Tarieven GGZ 2021
Inkoopprocedure instellingen digitaal
In dit document lichten wij de tarieven voor de Basis GGZ, de tarieven voor de Gespecialiseerde GGZ
en de tarieven voor de Gespecialiseerde GGZ voor de PAAZ/PUK toe.
Basis GGZ
Grondslag: NZa maximumtarieven 2021

basistarief
aanbieder voert in 2021 het keurmerk Kwaliteit in de
Basis GGZ
aanbieder voert in 2021 het keurmerk Kwaliteit in de
Basis GGZ en voerde dit aantoonbaar geheel 2020

% van NZa max.tarief 2021
83,8%
93,6%
98,5%

Toelichting:
De absolute tarieven voor de Basis GGZ 2021 stijgen ten opzichte van 2020 met 2 tot 6%.
In lijn met de NZa baseert Zilveren Kruis de indexatie op de ramingen van het Centraal Plan Bureau
(CPB). De NZa gebruikt hiervoor de raming van maart 2020 van het CPB en Zilveren Kruis de meest
recente raming ten tijden van de tariefvaststelling, namelijk de raming van juni 2020. De juni raming
van het CPB is, mede door de negatieve economische effecten van de COVID-19 pandemie, lager dan
de maart raming. Hierdoor hanteert Zilveren Kruis een lager indexatie dan de NZa. Dit resulteert voor
2021 in lagere tariefpercentages dan in 2020 maar wel in hogere absolute tarieven.
Gespecialiseerde GGZ
Grondslag: Zilveren Kruis maximumtarieven 2021

basistarief

% van Zilveren Kruis maximumtarief 2021
87,0%

LGGZ

95,6%

Toelichting:
De absolute tarieven voor de Gespecialiseerde GGZ voor 2021 stijgen met 4% of meer ten opzichte
van 2020.
Zilveren Kruis hanteert in 2021 geen opslag meer voor ROM. Er is geen landelijke registratie van ROM
meer. Binnen Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) wordt gewerkt aan
een alternatief, maar dat is nog niet beschikbaar. De verschillende opslagen uit het verleden zijn
verwerkt in het basistarief. Dat is hierdoor hoger dan in 2020. In combinatie met een indexatie 2021

resulteert dit in absolute bedragen in 2021 in een stijging van het basistarief ten opzichte van 2020
met 4% of meer. Dit verschilt per prestatie.
Gespecialiseerde GGZ PAAZ/PUK
Grondslag: Zilveren Kruis maximumtarieven 2021

1

basistarief

% van Zilveren Kruis maximumtarief 2021
87,0%

% ziekenhuispsychiatrie1
0-30%
30-70%
> 70%

opslag op basistarief
geen
+ 5,0%
+ 7,0%

dit is het percentage verzekerden waarvoor naast ggz-declaraties ook declaraties voor somatische zorg zijn ingediend. We

gebruiken hiervoor de declaratiedata over 2018 (behandeldatum tussen 1-1-2018 en 31-12-2018 met als peildatum 31-72020).

Toelichting:
In 2019 heeft de NZa een kostprijsonderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan zijn de NZamaximumtarieven 2020 vastgesteld. Eind oktober 2019 is hierop een nadere toelichting
gepubliceerd. Die kwam voor Zilveren Kruis te laat om mee te nemen in de contracten 2020. We
verwerken de effecten daarom in de tarieven 2021.
In het kostprijsonderzoek DBC’s GGZ uit 2019 concludeert de NZa dat kostprijzen verschillen tussen
type aanbieders. De NZa benoemt daarin drie strata: vrijgevestigden, instellingen en PAAZ/PUK. Voor
2021 hebben wij de tarieven voor de verschillende procedures (vrijgevestigden, instellingen en
PAAZ/PUK) daarom herzien. We vertalen het kostprijsonderzoek in een verhoging van het basistarief
en een forse verhoging van de toeslagen op basis van het % ziekenhuispsychiatrie ten opzichte van
2020. We vinden het belangrijk dat PAAZ’en/PUK’ken zich met name op ziekenhuispsychiatrie
richten.

