
 
 
Het Zorg Prestatie Model (ZPM) in 2022 
 
ZHZ GGZ is de zorginstelling die formeel uw ggz levert en contracten heeft met zorgverzekeraars 
 

Aangesloten praktijken bij ZHZ GGZ zijn: 

- Psychotherapiepraktijk Dordrecht e.o. 
- Psychotherapiepraktijk Hoeksche Waard 
- Centrum voor Gezinsbehandeling Drechtsteden 

Toelichting op tarieven en vergoeding in het ZPM voor ggz in 2022   

Vanaf 2022 geldt het Zorgprestatiemodel (zie ook www.zorgprestatiemodel.nl en de folders op onze 
website)   

Behandeling van psychische klachten en problemen vallen meestal binnen uw basisverzekering. Er zijn 
uitzonderingen (bijvoorbeeld burn-out). In de facturering naar uw zorgverzekeraar is er sprake van twee 
soorten consulten: 

- behandeling 

- diagnostiek 

De duur van het consult in combinatie met de discipline / opleiding van uw hulpverlener bepalen het tarief 
dat met uw zorgverzekeraar in het contract is afgesproken en zal worden gedeclareerd. 

In de praktijk worden voor de intakefase drie maal 60 minuten, minimaal, afgesproken. Voor individuele 
therapie duurt de afspraak meestal 45-55 minuten. Voor traumabehandeling (EMDR, NET), systeemtherapie  
duren de afspraken meestal tussen de 60 en 75 minuten. E health, het versturen van vragenlijsten en e-
mails worden eveneens als contacttijd geregistreerd. Meestal zal dit tussen de 15-30 minuten zijn. De 
tarieven die worden gedeclareerd zijn gebaseerd op werkelijke tijd. Loopt een afspraak uit naar 60 minuten, 
dan betaalt u 60 minuten. Is een afspraak maar 30 minuten, dan betaalt u voor 30 minuten.  

 
Maandelijkse declaratie 
Vanaf 1 januari 2022 zal er maandelijks een rekening naar uw zorgverzekeraar gaan. Uw eigen risico zal dan 
ook door uw zorgverzekeraar met u worden verrekend. ZHZ GGZ zal met uw zorgverzekeraar de 
overeengekomen tarieven declareren. Deze tarieven variëren tussen de 80-90% van het NZa tarief (zie  
https://www.zorgprestatiemodel.nl/nieuws/definitieve-tarieven-zorgprestatiemodel-bekend/  )  

 
 
Dit document vormt een integraal onderdeel van onze algemene voorwaarden. Wanneer u een eerste afspraak 
heeft op een van onze praktijken draagt u zorg goed geïnformeerd te zijn en kennis te hebben genomen van de 
algemene voorwaarden die u ter beschikking zijn gesteld. U bent op de hoogte van de tarieven, de afzegregeling 
en de betalingsvoorwaarden.   
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