminuten). Een 

verzekerde wordt in deze categorie ingedeeld als de verzekerde in de afgelopen drie jaar (t-3, t-2 en/of t-1) minimaal 

drie ambulante DBC’s heeft gehad, dat wil zeggen DBC's met verblijfsdagen gelijk aan nul of onbekend. Bij gebruik van 

het ZPM wordt een trajectnummer toegekend. Dit traject kan langer doorlopen dan een DBC. Als het traject lang 

doorloopt, zijn er geen drie opvolgende behandeltrajecten te zien. Dit probleem doet zich voor vereveningsjaar 2023 

nog maar beperkt voor, omdat er in 2020 (t-3) en 2021 (t-2) nog DBC’s zijn. Zie tabel 3. Wanneer een verzekerde een 

DBC had in 2020, een DBC in 2021 (t-2) een ZPM-traject in 2022 (t-1), dan telt dit nog steeds als drie losse 

behandelperiodes. Er kan zich wel een probleem voordoen voor verzekerden die in de OT, de ex-ante bijdragebepaling 

of de tussentijdse verzekerdenbepaling drie ambulante DBC’s hebben in t-1 bij dezelfde aanbieder. In het ZPM - en dus 

in de vaststelling - wordt dit geregistreerd als één zorgtraject en is het niet meer als herhaald ambulant te 

onderscheiden. Dit zou kunnen worden opgelost door de oude bekostigingsdata representatief te maken voor de ZPM-

data waarin deze trajecten al worden gezien als één zorgtraject. Dan zijn de indeling in risicoklassen bij de OT, de ex-

ante en definitieve vaststelling in ieder geval vergelijkbaar. Hier is onvoldoende tijd voor. De omvang van dit probleem is 

naar verwachting beperkt omdat zoals we bij het vorige punt beschreven circa 13% van de verzekerden in 

zorggebruikcategorie ‘herhaald ambulant’ meerdere DBC’s hebben in t-1. Een deel van deze DBC’s betreffen mogelijk 

verschillende zorgaanbieders waardoor dit in de ZPM-systematiek nog steeds te zien zal zijn als aparte zorgtrajecten. 

De 13% geeft dus een indicatie van de maximale omvang van het probleem. Ons advies is daarom om het nu zo te 

laten. Voor vereveningsjaar 2024 wordt het probleem groter omdat dan zowel t-2 als t-1 gebaseerd zijn op ZPM-data in 

de definitieve vaststelling. Het advies is om hier voor vereveningsjaar 2023 niks mee te doen. Voor 2024 is het advies 

om tijdig te onderzoeken hoe hier het beste mee kan worden omgegaan.  

 
 Brondata OT Brondata definitieve vaststelling 

t-3 2017 - oude bekostigingsdata 2020 - oude bekostigingsdata 

t-2 2018 - oude bekostigingsdata 2021 - oude bekostigingsdata met harde knip 

t-1 2019 - oude bekostigingsdata 2022 - ZPM-data 

Kosten 2020 - oude bekostigingsdata 2023 - ZPM-data 

Tabel 3. Onzekerheden in representativiteit van de data voor OT 2023 

De vertaling van de ZZP 3, ZZP 4, ZZP 5 enerzijds en ZZP 6, ZZP 7 en ZZP ggz Klinisch Intensieve Behandeling 

(KIB) anderzijds naar verzorgingsgraad in de nieuwe systematiek is niet eenduidig te maken.  

Het onderscheid naar voortgezet verblijf (l-ggz) komt in het ZPM te vervallen. Met de ZPM-data kan gereproduceerd 

worden of er in de oude situatie sprake was geweest van een ZZP door te kijken naar het aantal verblijfsdagen van de 

verzekerde. Wanneer een verzekerde meer dan 365 aaneengesloten verblijfsdagen heeft gehad, betekent dit dat hij in 

de oude situatie een ZZP zou krijgen. Voor DKG-g-risicoklassen 16 en 17 wordt er nog een verder onderscheid 

gemaakte naar lichte ZZP’s (3, 4 en 5) en zware ZZP’s (6, 7 en Klinisch Intensieve Behandeling). De vertaling van ZZP 

3, ZZP 4, ZZP 5 enerzijds en ZZP 6, ZZP 7 en ZZP ggz Klinisch Intensieve Behandeling (KIB) anderzijds naar 

verzorgingsgraad in de nieuwe systematiek is niet eenduidig te maken. Aanbieders hebben simulaties gemaakt waarin 

ze de vertaalslag hebben gemaakt van ZZP naar verblijfsdagen met verzorgingsgraad. Voor elke ZZP-klasse komt dit 

neer op een procentuele verdeling over de verzorgingsgraden. Op grote lijnen komen lage ZZP-klassen overeen met 

lage verzorgingsgraden, maar er is geen eenduidige lijn in te trekken.  

 

Om dit ‘vertaalprobleem’ te omzeilen zouden DKG-g-risicoklassen 16 en 17 samengevoegd kunnen worden. 
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In de eindrapportage over de normbedragen 2020 (WOR 974) staat beschreven dat de prevalenties, kosten en 

normbedragen van de psychische DKG’s 13 tot en met 18 grillige ontwikkelingen laten zien. Aangezien de prevalentie 

gering is (minder dan 6.000 verzekerdenjaren in totaal) en de bandbreedte van de normbedragen van DKG’s 13 tot en 

met 18 ook beperkt is (afgezien van DKG 17), geeft ESHPM als overweging mee om deze DKG’s in de toekomst samen 

te voegen (met uitzondering van DKG 17). Deze redenering volgend is het dus juist niet verstandig om DKG-g-klassen 

16 en 17 samen te voegen, omdat de normbedragen erg verschillend zijn. Een alternatieve oplossing zou zijn om de 

vertaling te maken van ZZP’s naar verblijfsdagen met verzorgingsgraad op basis van de vertaaltabel van verzekeraars, 

zie tabel 4. 

 

ZZP (LGGZ)>365 dagen Type verblijfsdag (ZPM) 

ZZP 3 Prestatiebeschrijving Verblijfsdag C ggz (Matige verzorgingsgraad) in 
combinatie met noodzakelijke behandeling in setting klinisch 

ZZP 4 Prestatiebeschrijving Verblijfsdag D ggz (Gemiddelde verzorgingsgraad) in 
combinatie met noodzakelijke behandeling in setting klinisch 

ZZP 5 Prestatiebeschrijving Verblijfsdag E ggz (Intensieve verzorgingsgraad) in 
combinatie met noodzakelijke behandeling in setting klinisch 

ZZP 6 Prestatiebeschrijving Verblijfsdag E ggz (Intensieve verzorgingsgraad) in 
combinatie met noodzakelijke behandeling in setting klinisch 

ZZP 7 Prestatiebeschrijving Verblijfsdag F ggz (Extra intensieve verzorgingsgraad) 
in combinatie met noodzakelijke behandeling in setting klinisch 

ZZP ggz Klinisch Intensieve 
Behandeling (KIB) 

Prestatiebeschrijving Verblijfsdag G ggz (Extra intensieve verzorgingsgraad) 
in combinatie met noodzakelijke behandeling in setting klinisch 

Tabel 4. Conversietabel GGZ DBC ZPM en verzorgingsgraad12 

Het probleem hierbij is dat ZZP 5 en ZZP 6 beiden geconverteerd worden naar Verblijfsdag E ggz, terwijl in de huidige 

DKG-g-indeling ZZP 5 wordt ingedeeld bij de ‘lichte verblijfsdagen’ (DKG 16) en ZZP 6 bij de ‘zware verblijfsdagen’ 

(DKG 17). Dit betekent dat, om het onderscheid tussen lichte en zware verblijfsdagen op eenzelfde manier te kunnen 

maken in de DBC-systematiek en in de ZPM-systematiek, de grens verlegd moet worden. 

 

Dit geeft aanleiding om een variant door te rekenen waarbij ZZP’s 3 en 4 worden ingedeeld in DKG 16 en ZZP’s 5, 6, 7 

en ggz Klinisch Intensieve Behandeling in DKG 17.  

2.1.3 Kostencategorieën MHK-g  

Voor de indeling in de risicoklassen van het MHK-g-criterium zijn de kosten van de verzekerden relevant.13 Ook voor het 

MHK-g-criterium speelt de overstap van schadelastjaar naar kalenderjaar. Een patiënt die in november 2021 

intramuraal werd opgenomen, zal door de schadelastdip in 2021 geen extreem hoge kosten hebben terwijl dit wel het 

geval zou zijn wanneer je per schadelastjaar telt. Dit effect speelt alleen in 2021 door de schadelastdip. Ons advies is 

daarom om voor de OT 2023 data van 2018, met daarin de schadelastdip verwerkt, te gebruiken zodat dit jaar 

 

12 https://www.cooperatievgz.nl/-/media/project/cooperatie-vgz/cooperatie-vgz/zorgaanbieders/zorgaanbieders/ggz/zpm-conversie-

tabellen.pdf en https://www.zorgenzekerheid.nl/contentbeheer/download/conversie-tabellen-ggz-dbc-zpm.htm  

13 Het MHK-criterium kent de volgende risicoklassen:  

0. Geen MHK;  

1. ≥1x in 3 jaar kosten in top-98,5% met kosten > €10;  

2. ≥2x in 5 jaar kosten in top-10‰;  

3. ≥2x in 5 jaar kosten in top-5‰;  

4. ≥2x in 5 jaar kosten in top-2,5‰;  

5: ≥2x in 5 jaar kosten in top-1‰;  

6: 5x in 5 jaar kosten in top-5‰;  

7: 5x in 5 jaar kosten in top-2,5‰. 

https://www.cooperatievgz.nl/-/media/project/cooperatie-vgz/cooperatie-vgz/zorgaanbieders/zorgaanbieders/ggz/zpm-conversie-tabellen.pdf
https://www.cooperatievgz.nl/-/media/project/cooperatie-vgz/cooperatie-vgz/zorgaanbieders/zorgaanbieders/ggz/zpm-conversie-tabellen.pdf
https://www.zorgenzekerheid.nl/contentbeheer/download/conversie-tabellen-ggz-dbc-zpm.htm
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representatief is voor 2021. Daarnaast is ons advies om voor de OT gebruik te maken van data over 2019 die 

representatief is gemaakt voor 2022.  

2.2 Conclusies geconstateerde problemen en oplossingen 

In dit hoofdstuk hebben we geconstateerd dat er relevante verschillen zijn voor de risicoverevening tussen de oude 

bekostiging en het zorgprestatiemodel.  

Ten aanzien van het MHK-g-criterium geldt dat de bevindingen in dit hoofdstuk geen aanleiding geven om het MHK-g-

criterium aan te passen. Het is wel belangrijk om te zorgen dat de kostengegevens vergelijkbaar zijn voor wat betreft de 

schadelastdip voor de OT, de ex-ante bijdragebepaling, de tussentijdse verzekerdenbepaling en definitieve vaststelling. 

Ons advies is daarom om voor de OT 2023 data van 2018 met daarin de schadelastdip verwerkt te gebruiken zodat dit 

jaar representatief is voor 2021. Daarnaast moet 2019 representatief gemaakt worden voor 2022. Dit betekent dat de 

ZPM-tarieven gebruikt moeten worden voor 2019. Hiervoor kan de eerder gemaakte conversietabel gebruikt worden. 

Wij zien de volgende mogelijke en haalbare oplossingen voor de geconstateerde problemen ten aanzien van het DKG-

g-criterium: 

a. In de huidige operationalisering van de diagnosecategorie ‘Drie jaar achtereen een diagnose’ wordt 

gekeken of de verzekerden in t-3, t-2 én t-1 een DBC met een EPA (Ernstige Psychische Aandoening) diagnose 

had. In het ZPM wordt gewerkt met trajecten die langer dan een jaar kunnen doorlopen. In dit geval kan gekeken 

worden of de verzekerde in t-3, t-2 en t-1 is behandeld voor een diagnose die valt onder de EPA-categorie. Dit is 

belangrijk voor de indeling van de verzekerden in risicoklassen en dit gebeurt door het Zorginstituut. Bij dit 

onderzoek worden uitvoeringsbestanden aangeleverd aan het Zorginstituut waarin dit ook beschreven staat.  

b. Onderscheid basis-ggz verdwijnt. Dit kan worden opgelost door het samenvoegen van DKG-g-

risicoklassen 1 met risicoklassen 3 of met risicoklassen 2 en 3. Als dit beiden geen goede oplossing biedt 

en als het in de praktijk een probleem blijkt om de basis-ggz te onderscheiden op basis van de informatie op de 

factuur, dan is ons advies om de DKG-g-indeling hetzelfde te laten en in het ZPM de voormalige basis-ggz te 

onderscheiden door 1) te kijken of voormalig basis-ggz op de factuur staat en 2) alle behandelingen in de 

monodisciplinaire setting met een nader te bepalen (door middel van onderzoek) totaal maximaal aantal 

behandelminuten in t-1 onder de voormalige basis-ggz te scharen. Het gaat dan over de data van 2022. Dit is 

dus relevant voor de definitieve vaststelling.   

c. In de DBC-systematiek werd een ‘pakketje’ van behandelminuten gedeclareerd. Dit is een totaal van directe en 

indirecte tijd. In de ZPM-systematiek wordt alleen nog directe tijd geschreven. De benodigde indirecte tijd is 

verdisconteerd in het tarief van de prestaties. Beide situaties zijn dus niet vergelijkbaar. Het aantal 

behandelminuten is belangrijk voor de huidige DKG-g-indeling. Dit kan worden opgelost door het samenvoegen 

van risicoklassen 2 tot en met 8. (Dit zou ook gelijk een oplossing zijn voor het probleem dat de 

zorgtrajectnummers langer kunnen doorlopen dan DBC’s waardoor herhaald ambulant niet te onderscheiden is 

en waardoor bij herhaald ambulant en overig specialistische zorg de 3.000 minutengrens in t-1 mogelijk sneller 

wordt gepasseerd). Als het samenvoegen van risicoklassen 2 tot en met 8 geen goede oplossing blijkt dan kan 

gebruik worden gemaakt van een ophoogfactor voor het aantal behandelminuten van ZPM-declaraties 

gebaseerd op ramingen van de NZa. Dit zal dan moeten gebeuren bij de voorlopige en definitieve 

vaststellingen door het Zorginstituut. (Dit biedt geen oplossing voor het probleem dat de zorgtrajectnummers 

langer kunnen doorlopen dan DBC’s. Dit probleem lijkt echter relatief klein in omvang). 

d. Onvrijwillige zorg is niet te herleiden uit ZPM-data. Omwille van de vergelijkbaarheid is ons advies om 

onvrijwillige zorg niet meer te gebruiken voor de DKG-g-indeling.  

e. In de oude systematiek wordt gewerkt met schadelastjaren, in de nieuwe systematiek met boekjaren. Dit 

heeft gevolgen voor de DKG-g-risicoklassen, waarbij wordt gekeken of de verzekerde binnen een geopende 

DBC een behandeling heeft gehad van 3.000 minuten of meer op basis van behandelduurklasse. Als een DBC 

wordt geopend in december t-1 van meer dan 3.000 behandelminuten dan tellen deze behandelminuten mee 

voor jaar t-1. In het ZPM tellen alleen de behandelminuten van december in een traject. In januari gaat het traject 
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weer verder. Dit moet worden opgelost door de oude data representatief te maken voor de nieuwe 

situatie. Hiervoor is het belangrijk om de eindtijd van de DBC’s te weten. Vektis beschikt over de juiste 

informatie om de data representatief te maken.   

f. ZZP’s bestaan niet meer in het ZPM. Ons advies is om de voormalige ZZP’s in de ZPM-data van 2022 te 

onderscheiden door te kijken of de verzekerde meer dan 365 aaneengesloten verblijfsdagen heeft gehad. De 

vertaling van ZZP naar verzorgingsgraad is niet een-op-een te maken. Om het onderscheid op eenzelfde 

manier te kunnen maken in de DBC-systematiek en in de ZPM-systematiek, zal de grens verlegd moeten 

worden (bijvoorbeeld door ZZP 5 mee te nemen bij zwaar in plaats van licht) of de categorieën samengevoegd 

moeten worden. De DKG-g-risicoklassen 16 (licht) en 17 (zwaar) zijn beiden niet heel groot in aantal 

verzekerden: 1.339 respectievelijk 682 verzekerden in 2018 (zie bijlage C). Dit betekent dat zowel een 

verschuiving van ZZP 5 van risicoklasse 16 naar risicoklasse 17 als het samenvoegen van DKG-g-

risicoklassen 16 en 17 potentieel een goed idee kan zijn.  

2.3 Resterende onzekerheden 

Bij enkele van de genoemde verschillen tussen de oude bekostiging en het Zorgprestatiemodel (paragraaf 2.1) hebben 

wij geconstateerd dat deze verschillen lastig te repareren of dusdanig klein zijn dat we ze buiten beschouwing laten in 

de rest van dit onderzoek. Deze verschillen introduceren resterende onzekerheden voor de representativiteit van de 

data die gebruikt wordt in de OT, de ex-ante bijdragebepaling en de tussentijdse verzekerdenbepaling voor de 

definitieve vaststelling. Deze resterende onzekerheden zijn: 

a. In de oude systematiek werd een aparte diagnose geregistreerd per DBC, in het ZPM wordt de diagnose 

waarschijnlijk minder vaak vernieuwd. Wij denken dat de impact van dit verschil relatief beperkt zal blijven. 

Het blijkt namelijk dat voor de categorie herhaald ambulant 4% van de verzekerden in t-1 (2018) meer dan  één 

unieke diagnose heeft in een jaar, voor de categorie overig specialistisch betreft dit slechts 1% van de 

verzekerden. Bij een deel van deze 4% en 1% is er alsnog geen sprake van overlappende DBC’s, maar we 

konden dit niet nader vaststellen omdat we geen begin- en einddatum hebben. Dit probleem is dus beperkt. 

b. Vertaling behandelminuten is niet perfect te maken. In paragraaf 2.2 omschrijven wij de mogelijke oplossing 

om gebruik te maken van een ophoogfactor voor het aantal behandelminuten van ZPM-declaraties gebaseerd 

op ramingen van de NZa. Aangezien de totale tijd (direct + indirect) onbekend is in het ZPM, moet gewerkt 

worden met een raming van de indirecte tijd. Deze vertaling is nooit perfect. Dit introduceert een onzekerheid. 

c. In de oude systematiek wordt gewerkt met schadelastjaren, in de nieuwe systematiek met boekjaren. 

Zoals beschreven in paragraaf 2.2 zal dit deels worden ondervangen door de oude data representatief te maken 

voor de nieuwe situatie. Echter, het is te verwachten dat de overstap van schadelastjaren naar boekjaren leidt tot 

een verslechtering van het vereveningsmodel. Dit illustreren we met het voorbeeld van een verzekerde die in de 

zorggebruikcategorie ‘Intramuraal 1-28 verblijfsdagen in t-1’ valt. Wanneer je rekent in schadelastjaren is het te 

verwachten dat deze verzekerde in jaar t waarschijnlijk weinig tot geen verblijfsdagen zal hebben. Wanneer je 

rekent in boekjaren kun je dit minder stellig zeggen. Een verzekerde die in januari van jaar t-1 twintig 

verblijfsdagen heeft gehad en daarna niet meer heeft waarschijnlijk andere kosten in jaar t dan een verzekerde 

die twintig verblijfsdagen heeft gehad van 22 tot en met 31 december. Hierdoor zal de voorspelkracht van het 

DKG-kenmerk afnemen.  

d. ZPM-zorgtrajecten kunnen omvangrijker zijn dan DBC’s waardoor bij herhaald ambulant en overig 

specialistische zorg de 3.000 minutengrens in t-1 mogelijk sneller wordt gepasseerd. Dit probleem is naar 

verwachting beperkt. Circa 13% van de verzekerden in zorggebruikcategorie ‘herhaald ambulant’ hebben 

meerdere DBC’s in t-1. Voor de zorggebruikcategorie ‘overig specialistische zorg’ geldt dit voor circa 5% van de 

verzekerden. Een deel van deze DBC’s betreffen mogelijk verschillende zorgaanbieders waardoor dit in de ZPM-

systematiek nog steeds te zien zal zijn als aparte zorgtrajecten. De 13% en 5% geeft dus een indicatie van de 

maximale omvang van het probleem.  

e. ZPM-Zorgtrajecten kunnen langer doorlopen dan DBC’s waardoor herhaald ambulant niet te 

onderscheiden is. Voor modeljaar 2023 doet dit probleem zich alleen voor als verzekerden in de OT, ex-ante 

bijdragebepaling of de tussentijdse bepaling drie ambulante DBC’s hebben in t-1 bij dezelfde aanbieder. In het 
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ZPM – en dus in de definitieve vaststelling - wordt dit geregistreerd als één zorgtraject en is het niet meer als 

herhaald ambulant te onderscheiden. Ook dit probleem is naar verwachting beperkt in omvang omdat circa 13% 

van de verzekerden in zorggebruikcategorie ‘herhaald ambulant’ meerdere DBC’s hebben in t-1. 
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3 Overige verschillen tussen oude 
bekostiging en ZPM 

Hoofdstuk 2 beschreef technische verschillen tussen de oude bekostiging en het ZPM en mogelijke oplossingen om 

deze verschillen te overbruggen. De invoering van het ZPM heeft mogelijk ook andere effecten, deze effecten worden in 

dit hoofdstuk beschreven. In paragraaf 3.1 gaan we in op verschillen in bekostiging van bepaalde behandelingen en in 

paragraaf 3.2 op veranderingen in diagnoses en declaraties onder het ZPM ten opzichte van de oude systematiek. 

Aanbieders en verzekeraars geven in de gesprekken aan dat de omvang van veranderingen in diagnoses en 

declaraties nu nog niet goed in te schatten is. We hebben daardoor geen informatie die we kunnen gebruiken om de 

criteria hierop aan te passen. De effecten die worden beschreven in dit hoofdstuk introduceren dus resterende 

onzekerheden in de representativiteit van de data die gebruikt worden in de OT, de ex-ante bijdragebepaling en de 

tussentijdse verzekerdenbepaling voor de definitieve vaststelling. 

3.1 Verschillen in bekostiging 

De nieuwe bekostigingsstructuur zorgt ervoor dat de vergoeding voor dezelfde behandeling voor en na de invoering van 

het ZPM anders kan zijn. De NZa heeft hier onderzoek naar gedaan middels een impactanalyse.14 Hierbij zijn 

nadrukkelijk geen mogelijke anticipatie-effecten meegenomen. Dit zijn de belangrijkste verschuivingen volgens dit 

onderzoek: 

a. De financiering van zwaardere settings zal gemiddeld genomen erop vooruitgaan ten opzichte van de 

lichtere settings. De setting outreachend vormt hierop een uitzondering. Deze setting zal minder goed 

bekostigd worden door de relatief lichte disciplinemix in deze sector. 

b. De tarieven in de voormalige basis-ggz stijgen en de tarieven in de lichte gespecialiseerde ggz dalen. De 

differentiatie in tarieven tussen de basis-ggz en de lichte gespecialiseerde ggz verdwijnt. Deze beide categorieën 

vallen in het ZPM onder dezelfde setting. Hierdoor stijgen de tarieven in de basis-ggz en dalen de tarieven in de 

lichte gespecialiseerde ggz. 

 

Daarnaast volgt uit de gesprekken met verzekeraars en aanbieders dat de financiering van de voormalige 

langdurige ggz er veel op vooruit gaat. Dit komt onder andere doordat er aparte declaraties komen voor verblijf en 

behandeling.  

 

Wanneer de vergoeding voor zware patiënten beter wordt, zal dit mogelijk invloed hebben op de verdeling van de 

kosten. De verwachting is dat de populatie met hoge kosten hetzelfde blijft, maar dat de kosten per patiënt hoger zullen 

worden doordat er in het ZPM hogere tarieven gelden voor een zware setting. Naar verwachting zal dit tot verschuiving 

leiden in de indeling van verzekerden in het MHK-g-criterium. Voor de OT zal daarom 2019 representatief moeten 

worden gemaakt voor 2022. Dit betekent dat de ZPM-tarieven gebruikt moeten worden voor 2019. Hiervoor kan de 

eerder gemaakte conversietabel gebruikt worden.  

 

In de gesprekken met de zorgverzekeraars kwam daarnaast een belangrijk punt naar voren ten aanzien van de 

bekostiging. Door de betere bekostiging van de verzekerden met een zware zorgvraagtypering, die behandeld worden 

in een zware setting met hooggekwalificeerde behandelaren, moeten verzekeraars met veel verzekerden met een 

zware zorgvraag meer gaan vergoeden aan de aanbieders. Op het moment dat in het risicovereveningsmodel nog niet 

volledig gebruik wordt gemaakt van de uitgebreide gegevens uit het ZPM kan het zo zijn dat deze hogere vergoeding 

niet gepaard gaat met een gelijktijdige hogere bijdrage die de verzekeraar ontvangt vanuit de risicoverevening. Dit is 

voor zover wij kunnen overzien een probleem in deze overgangsfase waar geen oplossing voor is binnen de scope van 

 

14 Impactanalyse Zorgprestatiemodel Nederlandse Zorgautoriteit, 14 juli 2020. 
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dit onderzoek. Deze uitgebreidere informatie is immers nog niet beschikbaar tijdens de OT 2023 (op het moment dat het 

ex-ante model wordt geschat). We weten daardoor ook nog niet wat de omvang van dit probleem gaat zijn.  

3.2 Veranderingen in diagnoses en declaraties onder ZPM t.o.v. oude systematiek 

 

Het is mogelijk dat er door de nieuwe bekostigingsstructuur verschillen optreden in de diagnoses die zorgverleners 

stellen en het type behandeling dat zij uitvoeren. Door de invoering van het ZPM veranderen de volgende zaken wat 

mogelijk kan leiden tot andere keuzes bij zorgverleners of patiënten. Het gaat dan om: 

a. Veranderingen in gestelde diagnoses; 

b. Uitstel van zorg door twee keer betalen eigen risico als behandeling over de jaargrens heen gaat; 

c. Maximaliseren van de directe tijd; 

d. Meer inzet hooggekwalificeerde behandelaren door hogere vergoeding; 

e. Langer doorbehandelen van verzekerden die voorheen onder de basis-ggz vielen; 

f. Werken op niet-gecontracteerde basis wordt minder aantrekkelijk; 

g. Minder snelle afbouw van l-ggz door stijging van tarieven; 

h. De inhoud van de behandeling, zeker van de duurdere verzekerden, gaat naar verwachting niet veel veranderen. 

 

Wij lichten deze punten hierna toe. De laatste vijf punten beschrijven mogelijke veranderingen in de (duur van de) 

behandeling door zorgaanbieders. Hierbij spelen meerdere effecten, soms met tegengestelde richting, door elkaar 

heen. Daarnaast gaven experts in de interviews aan dat het nu nog niet mogelijk is om een inschatting van de grootte 

van deze effecten te geven. Een belangrijke onzekere factor die hierin meespeelt, is de contractering van zorg door 

verzekeraars. Door afspraken te maken of (deel)plafonds in te stellen kunnen hiermee bepaalde prikkels, zoals het 

langer doorbehandelen in de voormalige basis-ggz, worden tegengegaan.   

 

Experts verwachten niet of nauwelijks veranderingen in gestelde diagnoses. In het ZPM is de hoogte van de 

vergoeding niet meer afhankelijk van de gestelde diagnose. Wel worden behandelaren verplicht gesteld tot 2024 de 

DSM-5 hoofddiagnose te rapporteren op de factuur voor patiënten in de voormalige s-ggz.  

 

Op basis van interviews met experts verwachten wij niet dat er een grote verschuiving zal optreden in de 

gerapporteerde diagnoses. Wel worden er mogelijk iets minder verschillende diagnoses geregistreerd. De omvang 

hiervan en om welke diagnoses het gaat is moeilijk op voorhand in te schatten. 

 

Experts geven aan dat het stellen van diagnoses een belangrijk onderdeel is van het werk van psychologen en 

psychiaters. We mogen ervan uitgaan dat zorgverleners dit op een inhoudelijke en integere manier doen, onafhankelijk 

van de financiering. Daarnaast waren de verschillen tussen de vergoedingen van verschillende diagnoses in de oude 

systematiek dermate klein dat respondenten niet verwachten dat hiermee is ‘gesjoemeld’. Experts verwachten dat een 

verschuiving in diagnoses alleen zichtbaar is wanneer het verzekerdenpakket wijzigt - zoals in 2012 het geval was bij 

het schrappen van de aanpassingsstoornis uit het basispakket - maar dat is nu niet aan de orde.  

 

Er kan wel een verschil optreden voor patiëntengroepen die voorheen meerdere diagnoses gesteld kregen in hun 

gehele behandeltraject. Voor hen kan een verschil optreden tussen welke diagnoses er in het patiëntendossier worden 

opgenomen en welke diagnose er op de factuur komt te staan. Hierbij speelt het ook mee dat zorgtrajecten onder het 

ZPM langer doorlopen dan DBC’s. Mogelijk wordt gedurende het traject de diagnose niet aangepast op de factuur. Er is 

voor behandelaren geen motivatie om de diagnose op de factuur aan te passen. Dit was voorheen wel zo omdat dit kon 

leiden tot een andere productgroep. Naar verwachting wordt voor cliënten, die al in zorg waren de laatste diagnose, als 

uitgangspunt genomen en wordt voor nieuwe patiënten de diagnose één keer bepaald. In de oude systematiek kwam 

het daarnaast voor dat, wanneer een patiënt bij verschillende instellingen voor dezelfde diagnose onder behandeling 

was, de behandelaren verschillende diagnoses invulden onder de aanname dat dit nodig was voor de vergoeding. Deze 

parallelle diagnoses zullen afnemen omdat dit nu niet meer speelt.  
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Betalen eigen risico per kalenderjaar kan voor lichte ggz-zorg leiden tot uitstel van zorg. Wanneer een 

behandeling over de jaargrens valt, moet de patiënt tweemaal het eigen risico betalen. Dit was niet het geval in de oude 

bekostigingsstructuur. De NZa heeft becijferd dat deze wijziging voor circa 98.000 patiënten nadelig uit zal vallen.15 

Deze groep staat gelijk aan 9% van het totale aantal ggz-patiënten. De meeste mensen in deze groep ontvangen lichte 

ggz-zorg. Voor de zwaardere ggz-zorg is de impact beperkt, aangezien de zorgbehoefte groot is en deze patiënten vaak 

hun eigen risico al volledig gebruiken voor andere vormen van zorg. Mogelijkerwijs leidt de nieuwe regeling bij lichte 

ggz-patiënten tot uitstel van zorg (tot na de jaarwisseling) of tot een vroegtijdige beëindiging van de behandeling (net 

voor de jaarwisseling). Op langere termijn zou dit kunnen leiden tot een verergering van de problematiek en daarmee 

een stijging van de kosten. Aan de andere kant kunnen deze effecten gedempt worden door de lange wachtlijsten. Veel 

patiënten hebben al lang gewacht op hun behandeling en willen wellicht niet nóg langer wachten.  

 

Mogelijk treedt er een verschuiving op naar meer directe tijd en minder indirecte tijd na de invoering van het 

ZPM. Het ZPM bevat een prikkel om meer directe behandeltijd te schrijven doordat indirecte tijd is opgenomen in de 

tarieven voor de prestaties. Wanneer behandelaren meer directe tijd gaan schrijven, leidt dit tot een opwaarts effect in 

de kosten. Daarnaast blijkt uit interviews dat instellingen de geraamde hoeveelheid indirecte tijd ontoereikend achten. 

Zij geven hiervoor als reden dat de raming is gemaakt op basis van gegevens uit 2017, terwijl sindsdien de hoeveelheid 

indirecte tijd is gestegen. De NZa is van mening dat de hoeveelheid geraamde indirecte tijd voldoende is. In veel van de 

interviews wordt aangegeven dat een toename van de directe tijd verwacht wordt. Als voorbeeld wordt hierbij 

verschillende keren aangehaald dat een behandelaar de administratie doet in het bijzijn van de patiënt om het als 

directe tijd te kunnen schrijven.  

 

Impact van hogere vergoeding voor hooggekwalificeerde behandelaren zal beperkt zijn. In het ZPM is de 

vergoeding per minuut gedifferentieerd naar behandelaar. In de oude systematiek was er een vaste vergoeding per 

behandelminuut onafhankelijk van de behandelaar. Dit gaf een prikkel voor de inzet van laaggekwalificeerde 

professionals. Door het wegvallen van deze prikkel kan er een verschuiving optreden in de typen behandelaren die 

worden ingezet voor een behandeling. Het wordt financieel aantrekkelijk om hooggekwalificeerd behandelaren meer in 

te zetten, ook in de lichte ggz. Hierdoor is het mogelijk dat de kosten van een behandeling in de lichte ggz stijgen door 

inzet van meer hooggekwalificeerde behandelaren.16 Aan de andere kant zou de inzet van een hooggekwalificeerde 

behandelaar vroeg in het behandeltraject de kwaliteit van de behandeling kunnen verhogen en daarmee de 

doelmatigheid, wat juist de kosten kan drukken. Echter, uit vele interviews vernemen wij dat de inzet van 

hooggekwalificeerde professionals sterk beperkt wordt door de beschikbare capaciteit. Om deze reden verwachten wij 

geen grote veranderingen in de inzet van hooggekwalificeerde behandelaren. 

 

In de niet-gecontracteerde basis-ggz ontstaat het risico op te lang doorbehandelen. De bekostiging van de basis-

ggz uitgaande van het gemiddeld aantal behandelminuten komt te vervallen. Dit kan effect hebben op de duur en de 

kosten van behandelingen in de niet-gecontracteerde zorg voor voormalige basis-ggz patiënten. De NZa schrijft 

hierover: “Door het wegvallen van het genormeerde gemiddeld aantal behandelminuten in de tarieven van de basis-ggz 

producten ontstaan er andere prikkels. Het risico op het maken van minder dan het gemiddeld aantal minuten wordt 

(sic) beter beheerst. Er ontstaat in dit segment echter een nieuw risico op te lang doorbehandelen door niet-

gecontracteerde zorgaanbieders.” 17 Dit risico speelt minder in de gecontracteerde zorg omdat de contractafspraken 

tussen aanbieders en verzekeraars de hoogte van de vergoeding bepalen. De NZa verwacht dat door het ZPM de 

informatiepositie van zorgverzekeraars en de overheid sterk verbetert. Hierdoor kunnen ze betere afspraken maken, 

maar ook onverwachte ontwikkelingen eerder detecteren door het sneller beschikbaar komen van de informatie. 

Hierdoor worden dus met name de risico’s in het gecontracteerde deel van de zorg beter beheerst. 

 

 

15 Presentatie ‘Invoering ZPM en gevolgen voor het eigen risico’, Nederlandse Zorgautoriteit. 

16 Ex ante beleidsevaluatie Zorgprestatiemodel ggz en fz, Talma Instituut, mei 2020. 

17 Beoordeling beheersbaarheid van macrokosten bij invoering zorgprestatiemodel, Nederlandse Zorgautoriteit, juli 

2020. 



 

 

 

 
23 

Het wegvallen van het bucketsysteem in de niet-gecontracteerde zorg maakt werken op niet-gecontracteerde 

basis minder aantrekkelijk. Met de invoering van het ZPM wordt het ‘bucketsysteem’, dat in de niet-gecontracteerde 

zorg de vergoeding voor een behandeltraject bepaalde, opgeheven. Het bucketsysteem introduceerde een prikkel om 

het aantal behandelminuten net over de grens van een bucket te laten lopen. Op deze manier kon de behandelaar de 

vergoeding per minuut maximaliseren. De NZa verwacht dat het wegvallen van het bucketsysteem ervoor zorgt dat het 

minder lonend wordt om op niet-gecontracteerde basis te werken: “Het aangaan van een contract met een 

zorgverzekeraar wordt meer lonend. Het zorgprestatiemodel laat minder ruimte voor zorgaanbieders om door 

strategisch te declareren opbrengsten te maximaliseren. Dit maakt het voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders 

minder eenvoudig om zonder eigen betaling van de patiënt kostendekkend te kunnen werken. Meer zorgaanbieders 

komen daarmee in het beter beheersbare gecontracteerde deel van de ggz.” 18 Het opheffen van het bucketsysteem 

kan op die manier leiden tot een demping van de kosten.  

 

De ruimere financiering van de voormalige l-ggz kan leiden tot een langzamere afbouw van de behandeling. Dit 

punt kwam naar voren in gesprekken met verzekeraars. Een langzamere afbouw van de behandeling kan leiden tot een 

stijging van de kosten voor deze patiënten, die groter is dan wat verwacht mag worden op basis van de nieuwe tarieven. 

Daarnaast leidt dit voor aanbieders tot een prikkel om patiënten niet door te laten stromen naar de Wlz wanneer zij hier 

recht op zouden hebben.  

 

De inhoud van de behandeling, zeker van de duurdere verzekerden, gaat naar verwachting niet veel veranderen. 

De aanbieders en verzekeraars die wij hebben gesproken, verwachten dat de mogelijke veranderingen in diagnoses en 

declaraties geen grote impact hebben op de verzekerden met heel hoge kosten. De verzekerden met heel hoge kosten 

in de oude systematiek, zullen bij de nieuwe systematiek ook nog steeds heel hoge kosten hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Beoordeling beheersbaarheid van macrokosten bij invoering zorgprestatiemodel, Nederlandse Zorgautoriteit, juli 2020. 
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4 Doorrekening modellen 

Op basis van de bevindingen van hoofdstuk 2 en overleg met de begeleidingscommissie, hebben we besloten de 

volgende vijf modelvarianten door te rekenen: 

 

Tabel 5. Doorgerekende modelvarianten 

Het ggz-model van de OT 2022 vormt voor dit onderzoek het uitgangspunt en is dan ook geschat als M0. We hebben 

twee modelvarianten geschat die een oplossing kunnen vormen voor het niet een-op-een kunnen vertalen van ZZP’s 

naar verzorgingsgraden. In variant M1 zijn de DKG’s 16 en 17 samengevoegd en in variant M2 zijn de ZZP’s 

herverdeeld over DKG’s 16 en 17 (waarbij ZZP 5 is ingedeeld in DKG 17 in plaats van in DKG 16 zoals in het 

uitgangsmodel). Modelvariant M3 is doorgerekend om te onderzoeken of dit een oplossing kan zijn voor de overgang 

van directe + indirecte minuten in de oude bekostiging naar alleen directe minuten in het ZPM. Met modelvarianten M4 

en M5 onderzoeken we twee opties die het probleem, dat basis-ggz niet meer te onderscheiden zal zijn, in het ZPM 

kunnen oplossen.  

4.1 Voorbereiding schatting modelvarianten 

Voor het schatten van modelvarianten M0 en M3 tot en met M5 zijn slechts minimale aanpassingen vereist. Bij het 

herverdelen van DKG 16 en 17 voor M2, hebben we de aanpak van de huidige DKG-indeling overgenomen. Dit houdt in 

dat een verzekerde in DKG 16 valt wanneer zij/hij meer dan 14 ‘lichte’ ZZP-verblijfsdagen heeft in t-1 en dat een 

verzekerde in DKG 17 valt wanneer zij/hij meer dan 14 ‘zware’ ZZP-verblijfsdagen heeft in t-1. Hierbij hebben we de 

grens tussen lichte en zware verblijfsdagen opgeschoven ten opzichte van het uitgangsmodel, zoals beschreven in 

hoofdstuk 2. 

4.2 Uitkomsten modelvarianten 

4.2.1 Verevenende werking 

We vergelijken alle vijf de modelvarianten met M0 om te zien in hoeverre er sprake is van een verandering in de 

verevenende werking als gevolg van de aanpassingen aan de DKG’s. Daarnaast vergelijken we M1 en M2, en M4 en 

M5 onderling om te bekijken welke variant het best ‘presteert’. De cijfers over de verevenende werking zijn 

weergegeven in tabel 6. 

Modelvarianten M1 en M2 laten ten opzichte van het uitgangsmodel een verslechtering van de maatstaven op 

individuniveau zien. De R2 is bij M1 en M2 wat lager dan bij M0, en de GGAA en standaarddeviatie van de resultaten 

juist wat hoger. De maatstaven op individuniveau zijn bij M2 wel iets beter dan bij M1. Op subgroepniveau zijn de 

resultaten wisselend. De GGAA is bij M1 en M2 wat hoger dan bij M0, maar het resultaat op verzekerden met ggz-

kosten in t-1 ligt bij modelvariant M2 wat dichter bij nul dan bij M0. Het valt op dat het resultaat op verzekerden met de 

3% en 5% hoogste kosten in t-1 beter is bij de modelvarianten M1 en M2 dan bij het uitgangsmodel. Het resultaat op 

verzekerden met kosten tussen de laagste 25% en hoogste 5% in t-1 is bij M1 iets beter dan bij M0 en M2. Het resultaat 

op de verzekerden met de laagste 25% kosten in t-1 is in alle drie de varianten gelijk.   

Modelvarianten

M0 Uitgangsmodel OT 2022

M1 M0 met DKG 16 en 17 samengevoegd

M2 M0 met DKG 16 en 17 herverdeeld (DKG 16 = ZZP 3 en 4, DKG 17 = ZZP 5, 6 en 7)

M3 M0 met DKG 2 t/m 8 samengevoegd

M4 M0 met DKG 1 en 3 samengevoegd

M5 M0 met DKG 1 t/m 3 samengevoegd
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Tabel 6. Verevenende werking modelvarianten op individu-, subgroep- en verzekeraarsniveau

M0 M1 M2 M3 M4 M5

Niveau Maatstaf

Uitgangsmodel 

OT 2022

M0 met DKG 16 

en 17 

samengevoegd

M0 met DKG 16 

en 17 herverdeeld

M0 met DKG 2 

t/m 8 

samengevoegd

M0 met DKG 1 

en 3 

samengevoegd

M0 met DKG 1 

t/m 3 

samengevoegd

R2 20,4% 20,1% 20,2% 19,6% 20,3% 20,3%

CPM 28,7% 28,6% 28,7% 28,1% 28,4% 28,4%

GGAA 413,8 414,0 413,9 417,0 415,2 415,2

Standaarddeviatie van resultaten 2.988 2.994 2.992 3.003 2.989 2.989 

GGAA op ‘alle’ subgroepen in model* 172,4 172,7 172,5 176,4 174,0 173,9 

Resultaat op ggz-kosten=0 in t-1 -0,8 -0,8 -0,8 -1,3 -0,6 -0,6 

Resultaat op ggz-kosten>0 in t-1 14,7 14,8 14,5 22,8 10,5 10,7 

Resultaat op verzekerden met hoogste 1% kosten in t-1 -4.368 -4.797 -4.542 -4.763 -4.370 -4.370 

Resultaat op verzekerden met hoogste 3% kosten in t-1 -638 -490 -590 -2.073 -642 -641 

Resultaat op verzekerden met hoogste 5% kosten in t-1 -1.376 -1.331 -1.339 -3.294 -1.386 -1.386 

Resultaat op verzekerden met kosten tussen laagste 25% en hoogste 5% in t-1 -29 -28 -29 -37 -74 -80 

Resultaat op verzekerden met laagste 25% kosten in t-1 469 469 469 807 582 598 

R2 96,2% 96,1% 96,1% 95,9% 96,1% 96,1%

GGAA van resultaten 5,9 6,0 6,0 6,1 5,9 5,9

Bandbreedte van resultaten, allen 48,8 49,0 49,0 49,3 48,9 48,9

Bandbreedte van resultaten, exclusief verzekeraars met laagste en hoogste resultaat 33,2 33,1 33,2 33,1 34,0 34,1

Bandbreedte van resultaten verzekeraars, klein 30,2 30,5 30,6 27,6 30,2 30,2

Bandbreedte van resultaten verzekeraars, middel 33,2 33,1 33,2 35,6 34,0 34,1

Bandbreedte van resulaten verzekeraars, groot 43,3 43,5 43,4 43,3 43,7 43,7

Bandbreedte van resultaten verzekeraars, concern 48,8 49,0 49,0 49,3 48,9 48,9

Bandbreedte van resultaten verzekeraars, niet-concern 10,9 11,2 11,5 12,3 10,7 10,8

Individu

Verzekeraar

Subgroep
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Op verzekeraarsniveau is sprake van een kleine verslechtering van de maatstaven bij de modelvarianten M1 en M2 ten 

opzichte van het uitgangsmodel. De GGAA is iets hoger, net als de bandbreedte van de resultaten. Relatief gezien is 

met name bij de bandbreedte van de resultaten van niet-concernverzekeraars sprake van een verslechtering bij M1 en 

M2 ten opzichte van M0, waarbij het verschil met M1 kleiner is dan met M2. 

Modelvariant M3, waarbij DKG’s 2 tot en met 8 zijn samengevoegd, is ten opzichte van het uitgangsmodel een 

verslechtering, op zowel individu-, subgroep- als verzekeraarsniveau. De R2 is op individuniveau een stuk lager bij M3 

dan bij M0, net als de CPM. Ook de GGAA en de standaarddeviatie van de resultaten zijn bij M3 relatief een stuk hoger 

dan bij M0. Op subgroepniveau valt op dat door samenvoeging van DKG’s 2 tot en met 8 het resultaat op verzekerden 

zonder ggz-kosten in t-1 negatiever wordt en het resultaat op verzekerden met ggz-kosten in t-1 een stuk positiever. Er 

is bij M3 sprake van fors negatievere resultaten op verzekerden met de hoogste 1%, 3% en 5% koste in t-1 en een fors 

positiever resultaat op verzekerden met de laagste 25% kosten in t-1 dan bij M0. Op verzekeraarsniveau neemt de R2 af 

bij M3 ten opzichte van het uitgangsmodel, en de GGAA juist toe. Bij de bandbreedte van de resultaten valt op dat deze 

wat hoger is bij M3 dan bij M0, tenzij je kijkt naar de bandbreedte van de resultaten zonder de verzekeraars met het 

hoogste en laagste resultaat. De bandbreedte van de resultaten verbetert bij M3 voor de kleine verzekeraars, maar 

verslechtert voor de middelgrote en grote verzekeraars.  

Modelvarianten M4 en M5 scoren op de maatstaven op individuniveau iets slechter dan het uitgangsmodel. De R2 en 

CPM zijn iets lager dan bij M0 en de GGAA is juist wat hoger. We zien hierbij geen verschillen tussen M4 en M5. Op 

subgroepniveau is de GGAA voor M4 en M5 wat hoger dan voor M0. Het is opvallend dat het resultaat op verzekerden 

met en zonder ggz-kosten in t-1 bij de varianten M4 en M5 dichter bij nul liggen dan bij het uitgangsmodel. Op de 

verschillende groepen met kosten die we onderscheiden zijn echter wel verslechteringen waarneembaar: het resultaat 

op verzekerden met de hoogste 1%, 3%, 5% kosten en tussen de laagste 25% en hoogste 5% kosten in t-1 is bij M4 en 

M5 negatiever dan bij het uitgangsmodel, terwijl het resultaat op verzekerden met de 25% laagste kosten in t-1 een stuk 

positiever is dan bij M0. Modelvariant M4 doet het daarbij iets minder slecht dan M5 (maar dit verschil is 

verwaarloosbaar). Ook op verzekeraarsniveau is sprake van een verslechtering van de maatstaven bij M4 en M5 ten 

opzichte van het uitgangsmodel. De R2 is wat lager en de bandbreedte van de resultaten is bij sommige groepen wat 

hoger. De bandbreedte van de resultaten is bij M4 iets lager bij de meeste groepen dan bij M5.  

4.2.2 Resultaat per verzekeraar 

We hebben gekeken naar de mogelijke impact van de verschillende varianten waarbij DKG-risicoklassen worden 

samengevoegd door de gemiddelde vereveningsbijdrage per verzekerdenjaar te berekenen. Daarvoor hebben we de 

normbedragen vermenigvuldigd met de prevalenties van de DKG-risicoklassen en gedeeld door het totale aantal 

verzekerdenjaren. In tabel 7 staat het resultaat van deze analyse. Deze tabel zegt vooral iets over de prevalenties van 

het aantal verzekerden over de verschillende risicoklassen per verzekeraar.  

Voor het samenvoegen van risicoklassen 16 en 17 hebben we de gemiddelde vereveningsbijdrage gesorteerd van laag 

naar hoog; voor de andere kolommen hebben we de gemiddelde vereveningsbijdrage van die verzekeraar ernaast 

gezet. Het valt op dat er bijna 7.000 euro verschil zit tussen de laagste en hoogste gemiddelde vereveningsbijdrage 

voor verzekerden in risicoklassen 16 en 17. Dit betekent dat het samenvoegen van deze risicoklassen voor sommige 

verzekeraars meer impact zal hebben dan voor andere verzekeraars, doordat de samenstelling van hun populatie 

verschillend is. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat deze twee risicoklassen over de jaren sterke fluctuaties laten 

zien. Ook voor het samenvoegen van DKG-risicoklassen 2 tot en met 8, 1 en 3 en 1 tot en met 3 geldt dat er verschillen 

zijn in de gemiddelde vereveningsbijdrage en dus dat de populaties van de verzekeraars verschillend zijn. Een deel van 

deze verschillen worden bij het samenvoegen van DKG-risicoklassen mogelijk gecompenseerd door de aanpassing van 

de normbedragen van andere kenmerken zoals MHK en FKG.  
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Tabel 7. Gemiddelde en totale vereveningsbijdrage voor kenmerk DKG-g voor verzekerden in bepaalde DKG-risicoklassen per 

verzekeraar, op basis van prevalenties 2019 en normbedragen uit WOR 1054a (zonder hoge kostencompensatie)19. 

Om de impact van het samenvoegen van DKG-risicoklassen op het totale resultaat te bekijken, hebben we figuur 2 tot 

en met figuur 6 gemaakt. Zie bijlage G. Hierin is het resultaat per risicodrager20 in varianten M1 tot en met M5 afgezet 

tegen het resultaat per risicodrager van het uitgangsmodel M0. Hierin is te zien dat voor modelvarianten M1 en M2 er 

slechts kleine wijzigingen zijn ten opzichte van het uitgangsmodel (afwijkingen ten opzichte van de diagonale lijn in de 

linker figuur). Het verschil in gemiddeld resultaat is dan ook klein, bij M1 tussen -0,5 en 0,9 en bij M2 tussen -0,8 en 0,7 

(zie de rechter figuur).  

Bij M3 zijn de wijzigingen voor de risicodragers ten opzichte van het uitgangmodel wat groter. Er is best een aantal 

verzekeraars die erop achteruitgaan, maar ook een aantal verzekeraars die bij deze modelvariant een beter resultaat 

krijgt. Een aantal verzekeraars die al een negatief resultaat hadden, krijgen bij modelvariant M3 een nog negatiever 

resultaat. Het verschil in gemiddeld resultaat loopt bij M3 uiteen tussen -3,3 en 4,0.  

Voor de modelvarianten M4 en M5 zijn de verschillen ten opzichte van het uitgangsmodel M0 weer wat kleiner en ook 

tussen deze twee varianten is niet zoveel verschil te zien. Bij M4 loopt het gemiddelde resultaat uiteen van -1,6 tot 1,8 

en bij M5 van -1,7 tot 1,7.  

4.2.3 Effect op normbedragen 

In bijlage G staat een overzicht van de normbedragen per modelvariant. Het verschilt per modelvariant hoe groot de 

verschillen in normbedragen zijn ten opzichte van het uitgangsmodel.  

Voor modelvarianten M1 en M2 vindt logischerwijs de grootste verschuiving plaats voor de normbedragen van DKG-

klassen 16 en 17. Door het samenvoegen van deze twee klassen in M1 komt het normbedrag voor DKG 16/17 uit op 

een tussenliggende waarde van de normbedragen van het uitgangsmodel. Doordat in M2 de zwaardere patiënten uit 

 

19 Er is een X weergegeven als de verzekeraar minder dan 10 verzekerdenjaren in die klassen gezamenlijk had. 

20 De termen ‘risicodrager’ en ‘verzekeraar’ gebruiken we als synoniemen. We bedoelen daarmee de 20 juridische entiteiten die het ZIN 

onderscheidt ten behoeve van de uitvoering van de risicoverevening 2022. 

Verzekeraar

Gemiddelde 

vereveningsbijdrage o.b.v. DKG-

g voor verzekerden in 

risicoklassen 16 en 17

Gemiddelde vereveningsbijdrage 

o.b.v. DKG-g voor verzekerden in 

risicoklassen 2 t/m 8

Gemiddelde 

vereveningsbijdrage o.b.v. DKG-

g voor verzekerden in 

risicoklassen 1 en 3

Gemiddelde vereveningsbijdrage 

o.b.v. DKG-g voor verzekerden 

in risicoklassen 1 t/m 3

1 X 2.125 835 822

2 37.579 2.150 951 922

3 38.024 2.385 871 846

4 38.092 2.151 877 859

5 39.098 2.167 857 845

6 40.020 2.260 863 844

7 40.506 2.282 895 867

8 40.793 2.161 930 893

9 41.116 2.078 904 884

10 41.426 2.207 902 874

11 42.226 2.202 880 858

12 42.461 2.171 893 873

13 42.633 2.146 900 881

14 42.713 2.228 881 865

15 43.284 2.105 876 861

16 44.091 2.086 896 872

17 44.160 2.198 890 865

18 44.399 2.038 858 841

19 X 2.027 859 845

20 X 2.112 846 831

Totaal 41.997 2.195 890 866
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DKG 16 zijn overgeheveld naar DKG 17, zien we een daling van het normbedrag van zowel DKG 16 als DKG 17. Voor 

de overige kenmerken vinden er voor modelvarianten M1 en M2 slechts kleine wijzigingen in de normbedragen plaats. 

De grootste verschuivingen vinden plaats voor de kenmerken MHK en PPA. Voor het PPA-kenmerk betreft het een 

maximale verschuiving van 25 euro en voor het MHK-kenmerk een maximale verschuiving van 139 euro. Dit laatste 

bedrag is relatief klein in verhouding tot het normbedrag, het gaat slechts om een procentuele daling van 0,5%. 

Modelvariant M3 leidt tot forse verschuivingen in normbedragen voor het FKG, PPA, MHK en DKG-criterium. In 

modelvariant M3 worden DKG-klassen 2 tot en met 8 samengevoegd. Dit leidt tot een normbedrag van € 1.985 voor de 

samengestelde DKG-klassen. De normbedragen van het uitgangsmodel variëren van € 657 tot € 7.972 voor deze DKG-

klassen. Er vindt hier dus een forse verschuiving plaats. Het model compenseert hiervoor door ook de normbedragen 

van andere kenmerken aan te passen. De grootste verschuiving in het FKG-kenmerk vindt plaats voor de klasse 

‘Verslaving’. Hier stijgt het normbedrag van € 168 in het uitgangsmodel naar € 1.000,- in modelvariant M3. Tegelijkertijd 

vinden er relatief grote stijgingen plaats van de normbedragen voor de hogere klassen van het MHK-kenmerk. Dit is te 

verklaren doordat het model compenseert voor het lagere normbedrag van DKG-klassen 4 tot en met 8. De grootste 

procentuele stijging vindt plaats voor de MHK-klasse ‘≥2x in 5 jaar kosten in top-5‰’. Dit betreft een stijging van 50%. 

Voor modelvarianten M4 en M5 blijven de veranderingen in normbedragen relatief beperkt tot DKG-klassen 1, 2 en 3. 

Opvallend is dat voor modelvariant M4, waarbij DKG-klassen 1 en 3 zijn samengevoegd, het normbedrag van deze 

samengestelde klasse (€ 880) relatief dicht bij het normbedrag van DKG-klasse 2 (€ 625) ligt. Wanneer alle drie de 

klassen worden samengevoegd resulteert dit in een normbedrag van € 859. In de andere kenmerken van het model 

vinden slechts beperkte verschuivingen plaats voor modelvarianten M4 en M5. 

Als we de veranderingen in de bestaande kenmerken van het vereveningsmodel samenvatten met de Gewogen 

Gemiddelde Absolute Verandering (GGAV), zien we dat de verschuivingen in de normbedragen erg klein zijn voor 

modelvarianten M1 en M2 (tabel 8). Op totaalniveau verschuift in model M1 gemiddeld € 0,20. Bij model M2 is dit  

€ 0,10. Voor modelvariant M3 vinden forse verschuivingen plaats, met name voor het MHK-kenmerk. Dit was te 

verwachten op basis van de veranderingen in normbedragen bij deze modelvariant. De GGAV voor M4 en M5 neemt 

gematigde waarden aan. De totale gemiddelde verschuiving voor M4 bedraagt € 1,00. Voor modelvariant M5 is dit  

€ 0,90.  

 

Tabel 8. GGAV per modelvariant 

4.3 Conclusies varianten 

In de volgende alinea’s bespreken we de modelvarianten aan de hand van de criteria in het toetsingskader (WOR 871). 

We gaan kort in op de verevenende werking, mogelijke doelmatigheidsprikkels, de beheersbare complexiteit en validiteit 

M1 M2 M3 M4 M5

Risicoverevenin

gskenmerk

Leeftijd/geslacht € 0,2 € 0,1 € 3,4 € 1,1 € 1,0

FKG € 0,2 € 0,1 € 3,7 € 2,7 € 2,2

Regio € 0,2 € 0,1 € 0,3 € 0,4 € 0,3

AVI € 0,3 € 0,2 € 2,2 € 1,3 € 1,1

SES € 0,1 € 0,0 € 0,8 € 0,3 € 0,2

PPA € 0,2 € 0,1 € 2,1 € 0,1 € 0,1

MHK € 0,2 € 0,1 € 26,4 € 1,4 € 1,2

Totaal € 0,2 € 0,1 € 5,6 € 1,0 € 0,9

GGAV per risicovereveningskenmerk per modelvariant
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en meetbaarheid. In tabel 9 is een samenvatting te zien van onze beoordeling. Deze beoordeling is steeds gebaseerd 

op een vergelijking met het huidige model (M0). 

 

Tabel 9. Samenvatting toetsingscriteria in vergelijking met het uitgangsmodel (M0) 

Het eerste criterium betreft de verevenende werking (zie ook paragraaf 3.2.1). Alle modellen scoren slechter op 

verevenende werking dan het uitgangsmodel. Voor modelvarianten M1, M2, M4 en M5 zijn deze verschillen minimaal. 

Voor variant M3 is er sprake van een sterke achteruitgang in verevende werking. Voor modellen M1, M2, M3 en M4 

vindt er een kleine verslechtering plaats van de maatstaven op individu- en verzekeraarsniveau ten opzichte van het 

uitgangsmodel. De R2 op individuniveau voor deze modellen is respectievelijk 20,1%, 20,2%, 20,3% en 20,3%. Dit is 

lager dan voor het uitgangsmodel waarvoor de R2 op individuniveau 20,4% bedraagt. Op verzekeraarsniveau is de 

verslechtering voor al deze modellen slechts minimaal. Het gaat voor alle vier de modellen om een R2 op 

verzekeraarsniveau van 96,2% ten opzichte van 96,1% voor het uitgangsmodel. Modelvariant M3 scoort slechter op 

verevenende werking dan de andere vier modelvarianten. Op verzekeraarsniveau valt de R2 terug van 96,2% voor M0 

naar 95,9% voor M3. 

 

Voor het beoordelen van de doelmatigheid is vooral belangrijk dat wordt voorkomen dat verandering van een 

vereveningscriterium voor zorgverzekeraars of zorgaanbieders een verkeerde prikkel oplevert, of leidt tot een stimulans 

tot ongewenst gedrag. Een dergelijke prikkel zou kunnen ontstaan wanneer het vereveningsbedrag, dat een 

zorgverzekeraar ontvangt voor een bepaalde subgroep verzekerden, structureel afwijkt van de daadwerkelijke 

zorgkosten voor deze subgroep verzekerden. Om de doelmatigheid van de modelvarianten te beoordelen, focussen we 

daarom op het resultaat per subgroep zoals weergegeven in tabel 6. Op basis van deze gegevens concluderen wij dat 

modellen M1 en M2 even goed scoren op doelmatigheid als het uitgangsmodel, terwijl modelvarianten M3, M4 en M5 

slechter scoren dan M0. Modellen M1 en M2 hebben beide een negatiever resultaat voor de verzekerden met de 

hoogste 1% kosten, maar een minder negatief resultaat voor de verzekerden met de hoogste 3% kosten. Tegelijkertijd 

blijft het resultaat voor verzekerden zonder ggz-kosten in t-1 gelijk ten opzichte van het uitgangsmodel. Om deze 

redenen concluderen wij dat modellen M1 en M2, wat betreft doelmatigheid, even goed scoren als het uitgangsmodel. 

Model M3 scoort slechter op doelmatigheid dan het uitgangsmodel door het fors negatievere resultaat voor de 

verzekerden met de hoogste 1%, 3% en 5% kosten in t-1 én het fors positievere resultaat voor verzekerden met de 

laagste 25% kosten in t-1. Dit zou tot een verkeerde prikkel bij verzekeraars kunnen leiden voor het weren van 

verzekerden met hoge ggz-kosten. Voor M4 en M5 zien we ook verslechteringen: het resultaat op verzekerden met de 

hoogste 1%, 3%, 5% kosten en tussen de laagste 25% en hoogste 5% kosten in t-1 is bij M4 en M5 negatiever dan bij 

het uitgangsmodel, terwijl het resultaat op verzekerden met de 25% laagste kosten in t-1 een stuk positiever is dan bij 

M0. Om deze redenen concluderen wij dat modellen M3, M4 en M5 wat betreft doelmatigheid minder goed scoren dan 

het uitgangsmodel. Model M3 scoort hierbij nog een heel stuk slechter dan de modellen M4 en M5.  

 

De beheersbare complexiteit gaat onder meer over de eenvoud van het criterium en de stabiliteit. We beoordelen de 

beheersbare complexiteit als beter dan M0 voor modelvarianten M1 en M3 tot en met M5. We beoordelen de 

beheersbare complexiteit als vergelijkbaar met M0 voor modelvariant M2. Modelvarianten M1 en M3 tot en met M5 

gaan allemaal uit van het samenvoegen van DKG-klassen. Dit vereenvoudigt het model ten opzichte van de 

uitgangssituatie. Modelvariant M3 scoort zelfs extra goed op beheersbare complexiteit omdat hier het onderscheid 

tussen zorggebruikcategorieën herhaald ambulant en overig specialistische zorg én de minutengrenzen binnen deze 

categorieën komen te vervallen. Modelvariant M2 stelt slechts een verandering van de grens tussen DKG 16 en DKG 

17 voor. De complexiteit van het model blijft hierdoor gelijk aan de uitgangssituatie.  

M1 M2 M3 M4 M5

Toetsingscriteria 

Verevenende werking - - - - - -

Doelmatigheid +/- +/- - - - -

Beheersbare complexiteit + +/- ++ + + 

Validiteit en meetbaarheid + + ++ + + 
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Wij beoordelen de validiteit van alle modellen als gelijk aan het uitgangsmodel. Er is een systematisch verband tussen 

type en zwaarte van ontvangen ggz-behandeling in voorgaande jaren - de informatie waar het DKG-criterium op is 

gebaseerd - en verwachten ggz-kosten in jaar t. De toegekende scores in tabel 9 zijn daarom uitsluitend gebaseerd op 

de meetbaarheid van de modellen. Door de invoering van het ZPM ontstaan knelpunten voor de risicoverevening zoals 

omschreven in paragraaf 2.4. Hierdoor zijn sommige aspecten van de DKG-g-indeling niet meer meetbaar. De 

voorgestelde modellen bieden oplossingen voor deze knelpunten en scoren dus per definitie hoger op meetbaarheid 

dan het uitgangsmodel. Modelvariant M3 scoort extra hoog op meetbaarheid. De reden hiervoor is dat deze 

modelvariant in een keer meerder knelpunten oplost, namelijk:  

a. Vertaling behandelminuten is niet perfect te maken;  

b. Zorgtrajectnummers kunnen langer doorlopen dan DBC’s waardoor herhaald ambulant niet te onderscheiden is; 

c. Zorgtrajectnummers kunnen langer doorlopen dan DBC’s waardoor bij herhaald ambulant en overig 

specialistische zorg de 3.000 minutengrens in t-1 mogelijk sneller wordt gepasseerd. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

 

Wij gaan hierna achtereenvolgens in op de conclusies voor: 

a. De geconstateerde problemen en oplossingen voor het MHK-g-criterium; 

b. De geconstateerde problemen en oplossingen voor het DKG-g- criterium; 

c. De doorgerekende modelvarianten. 

Ten aanzien van het MHK-g-criterium geldt dat de bevindingen geen aanleiding geven om het MHK-g-criterium aan te 

passen. Het is wel belangrijk om te zorgen dat de kostengegevens vergelijkbaar zijn voor wat betreft de schadelastdip 

voor de OT, de ex-ante bijdragebepaling, de tussentijdse verzekerdenbepaling en de definitieve vaststelling. Ons advies 

is daarom om voor de OT 2023 de data van 2018 met daarin de schadelastdip erin verwerkt te gebruiken zodat dit jaar 

representatief is voor 2021. Daarnaast moet 2019 representatief gemaakt worden voor 2022. Dit betekent dat 2019 

moet worden omgezet naar een boekjaar en dat de ZPM-tarieven gebruikt moeten worden voor 2019. Hiervoor kan de 

eerder gemaakte conversietabel gebruikt worden.  

 

De conclusies ten aanzien van de geconstateerde problemen en oplossingen voor het DKG-g-criterium zijn als volgt: 

a. Aanbieders en verzekeraars geven in de gesprekken aan dat de omvang van veranderingen in diagnoses en 

declaraties nu nog niet goed in te schatten is. We hebben daardoor geen informatie die we kunnen 

gebruiken om de criteria hierop aan te passen. De conclusie is daarom om hier nu niks mee te doen.  

b. In de huidige operationalisering van de diagnosecategorie ‘Drie jaar achtereen een diagnose’ wordt 

gekeken of de verzekerden in t-3, t-2 én t-1 een DBC met een EPA (Ernstige Psychische Aandoening) diagnose 

hadden. In het ZPM wordt gewerkt met trajecten die langer dan een jaar kunnen doorlopen. In dit geval kan 

gekeken worden of de verzekerde in t-3, t-2 en t-1 is behandeld voor een diagnose die valt onder de EPA-

categorie. Dit is belangrijk voor de indeling van de verzekerden in risicoklassen en dit gebeurt door het 

Zorginstituut. Bij dit onderzoek worden uitvoeringsbestanden aangeleverd aan het Zorginstituut waarin dit ook 

beschreven staat.  

c. Onderscheid basis-ggz verdwijnt. Dit kan worden opgelost door het samenvoegen van DKG-g-risicoklasse 

1 met risicoklasse 3 of met risicoklassen 2 en 3. Het samenvoegen van risicoklasse 1 en 3 heeft inhoudelijk 

de voorkeur omdat risicoklasse 3 voor een groot deel bestaat uit verzekerden met overig specialistische zorg in 

t-1 met 1-3.000 behandelminuten. Dit komt het meest overeen met minimaal één basis-ggz-declaratie met een 

bedrag van meer dan nul euro, omdat beide categorieën focussen op jaar t-1 in combinatie met een laag aantal 

behandelminuten. Dit in tegenstelling tot risicoklasse 2 waar een verzekerde wordt ingedeeld op basis van 

herhaald ambulant zorggebruik in t-3, t-2 en/of t-1. Ten tweede liggen de gemiddelde kosten van verzekerden in 

DKG-g-risicoklasse 1 het dichtst bij de gemiddelde kosten van verzekerden in DKG-g-risicoklasse 3. Als de 

risicoklassen 1 en 3 (en eventueel 2) niet zouden worden samengevoegd dan moet in de ZPM-data het 

onderscheid naar basis-ggz worden gemaakt. Dit kan op basis van de informatie op de factuur dat het om 

voormalige basis-ggz gaat. Echter, dit kan een ongewenste prikkel voor verzekeraars met zich meebrengen. 

Wanneer b-ggz niet goed wordt geregistreerd, komt deze verzekerde automatisch in DKG 3 (met een hoger 

normbedrag). Een alternatief is om het onderscheid van de voormalige basis-ggz te maken op basis van 

monodisciplinaire setting en aantal behandelminuten. In dat geval moet onderzocht worden waar de grens voor 

aantal behandelminuten zou moeten komen te liggen. Voor dit onderzoek was daar niet de juiste data voor 

beschikbaar. Er is onvoldoende tijd om dit nog te onderzoeken voor OT 2023.  

d. In de DBC-systematiek werd een ‘pakketje’ van behandelminuten gedeclareerd. Dit is een totaal van directe en 

indirecte tijd. In de ZPM-systematiek wordt alleen nog directe tijd geschreven. De benodigde indirecte tijd is 

verdisconteerd in het tarief van de prestaties. Beide situaties zijn dus niet vergelijkbaar. Het aantal 

behandelminuten is belangrijk voor de huidige DKG-g-indeling. Dit kan worden opgelost door het 
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samenvoegen van risicoklassen 2 tot en met 8. (Dit zou ook gelijk een oplossing zijn voor het probleem dat 

de zorgtrajectnummers langer kunnen doorlopen dan DBC’s waardoor herhaald ambulant niet te onderscheiden 

is en waardoor bij herhaald ambulant en overig specialistische zorg de 3.000 minutengrens in t-1 mogelijk 

sneller wordt gepasseerd). Als het samenvoegen van risicoklassen 2 tot en met 8 geen goede oplossing blijkt, 

dan kan gebruik worden gemaakt van een ophoogfactor voor het aantal behandelminuten van ZPM-

declaraties gebaseerd op ramingen van de NZa. (Dit biedt geen oplossing voor het probleem dat de 

zorgtrajectnummers langer kunnen doorlopen dan DBC’s. Dit probleem lijkt echter relatief klein in omvang). 

e. Onvrijwillige zorg is niet te herleiden uit ZPM-data. Omwille van de vergelijkbaarheid is ons advies om 

onvrijwillige zorg niet meer te gebruiken voor de DKG-g-indeling.  

f. In de oude systematiek wordt gewerkt met schadelastjaren, in de nieuwe systematiek met boekjaren. Dit 

heeft gevolgen voor de DKG-g-risicoklassen waarbij wordt gekeken of de verzekerde binnen een geopende 

DBC een behandeling heeft gehad van 3.000 minuten of meer. Als een DBC van meer dan 3.000 

behandelminuten wordt geopend in december t-1 dan tellen deze behandelminuten volledig mee voor jaar t-1. 

In het ZPM wordt gewerkt op basis van boekjaren en tellen alleen de behandelminuten van december voor jaar 

t-1. Dit kan het beste worden opgelost door data te gebruiken die representatief is voor de nieuwe 

situatie. Voor de OT betekent dit dat de data van 2019 representatief gemaakt moeten worden voor 2022. Om 

2019 representatief te maken voor 2022 moeten verschillende stappen worden doorlopen. Van de data 2018 

moet worden bepaald welk deel toebehoort aan 2019. En van de data van 2019 moet worden bekeken welk 

deel in de ZPM-situatie toebehoort aan 2019. Vervolgens moeten deze twee onderdelen ‘aan elkaar geplakt’ 

worden. Daarmee kan een gesimuleerd boekjaar voor 2019 worden gemaakt wat representatief is voor 2022. 

Het alternatief is om het schadelastjaar 2019 te gebruiken, maar dit is dus niet representatief voor de data van 

2022. Voor de tussentijdse verzekerdenbepaling moet 2020 representatief gemaakt worden voor 2022.  

g. ZZP’s bestaan niet meer in het ZPM. Ons advies is om de voormalige ZZP’s in de ZPM-data van 2022 te 

onderscheiden door te kijken of de verzekerde meer dan 365 aaneengesloten verblijfsdagen heeft gehad. De 

vertaling van ZZP naar verzorgingsgraad is niet een-op-een te maken. Om het onderscheid op eenzelfde 

manier te kunnen maken in de DBC-systematiek en in de ZPM-systematiek, zal de grens verlegd moeten 

worden (bijvoorbeeld door ZZP 5 mee te nemen bij zwaar in plaats van licht) of de categorieën samengevoegd 

moeten worden. De DKG-g-risicoklassen 16 (licht) en 17 (zwaar) zijn beiden niet heel groot in aantal 

verzekerden: 1.339 respectievelijk 682 verzekerden in 2018 (zie bijlage C). Dit betekent dat zowel een 

verschuiving van ZZP 5 van risicoklasse 16 naar risicoklasse 17 als het samenvoegen van DKG-g-

risicoklassen 16 en 17 potentieel een goed idee kan zijn.  

 

Op basis van deze bevindingen hebben we de volgende varianten doorgerekend. 

 

 

 

De conclusies ten aanzien van de doorgerekende modelvarianten zijn: 

a. M1 en M2 bieden een oplossing voor het probleem dat de vertaling van ZZP’s naar verzorgingsgraad niet 

eenduidig te maken is. Als we kijken naar de beste oplossing voor dit probleem dan heeft M1 de voorkeur omdat 

met M2 het probleem maar gedeeltelijk opgelost wordt. Als we kijken naar de toetsingscriteria dan zien we dat 

de verevenende werking van M1 en M2 beiden iets slechter is dan het uitgangsmodel, maar de verslechtering is 

niet heel groot. Daarom heeft M1, het samenvoegen van DKG 16 en 17, de voorkeur. 

b. M3 biedt een mogelijke oplossing voor meerdere problemen, namelijk: 

i. Vertaling behandelminuten is niet perfect te maken;  

Modelvarianten

M0 Uitgangsmodel OT 2022

M1 M0 met DKG 16 en 17 samengevoegd

M2 M0 met DKG 16 en 17 herverdeeld (DKG 16 = ZZP 3 en 4, DKG 17 = ZZP 5, 6 en 7)

M3 M0 met DKG 2 t/m 8 samengevoegd

M4 M0 met DKG 1 en 3 samengevoegd

M5 M0 met DKG 1 t/m 3 samengevoegd
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ii. Zorgtrajectnummers kunnen langer doorlopen dan DBC’s waardoor herhaald ambulant niet te 

onderscheiden is; 

iii. Zorgtrajectnummers kunnen langer doorlopen dan DBC’s waardoor bij herhaald ambulant en overig 

specialistische zorg de 3.000 minutengrens in t-1 mogelijk sneller wordt gepasseerd. 

Echter de verevenende werking verslechterd bij M3 dusdanig dat deze variant niet wenselijk is. Daarom ligt een 

andere oplossing meer voor de hand, namelijk ofwel alleen naar directe tijd kijken of de NZa-ramingen gebruiken 

om de directe tijd in de ZPM-data op te hogen met indirecte tijd. 

c. M4 en M5 bieden een oplossing voor het probleem dat de basis-ggz in het ZPM niet meer wordt onderscheiden. 

M4 heeft inhoudelijk de voorkeur boven M5 omdat risicoklasse 3 voor een groot deel bestaat uit verzekerden 

met overig specialistische zorg in t-1 met 1-3.000 behandelminuten. Dit komt het meest overeen met minimaal 

één GBG-declaratie met een bedrag van meer dan nul euro, omdat beide categorieën focussen op jaar t-1 in 

combinatie met een laag aantal behandelminuten. Dit in tegenstelling tot risicoklasse 2 waar een verzekerde 

wordt ingedeeld op basis van herhaald ambulant zorggebruik in t-3, t-2 en/of t-1. Ten tweede liggen de 

gemiddelde kosten van verzekerden in DKG-g-risicoklasse 1 het dichtstbij de gemiddelde kosten van 

verzekerden in DKG-g-risicoklasse 3. Echter bij beide varianten gaat de verevenende werking er iets op 

achteruit. En ook op doelmatigheid scoren deze varianten minder goed. Dit wordt bepaald door het resultaat op 

subgroepen en hier zien we op verschillende punten verslechtering: het resultaat op verzekerden met de 

hoogste 1%, 3%, 5% kosten en tussen de laagste 25% en hoogste 5% kosten in t-1 is bij M4 en M5 negatiever 

dan bij het uitgangsmodel, terwijl het resultaat op verzekerden met de 25% laagste kosten in t-1 een stuk 

positiever is dan bij M0. Bij M4 is de verslechtering net iets kleiner dan bij M5. 

5.2 Aanbevelingen 

5.2.1 Modeljaar 2023 

We geven hierna onze aanbevelingen voor modeljaar 2023. We maken hierbij onderscheid naar de OT, de ex-ante 

bijdragebepaling, de tussentijdse verzekerdenbepaling en de vaststelling. 

Ten eerste moet de data representatief worden gemaakt. Zie tabel 10. 

 

 OT Ex-ante 
bijdragebepaling 

Tussentijds 
verzekerdenbepaling 
(TB 1) 

Vaststelling (VV 1, 
VV 2 en DV21) 

t-5 2015 2016 2017 2018 

t-4 2016 2017 2018 2019 

t-3 2017 2018 2019 2020 

t-2 2018                                        
+ schadelastdip: 
conversietabel 
gebruiken 

2019                                          
+ schadelastdip: 
conversietabel 
gebruiken 

2020 
+ schadelastdip: 
conversietabel 
gebruiken 

2021  
inclusief 
schadelastdip 

t-1 2019                                       
+ boekjaar 
+ ZPM-tarieven (voor 
MHK) 

2020                                         
+ boekjaar 
+ ZPM-tarieven (voor 
MHK) 

2021 
+ boekjaar 

2022 ZPM-data 
boekjaar 

Kostenjaar 2020                
+ boekjaar                         
+ ZPM-tarieven 

  2023 

Tabel 10.  Data representatief maken voor modeljaar 2023 

Voor de OT en de ex-ante bijdragebepaling moet het volgende gebeuren ten aanzien van de data: 

a. 2018 en 2019 moeten representatief gemaakt worden voor 2021 inclusief schadelastdip. Hiervoor kan het 

Zorginstituut de eerder door KPMG gemaakte conversietabel gebruiken;  

 

21 VV staat voor voorlopige vaststelling en DV staat voor definitieve vaststelling.  
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b. 2019 en 2020 moeten representatief worden gemaakt voor 2022. Dit betekent dat de data moet worden omgezet 

van een schadelastjaar naar een boekjaar. Hiervoor is de einddatum van de behandeling nodig en daarom ligt 

het voor de hand dat Vektis dit doet; 

c. Voor MHK moeten de ZPM-tarieven worden gebruikt om 2019 en 2020 representatief te maken voor 2022. Dit 

doet ESHPM. Deze tarieven moeten worden toegepast op de data die representatief is gemaakt voor een 

boekjaar, zie punt b; 

d. Kostenjaar 2020 moet representatief worden gemaakt voor 2023. Ook hiervoor moeten de ZPM-tarieven worden 

toegepast. Dit doet ESHPM. Deze tarieven moeten worden toegepast op de data die representatief is gemaakt 

voor een boekjaar, zie punt b. 

 

Voor de tussentijdse verzekerdenbepaling moet het volgende gebeuren ten aanzien van de data: 

a. 2018 en 2019 moeten representatief gemaakt worden voor 2021 inclusief schadelastdip. Hiervoor kan het 

Zorginstituut de eerder gemaakte conversietabel gebruiken; 

b. 2021 moet representatief gemaakt worden voor 2022. 2021 is een jaar met een schadelastdip, dat betekent dat 

de DBC’s op 31 december 2021 zijn afgekapt. Om 2021 om te zetten naar een boekjaar moeten de DBC’s die 

gestart zijn in 2020 en die doorlopen in 2021 aan 2021 toebedeeld worden voor het stuk dat zij in 2021 vallen.  

 

Nadat de data representatief is gemaakt kan het Zorginstituut de indeling in de DKG-g-risicoklassen maken. Bij dit 

onderzoek worden uitvoeringsbestanden aangeleverd aan het Zorginstituut waarin dit ook beschreven staat. Onze 

aanbeveling is om de volgende wijzigingen door te voeren voor de OT, de ex-ante bijdragebepaling, de tussentijdse 

verzekerdenbepaling en de vaststelling: 

a. Laat de indeling op basis van onvrijwillige zorg vervallen voor de indeling in de DKG-g-risicoklassen; 

b. Voeg DKG-g-risicoklassen 16 en 17 samen. Dit geeft wel een verslechtering van het model, maar biedt wel een 

oplossing voor het propleem dat de vertaling van ZZP’s naar verzorgingsgraad niet eenduidig te maken; 

c. Voeg DKG-g-risicoklassen 1 en 3 samen.  

 

De vaststelling is het enige jaar waarin jaar t-1 een ZPM-jaar is. Dit is een belangrijk jaar voor de DKG-g-indeling. 

Omdat deze data anders is dan de oude bekostigingsdata, moeten er drie stappen worden toegepast:  

a. In de operationalisering van de diagnosecategorie ‘Drie jaar achtereen een diagnose’ wordt gekeken of de 

verzekerden in t-3, t-2 én t-1 een DBC had volgens definitie Ernstige psychiatrische aandoening (EPA). In het 

ZPM wordt gewerkt met trajecten die langer dan een jaar kunnen doorlopen. In dit geval kan gekeken worden of 

de verzekerde in t-3, t-2 en t-1 is behandeld voor een diagnose die valt onder de EPA-categorie;  

b. De l-ggz bestaat niet meer in het ZPM. Onderscheid de voormalige ZZP’s in de ZPM door te kijken of de 

verzekerde meer dan 365 aaneengesloten verblijfsdagen heeft gehad; 

c. Gebruik de NZa-ramingen om de directe tijd in de ZPM-data op te hogen met indirecte tijd. Dit moet gebeuren bij 

de vaststelling (zowel de voorlopige vaststellingen als de definitieve vaststelling). Hiervoor is het aantal directe 

behandelminuten nodig. Het is belangrijk dat het Zorginstituut deze ZPM-data tijdig aangeleverd krijgt, zodat zij 

de ophoging van de minuten kunnen uitvoeren.  

5.2.2 Modeljaar 2024 

In dit onderzoek is geconstateerd dat er verschillen zijn tussen de oude bekostigingsdata en de ZPM-data die ertoe 

leiden dat de huidige DKG-g-indeling moet worden aangepast en/of dat de data voor de OT, de ex-ante 

bijdragebepaling, de tussentijdse verzekerdenbepaling en de vaststelling moet worden aangepast. Veel van de 

oplossingen die voor modeljaar 2023 zijn voorgesteld kunnen ook worden toegepast voor modeljaar 2024. Omdat er nu 

onvoldoende tijd is en niet alle benodigde data beschikbaar was voor dit onderzoek, zijn de meest optimale oplossingen 

niet altijd haalbaar voor modeljaar 2023. Voor modeljaar 2024 is hier nu nog wel voldoende tijd voor. Onze aanbeveling 

is dan ook voor 2024 om deze betere oplossingen nader te onderzoeken. Een nadeel hiervan is wel dat het voor de 

uitvoering meer werk kost, omdat de uitvoering voor modeljaar 2024 dan weer gaat afwijken van de uitvoering voor 

modeljaar 2023. Het geeft echter wel meer zekerheid over de uitkomsten.  
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Een belangrijk voorbeeld van een oplossing waar voor modeljaar 2023 onvoldoende tijd voor was, is de vertaalslag 

tussen directe en indirecte tijd. In de DBC-systematiek werd een ‘pakketje’ van behandelminuten gedeclareerd. Dit is 

een totaal van directe en indirecte tijd. In de ZPM-systematiek wordt alleen nog directe tijd geschreven. De benodigde 

indirecte tijd is verdisconteerd in het tarief van de prestaties. Beide situaties zijn dus niet vergelijkbaar. Het aantal 

behandelminuten is belangrijk voor de huidige DKG-g-indeling. De beste oplossing is om zowel voor de oude 

bekostigingsdata als voor de ZPM-data alleen naar het aantal directe minuten te kijken en de minutengrens van 3.000 

minuten daarop aan te passen. Ons advies is om dit voor modeljaar 2024 nader te onderzoeken en toe te passen.   

Eén van de zorggebruikcategorieën is ‘herhaald ambulant’ (met uitsplitsing naar meer of minder dan 3.000 

behandelminuten). Een verzekerde wordt in deze categorie ingedeeld als de verzekerde in de afgelopen drie jaar (t-3, t-

2 en/of t-1) minimaal drie ambulante DBC’s heeft gehad, dat wil zeggen DBC's met verblijfsdagen gelijk aan nul of 

onbekend. Bij gebruik van het ZPM wordt een trajectnummer toegekend. Dit traject kan langer doorlopen dan een DBC. 

Als het traject lang doorloopt, zijn er geen drie opvolgende behandeltrajecten te zien. Dit probleem doet zich voor OT 

2023 nog maar beperkt voor, omdat er in 2020 (t-3) en 2021 (t-2) nog DBC’s zijn. Wanneer een verzekerde een DBC 

had in 2020 (t-3), een DBC in 2021 (t-2) en een ZPM-traject in 2022 (t-1), kunnen er nog steeds drie behandeltrajecten 

worden onderscheiden. Er kan zich wel een probleem voordoen voor verzekerden die in de OT, de ex-ante 

bijdragebepaling of de tussentijdse verzekerdenbepaling drie ambulante DBC’s hebben in t-1 bij dezelfde aanbieder. In 

het ZPM - en dus in de vaststelling - wordt dit geregistreerd als één zorgtraject en is het niet meer als herhaald 

ambulant te onderscheiden. Voor OT 2024 wordt het probleem groter omdat dan t-2 en t-1 gebaseerd zijn op ZPM-data. 

Het is dus belangrijk om voor modeljaar 2024 tijdig onderzoek te doen naar een oplossing hiervoor.  

Ook doet zich een probleem voor (dat wel beperkt is in omvang) dat nu niet meer kan worden opgelost voor modeljaar 

2023, namelijk dat wanneer er in de oude situatie vaak meerdere DBC’s voorkwamen in t-1 dit in de ZPM-data niet 

meer te zien is als losse DBC’s maar als één zorgtraject. Het zorgtrajectnummer omvat namelijk alle zorg die voor de 

zorgvraag van de patiënt bij de zorgaanbieder wordt geleverd binnen de Zvw, ongeacht diagnose of zorgvraagtypering. 

Het zorgtrajectnummer eindigt zodra de behandelaar de behandeling binnen de Zvw afsluit. Een zorgtraject moet 

worden heropend als er binnen 365 dagen na de laatste zorgprestatie sprake is van een terugval. Dit kan ertoe leiden 

dat een verzekerde in de oude situatie meerdere DBC’s had (bij dezelfde behandelaar) in een jaar in de ZPM-

systematiek één langer zorgtraject heeft. Hierdoor wordt de 3.000 minutengrens sneller gepasseerd. Dit kan opgelost 

worden door voor de OT 2024 de DBC-data van t-2 (2019) representatief te maken voor 2022 (ZPM) en t-1 (2020) voor 

2023. Het gaat dan zowel om het omzetten van schadelastjaren naar boekjaren als het ‘aan elkaar plakken’ van 

overlappende DBC’s (al is dit laatste niet noodzakelijk omdat dit probleem beperkt lijkt). Na deze aanpassing bestaat de 

OT-brondata jaar t-2 respectievelijk t-1 uit een declaratiejaar 2019 respectievelijk 2020 dat representatief is gemaakt 

voor ZPM-jaar 2022 respectievelijk 2023. Dit betekent dat in de data over 2019 en 2020 ‘de laatst geopende DBC’ nu 

een gesimuleerd ZPM-traject is in plaats van een DBC. En als voorheen de laatst geopende DBC deels overlapte met 

een eerdere nog niet afgeronde DBC zal het ‘laatst geopende ZPM-traject’ langer zijn dan in de oude situatie de ‘laatst 

geopende DBC’ zou zijn. Hierdoor wordt sneller de 3.000 behandelminutengrens gepasseerd.22 Dit betekent dat in de 

huidige DKG-g-indeling eventueel de minutengrens naar boven moet worden bijgesteld. Om te bepalen wat een goede 

minutengrens is, kan het werkelijke aantal behandelminuten gebruikt worden. Hiermee zou de groep verzekerden 

opgesplitst kunnen worden in twee groepen met variërende grens van aantal behandelminuten en het verschil in 

meerkosten tussen de groepen gemaximaliseerd kunnen worden. Vektis heeft deze informatie. Voor modeljaar 2024 is 

ons advies om dit tijdig te onderzoeken.  

Het huidige onderzoek richt zich op modeljaar 2023, waarbij alleen het kostenjaar en gegevensjaar t-1 in de definitieve 

vaststelling ZPM-data betreft. Een groot deel van de data is dus nog oude bekostigingsdata. Voor het huidige 

onderzoek is daarom de oude methodiek als uitgangspunt genomen. Voor modeljaar 2024 is onze aanbeveling om op 

 

22 Daarnaast zal herhaald ambulant hierdoor minder vaak voorkomen dan voorheen als voorheen veel verzekerden in herhaald ambulant 

werden ingedeeld doordat ze drie opeenvolgende DBC’s hadden in t-1. (Zij komen dan echter vaak alsnog in dezelfde DKG-g-

risicoklasse doordat ze dan in de categorie overige specialistische zorg in t-1 vallen). 
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basis van de ZPM-data met een frisse blik te onderzoeken of het DKG-g-criterium kan worden verbeterd voor zover dat 

al mogelijk is.  

5.2.3 Modeljaar 2025 

Onze aanbeveling is om tijdig de vormgeving van het DKG-g-criterium voor modeljaar 2025 te onderzoeken, om de 

volgende redenen: 

a. Vanaf 2024 (t-1) wordt de diagnose (waarschijnlijk) niet meer geregistreerd op de factuur;  

b. De huidige DKG-g-risicoklassen die gebaseerd zijn op aantal verblijfsdagen en aantal behandelminuten, 

verliezen naar verwachting voorspellende waarde als we van schadelastjaar op kalenderjaar overgaan. Stel dat 

iemand onder de DBC-systematiek intramuraal verblijf had met start in december t-1 van 1-28 dagen, dan weet 

je dat diegene daarna is uitgestroomd. Als iemand onder de ZPM-systematiek intramuraal verblijf had in 

december t-1 van 1-28 dagen dan weet je niet of diegene daarna is uitgestroomd of dat simpelweg de jaargrens 

ervoor zorgt dat de declaratie wordt afgekapt. De vraag is wat er gebeurt met de voorspellende waarde van het 

DKG-criterium als de data representatief worden gemaakt voor de definitieve vaststelling (oftewel dat er vanaf de 

OT al wordt gewerkt met kalenderjaar in plaats van schadelastjaar); 

c. 2025 is het eerste modeljaar waarvoor de data in de vaststelling volledig gebaseerd is op ZPM-data;  

d. Het ZPM biedt ook kansen om nieuwe data te gebruiken voor het DKG-g-criterium. 
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A. Geïnterviewde partijen 
 

 

Zorginstituut Nederland (ZIN) 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

Programmamanager Zorgprestatiemodel GGZ en FZ 

Vektis 

De Nederlandse ggz 

Silver Psychologie/MeerGGZ 

Parnassia groep 

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) 

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) (schriftelijke input gegeven) 

Menzis 

DSW 

CZ 

Zilveren Kruis 

 



 

 

 

B. Vertaaltabel 
zorggebruikcategorieën 
 

Zorg-
gebruik-
categorie 

Zorggebruik Operationalisering ZPM-zorggebruik 

1 Intramuraal 113-252 
verblijfsdagen in t-1 

De som van de verblijfsdagen van alle 
geopende DBC's in t-1 is 113 of meer, 
maar minder dan 253 dagen.  

De som van de verblijfsdagen categorie 
A t/m H. 

2 Intramuraal 29-112 
verblijfsdagen in t-1 

De som van de verblijfsdagen van alle 
geopende DBC's in t-1 is 29 of meer, 
maar minder dan 113 dagen. 

De som van de verblijfsdagen categorie 
A t/m H. 

3 Intramuraal 1-28 
verblijfsdagen in t-1 

De som van de verblijfsdagen van alle 
geopende DBC's in t-1 is één of meer, 
maar minder dan 29 dagen. 

De som van de verblijfsdagen categorie 
A t/m H. 

4 Intramuraal meer dan 
252 verblijfsdagen in 
t-2 en/of t-3 

De som van de verblijfsdagen van 
geopende DBC's in t-3 en t-2 is meer 
dan 252 dagen en het aantal 
verblijfsdagen van geopende DBC's in 
t-1 is nul. 

De som van de verblijfsdagen categorie 
A t/m H. 

5 Intramuraal 1-252 
verblijfsdagen in t-2 
en/of t-3 

De som van de verblijfsdagen van 
geopende DBC's in t-3 en t-2 is één of 
meer, maar minder dan 253 dagen en 
het aantal verblijfsdagen van geopende 
DBC's in t-1 is nul.   

De som van de verblijfsdagen categorie 
A t/m H. 

6 Crisiszorg in t-3, t-2 
en t-1 

Verzekerde heeft in de afgelopen drie 
jaar (t-3, t-2 en/ of t-1) ten minste één 
crisis-DBC gehad. 

Overige prestaties - acute ggz binnen 
budget consult en/of verblijfsdag. 
Beroepscategorie maakt niet uit. 
Financieringsstroom ggz. 

7 Onvrijwillige zorg 
(bemoeizorg/RM/IBS) 

Verzekerde heeft in t-3, t-2 of t-1 een 
DBC gehad met zorgtype 'onvrijwillige 
zorg'. 

- 

8 Herhaald ambulant 
met meer dan 3.000 
behandelminuten 

Verzekerde heeft in de afgelopen drie 
jaar (t-3, t-2 en/ of t-1) minimaal drie 
ambulante DBC's gehad, dat wil 
zeggen DBC's met verblijfsdagen gelijk 
aan nul of onbekend. De verzekerde 
heeft daarnaast binnen de laatst 
geopende DBC een behandeling gehad 
van 3.000 minuten of meer op basis 
van behandelduurklasse. 

Setting Ambulant - kwaliteitsstatuut 
sectie II, sectie III monodisciplinair of 
sectie III multidisciplinair. 
Beroepscategorie maakt niet uit, 
financieringsstroom ggz. Minuten 
baseren op gedeclareerde minuten en 
daar indirecte minuten die er volgens de 
tarieven bij horen bij optellen. 

9 Herhaald ambulant 
met 1-3.000 
behandelminuten 

Verzekerde heeft in de afgelopen drie 
jaar (t-3, t-2 en/ of t-1) minimaal drie 
ambulante DBC's gehad, dat wil 
zeggen DBC's met verblijfsdagen gelijk 
aan nul of onbekend. De verzekerde 
heeft daarnaast binnen de laatst 
geopende DBC een behandeling van 
minder dan 3.000 minuten gehad op 
basis van behandelduurklasse. 

Setting Ambulant - kwaliteitsstatuut 
sectie II, sectie III monodisciplinair of 
sectie III multidisciplinair. 
Beroepscategorie maakt niet uit, 
financieringsstroom ggz. Minuten 
baseren op gedeclareerde minuten en 
daar indirecte minuten die er volgens de 
tarieven bij horen bij optellen. 

10 Overig 
specialistische zorg 
met meer dan 3.000 
behandelminuten 

Verzekerde valt niet in bovenstaande 
klassen, maar heeft wel een DBC in t-1 
(dus over één jaar) gehad en heeft 
daarbij een geopende DBC van 3.000 
minuten of meer op basis van 
behandelduurklasse. 

Setting Ambulant - kwaliteitsstatuut 
sectie II, sectie III monodisciplinair of 
sectie III multidisciplinair. 
Beroepscategorie maakt niet uit, 
financieringsstroom ggz. Minuten 
baseren op gedeclareerde minuten en 
daar indirecte minuten die er volgens de 
tarieven bij horen bij optellen. 
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11 Overig 
specialistische zorg 
1-3.000 
behandelminuten 

Verzekerde valt niet in bovenstaande 
klassen, maar heeft wel een DBC in t-1 
(dus over één jaar) gehad en heeft 
daarbij geen DBC van meer dan 3.000 
minuten op basis van 
behandelduurklasse. 

Setting Ambulant - kwaliteitsstatuut 
sectie II, sectie III monodisciplinair of 
sectie III multidisciplinair. 
Beroepscategorie maakt niet uit, 
financieringsstroom ggz. Minuten 
baseren op gedeclareerde minuten en 
daar indirecte minuten die er volgens de 
tarieven bij horen bij optellen. 
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C. Normbedragen bij meer en minder 
dan 3.000 behandelminuten 

De vakken met meer dan 3.000 behandelminuten zijn roze gemarkeerd. 

 

DKG-
risicoklas
se 

Diagnose- 
categorie 

Diagnoseomschrijving Zorggebruik- 
categorie 

Zorggebruikomschrijving Normbedragen 
202223 

2 3 Schizofrenie 9 Herhaald ambulant in t-3, t-2 
en/of t-1 met 1-3.000 
behandelminuten 

€ 639,68 

2 9 Korte DBC's 8 Herhaald ambulant in t-3, t-2 
en/of t-1 met meer dan 
3.000 behandelminuten 

€ 639,68 

2 9 Korte DBC's 9 Herhaald ambulant in t-3, t-2 
en/of t-1 met 1-3.000 
behandelminuten 

€ 639,68 

3 2 Eetstoornis 11 Overig specialistische in t-1 
zorg met 1-3.000 
behandelminuten 

€ 1.270,71 

3 3 Schizofrenie 11 Overig specialistische in t-1 
zorg met 1-3.000 
behandelminuten 

€ 1.270,71 

3 4 Bipolair 9 Herhaald ambulant in t-3, t-2 
en/of t-1 met 1-3.000 
behandelminuten 

€ 1.270,71 

3 4 Bipolair 11 Overig specialistische in t-1 
zorg met 1-3.000 
behandelminuten 

€ 1.270,71 

3 6 Pervasief 9 Herhaald ambulant in t-3, t-2 
en/of t-1 met 1-3.000 
behandelminuten 

€ 1.270,71 

3 6 Pervasief 11 Overig specialistische in t-1 
zorg met 1-3.000 
behandelminuten 

€ 1.270,71 

3 7 Drie jaar achtereen een 
diagnose 

9 Herhaald ambulant in t-3, t-2 
en/of t-1 met 1-3.000 
behandelminuten 

€ 1.270,71 

 

23 Bron: WOR 1054a, normbedragen zonder hoge kostencompensatie. 
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3 7 Drie jaar achtereen een 
diagnose 

10 Overig specialistische zorg 
in t-1 met meer dan 3.000 
behandelminuten 

€ 1.270,71 

3 7 Drie jaar achtereen een 
diagnose 

11 Overig specialistische in t-1 
zorg met 1-3.000 
behandelminuten 

€ 1.270,71 

3 8 Lage kosten diagnoses 9 Herhaald ambulant in t-3, t-2 
en/of t-1 met 1-3.000 
behandelminuten 

€ 1.270,71 

3 8 Lage kosten diagnoses 11 Overig specialistische in t-1 
zorg met 1-3.000 
behandelminuten 

€ 1.270,71 

3 9 Korte DBC's 10 Overig specialistische zorg 
in t-1 met meer dan 3.000 
behandelminuten 

€ 1.270,71 

3 9 Korte DBC's 11 Overig specialistische in t-1 
zorg met 1-3.000 
behandelminuten 

€ 1.270,71 

4 1 Verslaving 11 Overig specialistische in t-1 
zorg met 1-3.000 
behandelminuten 

€ 2.262,56 

4 2 Eetstoornis 9 Herhaald ambulant in t-3, t-2 
en/of t-1 met 1-3.000 
behandelminuten 

€ 2.262,56 

4 5 Persoonlijkheidsstoornis 9 Herhaald ambulant in t-3, t-2 
en/of t-1 met 1-3.000 
behandelminuten 

€ 2.262,56 

4 5 Persoonlijkheidsstoornis 11 Overig specialistische in t-1 
zorg met 1-3.000 
behandelminuten 

€ 2.262,56 

5 1 Verslaving 9 Herhaald ambulant in t-3, t-2 
en/of t-1 met 1-3.000 
behandelminuten 

€ 4.781,39 

5 2 Eetstoornis 10 Overig specialistische zorg 
in t-1 met meer dan 3.000 
behandelminuten 

€ 4.781,39 

5 3 Schizofrenie 8 Herhaald ambulant in t-3, t-2 
en/of t-1 met meer dan 
3.000 behandelminuten 

€ 4.781,39 

5 6 Pervasief 10 Overig specialistische zorg 
in t-1 met meer dan 3.000 
behandelminuten 

€ 4.781,39 
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5 8 Lage kosten diagnoses 10 Overig specialistische zorg 
in t-1 met meer dan 3.000 
behandelminuten 

€ 4.781,39 

6 1 Verslaving 10 Overig specialistische zorg 
in t-1 met meer dan 3.000 
behandelminuten 

€ 5.447,53 

6 3 Schizofrenie 10 Overig specialistische zorg 
in t-1 met meer dan 3.000 
behandelminuten 

€ 5.447,53 

6 4 Bipolair 8 Herhaald ambulant in t-3, t-2 
en/of t-1 met meer dan 
3.000 behandelminuten 

€ 5.447,53 

6 4 Bipolair 10 Overig specialistische zorg 
in t-1 met meer dan 3.000 
behandelminuten 

€ 5.447,53 

6 5 Persoonlijkheidsstoornis 10 Overig specialistische zorg 
in t-1 met meer dan 3.000 
behandelminuten 

€ 5.447,53 

7 5 Persoonlijkheidsstoornis 8 Herhaald ambulant in t-3, t-2 
en/of t-1 met meer dan 
3.000 behandelminuten 

€ 5.662,23 

7 6 Pervasief 8 Herhaald ambulant in t-3, t-2 
en/of t-1 met meer dan 
3.000 behandelminuten 

€ 5.662,23 

7 7 Drie jaar achtereen een 
diagnose 

8 Herhaald ambulant in t-3, t-2 
en/of t-1 met meer dan 
3.000 behandelminuten 

€ 5.662,23 

7 8 Lage kosten diagnoses 8 Herhaald ambulant in t-3, t-2 
en/of t-1 met meer dan 
3.000 behandelminuten 

€ 5.662,23 

8 1 Verslaving 8 Herhaald ambulant in t-3, t-2 
en/of t-1 met meer dan 
3.000 behandelminuten 

€ 7.968,61 

8 2 Eetstoornis 8 Herhaald ambulant in t-3, t-2 
en/of t-1 met meer dan 
3.000 behandelminuten 

€ 7.968,61 
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D. Spreiding van de meerkosten binnen risicoklassen 2 tot 
en met 8 

 

De grootste uitschieters van meerkosten van minder dan -20.000 euro en meerkosten van meer dan 20.000 euro (circa 2% van de verzekerden die in risicoklassen 2 tot en met 8 vallen) zijn buiten 

beschouwing gelaten. Deze staan in onderstaande tabel. Als het minder dan tien verzekerden betreft, worden de gemiddelde meerkosten niet weergegeven.  
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DKG-g-risicoklasse Positieve/Negatieve uitschieters Aantal verzekerden Gemiddelde Meerkosten Standaard Deviatie Meerkosten 

2 + 656 56.976 34.843 

3 - x x  x 

3 + 1.927 52.626 35.285 

4 + 1.257 55.090 46.106 

5 - x x x 

5 + 2.851 61.198 74.076 

6 - x x x 

6 + 471 55.848 34.342 

7 - x x x 

7 + 890 56.642 35.003 

8 - 24 -30.786 3.986 

8 + 1.026 60.629 38.740 
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E. Indeling van verzekerden in 
risicoklasse 3, 4 en 5 op basis van 
dezelfde diagnose en wel/geen 
onvrijwillige zorg 

 

DKG-g 
risicokl
asse 

Diagn
ose- 
categ
orie 

Diagnose-
omschrijving 

DSM-5 
hoofd-
diagnos
egroep 

Zorggebrui
k- categorie 
oude 
systematiek 

Zorggebruik-omschrijving 
oude systematiek 

Zorggebruik nieuwe 
systematiek 

3 3 Schizofrenie 2 7 Onvrijwillige zorg 
(bemoeizorg/RM/IBS) in t-3, 
t-2 en/of t-1 

Niet beschikbaar. 

3 3 Schizofrenie 2 11 Overig specialistische in t-1 
zorg met 1-3.000 
behandelminuten 

Setting Ambulant - 
kwaliteitsstatuut sectie II, 
sectie III monodisciplinair of 
sectie III multidisciplinair, 
beroepscategorie maakt niet 
uit, financieringsstroom ggz. 
Minuten baseren op 
gedeclareerde minuten en 
daar indirecte minuten die er 
volgens de tarieven bij horen 
bij optellen. 

4 2 Eetstoornis 9 7 Onvrijwillige zorg 
(bemoeizorg/RM/IBS) in t-3, 
t-2 en/of t-1 

Niet beschikbaar. 

4 2 Eetstoornis 9 9 Herhaald ambulant in t-3, t-2 
en/of t-1 met 1-3.000 
behandelminuten 

Setting Ambulant - 
kwaliteitsstatuut sectie II, 
sectie III monodisciplinair of 
sectie III multidisciplinair, 
beroepscategorie maakt niet 
uit, financieringsstroom ggz. 
Minuten baseren op 
gedeclareerde minuten en 
daar indirecte minuten die er 
volgens de tarieven bij horen 
bij optellen. 

5 7 Drie jaar 
achtereen een 
diagnose 

- 5 Intramuraal 1-252 
verblijfsdagen in t-2 en/of t-3 

Som van de verblijfsdagen 
categorie A tot en met H. 

5 7 Drie jaar 
achtereen een 
diagnose 

- 6 Crisiszorg in t-3, t-2 en/of t-1 Overige prestaties - acute ggz 
binnen budget consult en/of 
verblijfsdag. Beroepscategorie 
maakt niet uit. 
Financieringsstroom ggz. 

5 7 Drie jaar 
achtereen een 
diagnose 

- 7 Onvrijwillige zorg 
(bemoeizorg/RM/IBS) in t-3, 
t-2 en/of t-1 

Niet beschikbaar. 
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F. Omvang risicoklassen 2018 en 
normbedragen 2022 

 

DKG-risicoklasse Zonder conversie en 
schadelastdip 

Met conversie en 
schadelastdip24 

Normbedragen 
202225 

1 196.481 196.481 € 339,29 

2 48.205 50.911 € 639,68 

3 264.303 286.330 € 1.270,71 

4 77.044 86.000 € 2.262,56 

5 74.600 62.292 € 4.781,39 

6 15.891 10.985 € 5.447,53 

7 28.636 20.035 € 5.662,23 

8 15.357 13.378 € 7.968,61 

9 7.018 6.532 € 11.769,09 

10 8.299 6.562 € 10.013,48 

11 6.857 5.506 € 15.702,79 

12 1.106 595 € 21.490,01 

13 503 278 € 37.644,23 

14 1.687 1.030 € 35.332,11 

15 1.224 293 € 59.517,62 

16 1.339 1.339 € 32.045,03 

17 682 682 € 62.281,85 

18 432 432 € 31.924,53 

Totaal 749.664 749.661  

 

 

24 Bron: data ZIN. 

25 Bron: WOR 1054a, normbedragen zonder hoge kostencompensatie. 
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G. Resultaat per risicodrager M1-M5 
ten opzichte van M0 

 

Figuur 2. Spreidingsplot van (verschil in) resultaat per risicodrager, modelvariant M1 versus uitgangsmodel M0 

 

Figuur 3.  Spreidingsplot van (verschil in) resultaat per risicodrager, modelvariant M2 versus uitgangsmodel M0 

 

Figuur 4. Spreidingsplot van (verschil in) resultaat per risicodrager, modelvariant M3 versus uitgangsmodel M0 
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Figuur 5. Spreidingsplot van (verschil in) resultaat per risicodrager, modelvariant M4 versus uitgangsmodel M0 

 

Figuur 6.  Spreidingsplot van (verschil in) resultaat per risicodrager, modelvariant M5 versus uitgangsmodel M0 
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H. Normbedragen per modelvariant 

 

  

M0 M1 M2 M3 M4 M5

Uitgangsmodel 

OT 2022

M0 met DKG 16 en 17 

samengevoegd

M0 met DKG 

16 en 17 

herverdeeld

M0 met DKG 2 

t/m 8 

samengevoegd

M0 met DKG 

1 en 3 

samengevoegd

M0 met DKG 1 

t/m 3 

samengevoegd

18-24 371 371 371 363 373 374

25-29 359 359 359 368 360 360

30-34 338 338 338 345 340 340

35-39 334 335 334 342 335 335

40-44 310 310 310 316 311 311

45-49 284 284 284 290 285 284

50-54 270 270 270 275 271 271

55-59 260 260 260 259 259 259

60-64 260 260 260 259 259 259

65-69 259 259 259 258 258 258

70-74 254 254 254 253 255 255

75-79 254 254 254 253 255 255

80-84 246 246 246 245 248 248

85-89 246 246 246 245 248 248
90+ 246 246 246 245 248 248

18-24 474 475 475 459 474 475

25-29 408 408 408 410 406 406

30-34 357 357 357 357 355 355

35-39 351 351 351 349 350 350

40-44 324 324 324 323 323 323

45-49 301 301 301 300 299 299

50-54 281 281 281 281 279 279

55-59 260 260 260 259 259 259

60-64 260 260 260 259 259 259

65-69 259 259 259 258 258 258

70-74 256 255 255 255 256 256

75-79 254 254 254 253 255 255

80-84 246 246 246 245 248 248

85-89 246 246 246 245 248 248
90+ 246 246 246 245 248 248

Geen psychische FKG -32 -32 -32 -33 -34 -33

ADHD 96 95 97 56 136 136

Verslaving 168 164 166 1.000 136 134

Angststoornis 995 992 995 1.148 1.006 1.004

Chronische stemmingsstoornis 229 228 228 221 252 250

Bipolaire stoornis regulier 847 839 841 600 915 874

Bipolaire stoornis complex 2.108 2.106 2.113 2.218 2.210 2.180

Psychose 1.923 1.909 1.915 1.902 1.943 1.900

Chronische stemmingsstoornis complex 1.801 1.792 1.806 1.687 1.878 1.849
Psychose depot 5.408 5.408 5.405 5.416 5.416 5.354

Modellen 
Normbedragen GGZ-kosten met ZPM-tarieven

Risicovereveningskenmerk

Vrouw

Man

FKG
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M0 M1 M2 M3 M4 M5

Uitgangsmodel 

OT 2022

M0 met DKG 16 en 17 

samengevoegd

M0 met DKG 

16 en 17 

herverdeeld

M0 met DKG 2 

t/m 8 

samengevoegd

M0 met DKG 

1 en 3 

samengevoegd

M0 met DKG 1 

t/m 3 

samengevoegd

70+ 0 0 0 0 0 0

IVA, 18-34 367 384 375 344 377 373

IVA, 35-44 213 220 219 175 222 218

IVA, 45-54 -15 -14 -14 -19 -16 -15

IVA, 55-64 -4 -4 -4 -3 -4 -4

IVA, 65-69 -3 -3 -3 -1 -3 -3

Arbeidsongeschikten, 18-34 458 463 461 459 472 470

Arbeidsongeschikten, 35-44 363 369 366 360 375 372

Arbeidsongeschikten, 45-54 145 145 144 139 151 150

Arbeidsongeschikten, 55-64 38 37 37 27 40 39

Arbeidsongeschikten, 65-69 16 18 17 9 17 17

Bijstandsgerechtigden, 18-34 537 536 537 567 555 555

Bijstandsgerechtigden, 35-44 214 215 216 237 225 224

Bijstandsgerechtigden, 45-54 81 80 80 107 87 86

Bijstandsgerechtigden, 55-64 -4 -4 -4 0 -4 -4

Bijstandsgerechtigden, 65-69 -3 -3 -3 -1 -3 -3

Studenten, 18-34 -87 -87 -87 -92 -88 -88

Zelfstandigen, 18-34 -72 -72 -72 -74 -74 -74

Zelfstandigen, 35-44 -59 -60 -59 -62 -59 -59

Zelfstandigen, 45-54 -20 -19 -19 -21 -19 -19

Zelfstandigen, 55-64 -4 -4 -4 -3 -4 -4

Zelfstandigen, 65-69 -3 -3 -3 -1 -3 -3

Hoogopgeleiden, 18-34 -65 -65 -65 -68 -69 -69

Hoogopgeleiden, 35-44 -44 -45 -44 -48 -46 -46

Referentiegroep, 18-34 -6 -6 -6 -5 -6 -6

Referentiegroep, 35-44 -21 -21 -21 -20 -22 -22

Referentiegroep, 45-54 -15 -14 -14 -16 -16 -15

Referentiegroep, 55-64 -4 -4 -4 -3 -4 -4
Referentiegroep, 65-69 -3 -3 -3 -1 -3 -3

Zeer laag, 18-69 20 20 20 20 21 21

Zeer laag, 70+ 17 17 16 17 17 17

Laag, 18-69 -12 -12 -12 -13 -12 -12

Laag, 70+ -4 -4 -3 -4 -4 -4

Midden, 18-69 -12 -12 -12 -13 -12 -12

Midden, 70+ -3 -3 -3 -3 -4 -4

Hoog, 18-69 7 7 7 8 6 6
Hoog, 70+ -9 -9 -9 -9 -9 -9

Wlz-instelling, blijvend, 18-69 -49 -49 -49 -49 -48 -48

Wlz-instelling, blijvend, 70-79 -44 -44 -44 -43 -44 -44

Wlz-instelling, blijvend, 80+ -36 -36 -36 -34 -37 -37

Wlz-instelling, instromend, 18-69 642 667 626 774 649 650

Wlz-instelling, instromend, 70-79 470 460 459 488 486 486

Wlz-instelling, instromend, 80+ 56 55 54 56 64 64

Eenpersoonshuishoudens, 18-69 72 71 72 80 72 72

Eenpersoonshuishoudens, 70-79 29 28 28 30 28 28

Eenpersoonshuishoudens, 80+ -1 -1 -1 -1 -1 -1

Overige huishoudens, 18-69 -12 -12 -12 -13 -12 -12

Overige huishoudens, 70-79 -12 -12 -12 -13 -13 -13
Overige huishoudens, 80+ 4 4 4 4 4 4

Modellen 
Normbedragen GGZ-kosten met ZPM-tarieven

Risicovereveningskenmerk

PPA

SES

AvI
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Tabel 11. Normbedragen voor de ggz-modellen26 

 

26 De normbedragen voor DKG 1 en DKG 3 in modelvariant M4 zijn roze gemarkeerd omdat dit 1 klasse is geworden in deze variant. 

M0 M1 M2 M3 M4 M5

Uitgangsmodel 

OT 2022

M0 met DKG 16 en 17 

samengevoegd

M0 met DKG 

16 en 17 

herverdeeld

M0 met DKG 2 

t/m 8 

samengevoegd

M0 met DKG 

1 en 3 

samengevoegd

M0 met DKG 1 

t/m 3 

samengevoegd

Regio 1 58 59 58 58 58 58

Regio 2 12 12 12 13 13 13

Regio 3 -3 -3 -4 -3 -3 -3

Regio 4 -9 -9 -9 -9 -9 -9

Regio 5 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Regio 6 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Regio 7 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Regio 8 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Regio 9 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Regio 10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Geen MHK -63 -63 -63 -72 -63 -63

≥1x in 3 jaar kosten in top-98,5% met kosten >€10 194 194 194 130 188 189

≥2x in 5 jaar kosten in top-10‰ 1.643 1.644 1.646 2.210 1.727 1.717

≥2x in 5 jaar kosten in top-5‰ 3.084 3.078 3.078 4.612 3.126 3.119

≥2x in 5 jaar kosten in top-2,5‰ 5.424 5.402 5.411 7.395 5.446 5.446

≥2x in 5 jaar kosten in top-1‰ 10.519 10.610 10.541 12.349 10.538 10.541

5x in 5 jaar kosten in top-5‰ 14.938 14.990 14.954 17.518 14.960 14.972
5x in 5 jaar kosten in top-2,5‰ 26.031 26.170 26.149 28.027 26.046 26.058

Geen DKG -122 -122 -122 -113 -121 -122

DKG 1 336 336 336 381 880

DKG 2 657 661 659 625

DKG 3 1.266 1.267 1.266 880

DKG 4 2.253 2.253 2.253 2.234 2.237

DKG 5 4.721 4.722 4.723 4.679 4.695

DKG 6 5.440 5.440 5.441 5.397 5.407

DKG 7 5.656 5.657 5.657 5.609 5.619

DKG 8 7.972 7.970 7.973 7.936 7.946

DKG 9 11.651 11.647 11.652 10.412 11.602 11.624

DKG 10 10.002 9.988 9.999 8.770 9.964 9.974

DKG 11 15.758 15.733 15.752 14.572 15.721 15.740

DKG 12 21.282 21.244 21.272 19.679 21.245 21.252

DKG 13 40.780 40.727 40.766 39.203 40.740 40.744

DKG 14 36.113 36.076 36.104 34.813 36.077 36.102

DKG 15 58.667 58.640 58.662 57.588 58.638 58.644

DKG 16 33.112 23.692 31.533 33.070 33.076

DKG 17 66.146 48.326 64.556 66.115 66.119
DKG 18 33.475 33.409 33.475 31.867 33.443 33.441

Modellen 
Normbedragen GGZ-kosten met ZPM-tarieven

43.910

1.985

MHK

DKG

Risicovereveningskenmerk

Regio

859


