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Geachte heer, mevrouw, 

 

Met deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u 

over de vaststelling van de aangepaste beleidsregel en regeling voor de 

Generalistische basis GGZ (Basis GGZ) per januari 2014.  

 

De Basis GGZ in het kort 

In de Basis GGZ wordt per 2014 de huidige eerstelijns psychologische 

zorg en de lichte vormen van tweedelijns geestelijke gezondheidszorg 

ondergebracht. Toegang tot de Basis GGZ is alleen mogelijk na 

verwijzing en vermoeden van een DSM Stoornis. De NZa heeft vier 

integrale prestaties vastgesteld die zijn gebaseerd op de 

zorgvraagzwaarte van de patiënt.  

 

Daarnaast hebben we voor twee specifieke situaties 

een tijdelijke vijfde transitieprestatie vastgesteld: 

‒ Er is na diagnostiek geen sprake van een DSM stoornis, of 

‒ De patiënt is in 2013 een behandeling gestart in de eerstelijns 

psychologische zorg, met nog maximaal 2 consulten in 2014. 

We hebben tot slot twee Overige Producten (OVP’s) vastgesteld voor 

zorg die niet tot het basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet 

(Zvw) behoort: 

‒ OVP niet-basispakketzorg Consult; 

‒ OVP niet-basispakketzorg Verblijf. 

Hiervoor geldt een maximumtarief. 

Deze OVP’s gelden voor de gehele curatieve ggz. 
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Beleidsregel en regeling Generalistische basis GGZ 

In de beleidsregel staat op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar 

bevoegdheid om de tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen. 

In het verantwoordingsdocument Tarieven Basis GGZ lichten we toe hoe 

we de tarieven hebben berekend. In de regeling  staan de voorschriften 

voor de declaratiewijze, de informatie op de factuur en de registratie en 

de informatieaanlevering.  

 

In juli hebben we de beleidsregel en regeling (kenmerk BR/CU-5091 

respectievelijk NR/CU-530) vastgesteld. In september hebben we deze 

regels aangepast, onder meer vanwege verzoeken van het ministerie van 

VWS om de informatie op de factuur uitgebreider te maken en twee 

groepen van hoofdbehandelaars toe te voegen. 

Naast enkele tekstuele aanpassingen gaat het om het volgende: 

 

Beleidsregel: 

‒ Geïndiceerde preventie is als mogelijke behandelcomponent 

verwijderd. Dit is huisartsenzorg. Zorggerelateerde preventie kan 

een behandelcomponent blijven. 

Beleidsregel en regeling: 

‒ Toegevoegd zijn twee groepen van hoofdbehandelaars, dit zijn de  

orthopedagogen-generalist (geregistreerd in het register van de 

NVO) en de Kinder & Jeugdpsycholoog (geregistreerd in het register 

van de NIP). 

‒ De verplichtingen genoemd in de regeling zijn alleen van toepassing 

op de beroepen vermeld in de Beroepentabel GGZ. De regels 

suggereerden ten onrechte dat het beroep van de medebehandelaar 

ook genoemd moest zijn in de  Beroepentabel GGZ.   

Regeling: 

‒ Type verwijzer en de AGB code van de verwijzer op persoonsniveau 

toegevoegd; 

‒ Beroep maar geen AGB code van de medebehandelaar op factuur; 

‒ Toegevoegd is de mogelijkheid om af te zien van de aanlevering van 

de gegevens aan DIS; 

‒ Tot slot een aanpassing op detailniveau: bij afwezigheid van het 

burgerservicenummer van de patiënt wordt 9x9 ingevuld bij de 

registratie, op de factuur wordt het identificatienummer van de 

verzekerde vermeld. 

 

U kunt de beleidsregel BR/CU-5101 en de regeling NR/CU-537 

‘Generalistische basis GGZ’ vinden op onze website: www.nza.nl onder 

de button wet- en regelgeving. 

 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze circulaire, dan kunt u deze 

per e-mail sturen naar vragencure@nza.nl of contact opnemen via 

bovenstaand telefoonnummer. 

 

Met vriendelijke groet,  

Nederlandse Zorgautoriteit, 

 

 

 

 

drs. H. van Wieren 

unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg 
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