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dus niet over de inhoud van de zorg. Het kan 
wel gevolgen hebben voor uw eigen risico.

VOORBEELD 
U krijgt van uw zorgverzekeraar een overzicht 
van geleverde zorg en de kosten. Die gaat 
u in de loop van 2022 eerder en vaker ont-
vangen. Hierop kunt u het volgende in één  
overzicht zien: 
datum, naam zorgaanbieder, omschrijving 
van de geleverde zorg (prestatie), duur, naam 
of soort behandelaar, waar het heeft plaats- 
gevonden (zorgvraagtype) en de kosten. 
Hieronder vindt u een voorbeeld.

HET ZORGPRESTATIEMODEL
Vanaf 1 januari 2022 werkt de GGZ met een 
nieuw bekostigingsmodel: het zorgprestatie-
model. De bekostiging is de manier waarop 
een zorgaanbieder (bijvoorbeeld GGzE) de 
geleverde zorg in rekening brengt. GGzE 
stuurt uw zorgverzekeraar een declaratie 
voor de zorg die u van GGzE heeft ontvangen. 

In hoofdlijnen bestaat de geleverde zorg (ook 
wel zorgprestaties genoemd) uit: 

• consulten (contacten met behandelaren); 
• verblijfsdagen (in de kliniek). 

Deze manier van financieren moet ervoor 
zorgen dat u sneller kunt zien welke zorg u 
heeft gekregen en voor welke prijs. Het gaat 

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om bij een zorgverzekeraar een basis-
verzekering af te sluiten. De basisverzekering vergoedt behandeling in de geestelijke gezond-
heidszorg (GGZ) voor verzekerden vanaf 18 jaar. Dat geldt ook voor een verblijf tot drie jaar in 
een GGZ-instelling. Voor deze zorg betaalt u het eigen risico van de basisverzekering. 

Over de eigen bijdrage die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) 
of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), kunt u meer  
lezen op www.hetcak.nl.

 

WAT MOET IK BETALEN VOOR 
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG?

Datum Zorgaanbieder Prestatie Duur Setting Behandelaar Kosten

08-07-2022
12:30 uur

10-07-2022

13-07-2022
10:00 uur

Totaal

GGzE

GGzE

GGzE

Consult diagnostiek

Verblijfsdag A (lichte 
verzorgingsgraad) 

GGZ geen beveiliging 
dagprijs € 336,-

Consult behandeling 

60 min.

5 dagen

45 min.

Ambulant kwaliteitsstatuut 
sectie IIII-multidisciplinair

Klinisch exclusief 
forensische en beveiligde 

zorg

Klinisch psycholoog
AGB-code 123456

Overig beroep 
A.S. Franssen

€ 336,-

€ 1.015,-

€ 230,-

€ 1,581,-

Noot: het kan zijn dat de geleverde zorg van de eerste maanden van 2022 pas vanaf april of mei 2022 kan worden gedeclareerd 
bij de zorgverzekeraar. Dit betekent dat u pas na april/mei 2022 een rekening hiervoor kunt krijgen van de zorgverzekeraar.



EIGEN RISICO
Het eigen risico is een wettelijk verplicht  
bedrag dat verzekerden vanaf 18 jaar moe-
ten betalen als er kosten zijn gemaakt voor 
zorg uit de basisverzekering. Dit verplichte 
eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd. 
Net als in 2021, is in 2022 dit verplichte eigen  
risico € 385. Uw zorgverzekeraar brengt het 
eigen risico bij u in rekening zodra zij van de 
zorgaanbieder de zorgkosten ontvangt die 
onder de basisverzekering vallen. Dit gebeurt 
alleen als u het eigen risico van dat jaar nog 
niet/niet volledig heeft betaald. 

Wilt u hierover meer weten? Of heeft u  
vragen over uw eigen risico? Neem dan  
contact op met uw zorgverzekeraar. 
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ZORG BIJ UW VERBLIJF VANUIT HET 
BUITENLAND IN NEDERLAND

EU-inwoners
Met de European Health Insurance Card 
(EHIC) heeft u recht op noodzakelijke  
medische zorg tijdens uw tijdelijk verblijf in  
Nederland. Dit geldt voor zowel toeristen  
als verdragsgerechtigden. De EHIC laat u bij 
het 1e contact zien.  

Niet EU-inwoners of Internationale  
studenten buiten EU
Bent u in het bezit van een internationale  
verzekering? Geestelijke gezondheidszorg 
wordt vaak niet in zijn geheel vergoed, kijk 
uw polisvoorwaarden hierop na. 

Asielzoekers
Om recht te hebben op zorg als asiel- 
zoeker dient u in het bezit te zijn van een COA  
inschrijfnummer. Hiervoor kunt u contact  
opnemen met Regeling Medische Zorg  
Asielzoekers (RMA): (088) 112 21 46 / 
info@rmasielzoekers.nl 

VRAGEN
Heeft u nog vragen? Kijk dan eens op
www.ggze.nl
Daar geven we antwoord op veelgestelde 
vragen. Staat het antwoord op uw vraag daar 
niet bij? Stel hem dan aan de  afdeling 
debiteuren van GGzE via 
debiteuren@ggze.nl of neem contact op met 
uw zorgverzekeraar.
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