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ZZP’s en de toelating voor behandeling

In de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en
tarieven ZZP’s wordt een onderscheid gemaakt
tussen prestaties ‘verblijf inclusief behandeling’ en
‘verblijf exclusief behandeling’. Dit onderscheid
wordt gemaakt op basis van de toelating van de
zorgaanbieder en is leidend voor de
productieafspraken in ZZP’s.
Welke invloed heeft de toelating op de ZZPbekostiging?
In de toelating op grond van art. 5 WTZi wordt
een onderscheid gemaakt tussen
– verblijf met behandeling (ZZP-dagen inclusief
behandeling) en
– verblijf zonder behandeling (ZZP-dagen
exclusief behandeling).
De toelating vermeldt het aantal verblijfsplaatsen
met en zonder behandeling. Dit onderscheid
bepaalt of een ZZP afgesproken mag worden
tegen de prijs met of zonder behandeling.
Productieafspraken voor een ZZP tegen de prijs
met behandeling kunnen alleen worden gemaakt
voor het aantal plaatsen verblijf met behandeling
waarvoor de zorgaanbieder is toegelaten. Betreft
het een plaats verblijf zonder behandeling, dan
kan daarvoor alleen een ZZP tegen de prijs zonder
behandeling worden afgesproken.
Welke behandeling wordt hier bedoeld?
Met behandeling wordt hier bedoeld de te verlenen
zorg zoals omschreven in artikel 8 en artikel 13
van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ (BZa).
Wanneer een zorgaanbieder is toegelaten voor
(verblijf en) behandeling en de cliënt heeft een
ZZP-indicatie inclusief behandeling, dan is ook
artikel 15 van het BZa van toepassing.

De behandeling bestaat uit twee onderdelen:
1. Inzet van behandelaars: dit betreft de inzet op
grond van artikel 8, artikel 13 en artikel 15,
eerste lid, onder a en b uit het BZa. De uren in
het ZZP betreft alleen de cliëntgebonden tijd.
In het tarief is een toeslag verwerkt voor niet
cliëntgebonden tijdsbesteding en overhead.
2. Zorggebonden materiële kosten: dit betreft de
materiële kosten voortvloeiend uit artikel 15,
eerste lid onder c t/m g uit het BZa.
ZZP met behandeling
In het tarief van de ZZP met behandeling is zowel
de inzet voor behandelaars (art. 8 BZa) als de
zorggebonden materiële kosten opgenomen
(art.15 BZa).
Dit geldt niet voor cliënten met een indicatie voor
ZZP-1 en ZZP-2 in de V&V-sector, VG-sector,
LG-sector en ZG-visuele sector, die verblijven op
een plaats toegelaten voor behandeling. Deze
cliënten verblijven wel op een plaats toegelaten
voor behandeling, maar hebben een ZZP-indicatie
waarin geen behandeling is opgenomen. Hierdoor
hebben deze cliënten geen aanspraak op artikel 8
en artikel 15 BZa en zijn deze kosten dus niet
opgenomen in het tarief. Voor deze pakketten is
dan ook geen verschil meer tussen prijzen met en
zonder behandeling.
ZZP zonder behandeling
In de totaaltijd en het tarief van een ZZP zonder
behandeling (V&V, de C-groep in de GGZ, 1 VG,
2 VG, 1 LG, 1 ZGvis en 2 ZGvis) is ruimte
opgenomen voor de inzet van behandelaars op de
achtergrond (niet artikel 8 of 13 BZa), ten
behoeve van het adviseren en bijstaan van
medewerkers in het uitoefenen van taken. Het
gaat om incidentele inzet van behandelaars. De

ruimte voor de inzet van behandelaars op de
achtergrond dient voor de totale financiering
hiervan, dus niet alleen voor cliënten met een ZZP
zonder behandeling, maar ook voor cliënten met
een ZZP3 of hoger.
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