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Regelgeving GGZ en FZ 2016

27 maart 2015

Geachte heer/mevrouw,
In circulaire CI/15/4c van 27 februari heeft de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) u geïnformeerd over de release 2016 voor de GGZ
en FZ. Daarin hebben we aangekondigd u eind maart nader te
informeren over de onderwerpen die we mee zullen nemen in de
definitieve release 2016. Dat doen we in deze circulaire zodat u tijdig
kunt starten met de zorginkoop en de ICT-bouw voor 2016.
Achtergrond
De NZa heeft eind februari besloten de volgende onderwerpen definitief
op te nemen in de release 2016:
‒ Extra zorgtype bij verandering van bekostiging;
‒ Wijzigingsverzoeken rondom crisis-DBC’s;
‒ Parallelle DBC’s;
‒ Tarieven 2016.
De NZa heeft eind februari besloten dat de volgende onderwerpen geen
gevolgen hebben voor de release 2016:
‒ Doorontwikkeling productstructuur;
‒ Wet verplichte GGZ;
‒ Traject acute GGZ;
‒ Onderhoud beroepentabel;
‒ Hoofdbehandelaarschap.

In de circulaire van 27 februari hebben we aangegeven dat over de
volgende onderwerpen nog een besluit genomen moest worden:
‒ Verkorting doorlooptijd;
‒ Invoering DSM-5;
‒ Zorgvraagzwaarte-indicator;
‒ Gespecialiseerde GGZ voor doven en slechthorenden;
‒ Verplicht aanleveren ROM;
‒ Vermelden BIG-registratiecode op de factuur.
De NZa heeft eind maart besloten op deze openstaande onderwerpen.
Wij informeren u over deze besluiten en over de stand van zaken rondom
de andere onderwerpen. U vindt deze informatie hieronder, de
nummering is zoals in circulaire CI-15/4c.
Wij vragen u deze informatie met uw achterban te delen.
Onderwerpen waarover de NZa eind maart heeft besloten dat ze
niet meegaan in de release 2016
1. Verkorting doorlooptijd
Het Ministerie van VWS heeft ons per brief gevraagd om vóór november
2015 verschillende mogelijkheden uit te werken om de doorlooptijden
per 2017 te verkorten. Dit onderzoek heeft geen gevolgen voor de
release 2016. De productstructuur 2016 blijft dus hetzelfde.
2. Invoering DSM-5
Wij hebben begin maart een impactanalyse over een alternatief voor
DSM-IV1 in de bekostigingssystematiek voor de basis-GGZ,
gespecialiseerde GGZ en FZ verstuurd naar VWS. De minister heeft
aangegeven dat er voor 2016 geen wijzigingen plaats vinden in de
verzekerde aanspraken GGZ, ook niet met de komst van de DSM-5.
DSM-5 heeft daarom geen impact op de release 2016.
Onderwerpen waarover de NZa eind maart heeft vastgesteld dat
besluitvorming later komt
3. Aanlevermethode zorgvraagzwaarte-indicator Gespecialiseerde
GGZ
De verplichting om de zorgvraagzwaarte-indicator op de factuur van de
gespecialiseerde GGZ te vermelden is opgeschort tot 1 januari 2016.
Veldpartijen werken aan een alternatieve aanlevermethode van de
zorgvraagzwaarte-indicator, die tegemoet komt aan de privacybezwaren.
Hier is nog geen definitieve besluitvorming over. Nadat duidelijkheid is
verkregen of de alternatieve aanleverwijze van de zorgvraagzwaarteindicator doorgang kan vinden, zullen wij dit in onze regelgeving
opnemen. Wij zullen met betrokken partijen bepalen wat een haalbare
implementatietermijn is. De inzet van betrokken partijen is om
implementatie per 2016 mogelijk te maken.

1 http://www.nza.nl/104107/138040/Rapport_Impact-analyse__alternatief_voor_DSMIV_in_de_basis_GGZ,_gespecialiseerde_GGZ_en_FZ.pdf
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4. Gespecialiseerde GGZ voor doven en slechthorenden
Het ministerie van VWS heeft ons gevraagd om voor de zomer nader te
onderzoeken of de zorg voor doven en slechthorenden goed bekostigd
wordt in de bestaande productstructuur. Dit heeft geen gevolgen voor de
release die wij uiterlijk 1 juli 2015 uitleveren.
Mocht het onderzoek aanleiding geven tot een wijziging in de
productstructuur, dan zal dit mogelijk leiden tot een b-release in het
najaar. Als dat zo is, dan informeren wij u daar tijdig over. Alle
aanbieders zullen in dat geval de b-release moeten implementeren, maar
de gevolgen voor de zorginkoop zijn er alleen voor aanbieders die
gespecialiseerde GGZ voor doven en slechthorenden leveren.
Onderwerpen uit de brief ‘Kwaliteit loont’
Wij zijn in gesprek met VWS over de uitwerking van de brief ‘Kwaliteit
loont’.2 Wij hebben VWS geïnformeerd dat duidelijkheid noodzakelijk is
voor de zorginkoop, vaststelling regelgeving op 1 juli 2015 en ICT-bouw.
Mocht het ministerie later besluiten dat er toch nog wijzigingen nodig zijn
voor de release 2016, dan zal de NZa een afweging maken, met daarbij
als uitgangspunt dat er geen wijzigingen meer worden doorgevoerd
tenzij dit toch nog haalbaar mocht blijken. Wij informeren u hierover als
dit gevolgen heeft voor de release 2016.
5. Verplicht aanleveren ROM voor de GGZ-sector
De brief ‘Kwaliteit loont’ beschrijft een verplichte aanlevering van ROMgegevens aan de Stichting Benchmark. Op dit moment is nog niet
duidelijk hoe deze verplichting er concreet uit komt te zien en of dit
gevolgen heeft voor de release 2016.
6. Kwaliteitskenmerken op de factuur voor de GGZ-sector
De brief beschrijft een aantal maatregelen op het gebied van kwaliteit en
transparantie. Het gaat om een aantal verplichte gegevens op de factuur,
waaronder de BIG-registratiecode van de hoofdbehandelaar. Ook
hierover heeft de NZa nog niet besloten en zijn we nog in gesprek met
VWS.
Onderwerpen die niet worden opgenomen in de release 2016
We hebben u over onderstaande onderwerpen in de circulaire van
27 februari geinformeerd dat ze niet meegaan in de release 2016.
1. Doorontwikkeling productstructuur
Inmiddels is definitief afgesproken dat de doorontwikkeling zich niet richt
op de release 2016.
2. Wet verplichte GGZ
Onze verwachting is dat de wet niet per 2016 wordt aangenomen. Wij
hebben VWS erop gewezen dat implementatie in de release 2016 niet
haalbaar is.
3. Traject Acute GGZ
Onderzoeksbureau SiRM heeft een rapport over de acute GGZ aan VWS
opgeleverd. We hebben geen verzoek ontvangen om de release 2016
2

Brief van 6 februari 2015 met kenmerk 723296-133115-Z.
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hierop aan te passen en verwachten dit ook niet. Wel hebben wij in
overleg met veldpartijen een aantal vraagstukken rondom crisis-DBC’s
opgepakt, gericht op verduidelijking van de huidige regelgeving.
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4. Onderhoud beroepentabel
Wij zijn nog met VWS en andere partijen in gesprek over de procedure
als een beroepsgroep wil worden toegevoegd aan de beroepentabel. De
nu liggende verzoeken zullen niet leiden tot een wijziging per 2016. We
willen wel uiterlijk 1 juli helder maken welke procedure vanaf 2016 geldt
voor wijzigen van de beroepentabel per 2017 of later.
5. Hoofdbehandelaarschap
We hebben nog geen formele reactie van VWS op het rapport van de
Commissie Meurs ontvangen en dus ook geen verzoek aan de NZa. Wij
zullen daarom nu geen wijziging doorvoeren in de release 2016.
Vervolg
De NZa en DBC-Onderhoud gaan op basis van bovenstaande de release
2016 inrichten en zullen voor 1 juli de regelgeving en tarieven
publiceren. Waar mogelijk leggen we concept-producten al eerder aan u
voor. We streven ernaar de conceptregelgeving en de concepttarieven in
mei te verspreiden. Wij wijzen u erop dat er pas sprake is van formele
regelgeving als de Raad van Bestuur deze definitief heeft vastgesteld.
Hebt u vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij onze informatielijn. De informatielijn is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur op
telefoonnummer 088-7708770 (lokaal tarief). U kunt uw vragen ook per
e-mail stellen via vragencure@nza.nl.
Wij vragen u als koepelvereniging om deze informatie te verspreiden
onder uw leden.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

dr. M. van der Kraan
unitmanager GGZ/FZ
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