
 

 

 

Tarieven GGZ 2020 

Inkoopprocedure instellingen digitaal 

 

Basis GGZ 

Grondslag: NZa maximumtarieven 2020 

 % van NZa max.tarief 2020 

basistarief 85% 
aanbieder voert in 2020 het keurmerk Kwaliteit in de 
Basis GGZ 

95% 

aanbieder voert in 2020 het keurmerk Kwaliteit in de 
Basis GGZ en voerde dit aantoonbaar geheel 2019 

100% 

 

Gespecialiseerde GGZ 

Grondslag: Zilveren Kruis maximumtarieven 2020  

 % van Zilveren Kruis maximumtarief 2020 

basistarief 86,7% 

ROM responspercentage 1,2  opslag 2020 = opslag 2019 min 1% 

  

LGGZ 97% 
 

1
 landelijke aanlevering van ROM-data is momenteel niet mogelijk. Zorgverzekeraars hebben geen 

toegang tot benchmarkgegevens. Wij gaan er vanuit dat zorgaanbieders onverminderd gebruik 

maken van ROM. Omdat wij nog steeds geen inzicht hebben in de gegevens over gebruik en de 

uitkomst verlagen wij het percentage met 1%. In de Agenda voor Gepast Gebruik en Transparantie 

(AGGT)  is afgesproken dat zorgaanbieders in 2020 hun activiteiten en de kwaliteit en doelmatigheid 

van hun handelen zichtbaar maken, zodat voor zowel patiënten als verzekeraars/gemeenten 

transparant is wat de kwaliteit van zorg is.  

Individuele aanpassingen van de opslag zijn niet mogelijk. 

 
2 voor nieuwe zorgaanbieders (aanbieders die geen overeenkomst 2019 hebben met Zilveren Kruis) is 

er geen opslag.  
 

 

Tarieven 2020 PAAZ zie volgende pagina 

 



 

 

 

 

 

 

Gespecialiseerde GGZ  PAAZ/PUK 

Grondslag: Zilveren Kruis maximumtarieven 2020  

 % van Zilveren Kruis maximumtarief 2020 

basistarief 85,9% 

  

 opslag op basistarief 

  

ROM responspercentage 1,2  opslag 2020 = opslag 2019 

  

% ziekenhuispsychiatrie3  

0-30% geen 

30-70% + 1% 

> 70% + 1,50% 

  

deelname PITSTOP training - 113 
online 

in het contracteerportaal geeft u het betreffende 
aantal medewerkers aan; de kosten worden 
doorgerekend als een tariefsopslag. 

 

1
 de contractueel verplichte aanlevering van ROM-data is opgeschort. Zorgverzekeraars hebben geen 

toegang tot benchmarkgegevens. Wij gaan er vanuit dat zorgaanbieders onverminderd gebruik 

maken van ROM. In de Agenda voor Gepast Gebruik en Transparantie (AGGT)  is afgesproken dat 

zorgaanbieders in 2020 hun activiteiten en de kwaliteit en doelmatigheid van hun handelen zichtbaar 

maken, zodat voor zowel patiënten als verzekeraars/gemeenten transparant is wat de kwaliteit van 

zorg is.  

Individuele aanpassingen van de opslag zijn niet mogelijk. 

 
2 voor nieuwe zorgaanbieders (aanbieders die geen overeenkomst 2019 hebben met Zilveren Kruis) is 

er geen opslag.  
 
3
 dit is het percentage verzekerden waarvoor naast ggz-declaraties ook declaraties voor somatische 

zorg zijn ingediend. We gebruiken hiervoor de declaratiedata over 2017 (behandeldatum tussen 1-1-

2017 en 31-12-2017 met als peildatum 1-7-2019). 

 


