
Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ 
 
Lezersnoot:  
VGZ heeft gemeend u als zorgaanbieder, gemeente of als lezer te willen informeren over de laatste 
stand van zaken rondom de langdurige GGZ. De situatie rondom de langdurige GGZ wijzigt zich 
mogelijk nog als gevolg van maatregelen van de regering. 
 
 Coöperatie VGZ heeft haar best gedaan om de informatie in dit overzicht zo compleet,  actueel en 
juist mogelijk weer te geven, maar ontkomt er niet aan dat er mogelijk toch feiten in staan die 
inmiddels niet meer van toepassing of achterhaald zijn.  
 
Coöperatie VGZ is dan ook niet verantwoordelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie 
in dit overzicht, noch voor enige gevolgschade daarvan. Ook aanvaarden we geen 
verantwoordelijkheid over de inhoud opgenomen in dit overzicht.  
  



 
 
1. Welke cliënten vallen dadelijk nu onder WLZ en welke onder de Zvw?  

De wetgeving zegt dat cliënten met een verblijf tot 1095 dagen onder de Zvw vallen (was 365 
dagen) en cliënten met een verblijf langer dan dat onder de WLZ.  

 
Voor dit verblijf telt volgens de beleidsregel al het verblijf mee dat op herstelgericht is. Dat 
betekent dat ook ziekenhuisverblijf en klinische zorg geleverd bij andere GGZ instellingen hierin 
meetellen voor de termijn van 365 dagen (overgang naar een ZZP B) en de 1095 dagen (overgang 
naar WLZ). De Nza beschrijft dit in de beleidsregel BR-CU-5111.  

 
Per 03-07-2014 heeft de tweede kamer een motie aangenomen waardoor alle cliënten die op 
1/1/2015 onder de huidige WLZ vallen (d.w.z. men heeft reeds verblijf op basis van ZZP B 
indicatie) dat ook blijven doen vanaf 2015. De tweede kamer heeft dit besloten om onnodige 
overgangen en transities voor deze groep te voorkomen.  

 
Dat betekent dat de cliënten die onder de Zvw vallen, beperkt blijven tot de “nieuwe instroom” 
d.w.z. cliënten die na 1 jaar klinisch verblijf overgaan naar een ZZP B. Deze instroom zal 
gedurende 2015 en 2016 plaatsvinden in de Zvw.  

 
2. Hoe moeten we omgaan met het “tellen” van verblijf?  

In de beleidsregel staat dat ook verblijf gericht op GGZ als verblijf in het kader van somatische 
behandeling meetelt voor de termijn van 365 en 1095 dagen. In de praktijk wisselt een cliënt niet 
zeer vaak van intramurale zorgaanbieder. Wel is er vaker sprake van bijvoorbeeld 
ziekenhuisopname.  

 
Het is primair de verantwoordelijkheid van de zorginstelling om de dagen bij te houden en waar 
nodig te registreren in de eigen administratie. Ook dagen geleverd bij andere zorginstellingen of 
in het ziekenhuis dienen daarbij bijgehouden te worden in een administratie. U heeft deze 
administratie op dit moment al nodig voor de 365 dagen grens (aanvraag indicatie voor AWBZ 
klinisch verblijf). Kijkt u voor de specifieke voorschriften hiervoor, naar de in de beleidsregel 
genoemde regeling par. 4.1 beleidsregel BR-CU-5111.  

 
Verzekeraars kunnen een juiste “telling” van de dagen achteraf controleren d.m.v. een materiele 
controle. Verzekeraars kijken daarbij ook naar verblijfsdagen gerealiseerd bij andere instellingen 
of naar ziekenhuisverblijf o.b.v. een zorgproduct.  

 
3. Spelen afwezigheidsdagen nog een rol?  

Ja. Indien de cliënt meer dan 30 dagen afwezig is, bijvoorbeeld als gevolg van ontslag of bij 
detentie, vangt de “teller” weer van vooraf aan. In dat geval wordt er ook weer een DBC geleverd 
voor het eerste jaar van verblijf. Ziekenhuis telt niet mee voor deze afwezigheidsdagen. 
Afwezigheidsdagen korter dan 30 dagen leiden niet tot opnieuw “tellen” maar tellen ook niet 
mee voor de 1095 dagen termijn. Afwezigheid in weekenden en vakantieverlof tellen WEL mee 
met de 1095 dagen termijn.  

 
4. Hoe wordt straks omgegaan met indicering en het bepalen van het zorgzwaartepakket?  

Tot nu toe bepaalt het CIZ de indicatie voor een ZZP B. In veel gevallen indiceert een instelling 
zelf al via taakmandaat in de vorm van een SIP-70.  

 
Vanaf 2015 wordt de rol van het CIZ losgelaten en indiceren zij niet meer voor een indicatie ZZP B 
binnen de Zvw. Het CIZ heeft nog wel een rol binnen de indicering van de WLZ. De 
indicatiestelling voor een ZZP B wordt daarmee de verantwoordelijkheid voor de 



(hoofd)behandelaar. De hoofdbehandelaar indiceert daarbij niet alleen of er sprake is van 
voortgezette klinische behandeling maar ook voor de omvang daarvan (het pakket). Er is nog 
landelijk overleg over de precieze invulling hiervan.  

 
5. Hoe zit het precies met de contractering? Ik contracteer nu bij ons zorgkantoor, moet ik straks 

bij meerdere verzekeraars terecht?  
 
De huidige contractering van de langdurige klinische GGZ offreert u bij uw zorgkantoor. Werkt u 
in meerdere regio’s, dan offreerde u bijvoorbeeld ook bij meerdere zorgkantoren. De 
contractering voor de ZVW gebeurt o.b.v . uitvoering voor eigen verzekerden. U offreert dus over 
alle regio’s heen voor de VGZ verzekerden die gedurende 2015 instromen in het 2e jaar van 
verblijf. Heeft u verzekerden van andere verzekeraars, da kunt u met deze verzekeraars een 
afspraak daarvoor maken. Deze groep wordt de komende 2 jaar a.g.v. nieuwe instroom steeds 
groter, totdat op 1/1/2017 alle cliënten met verblijf tot 3 jaar binnen de Zvw vallen.  

 
De contractering voor cliënten die vanaf 2015 langer dan 1095 dagen verblijven in de GGZ, blijft 
ingekocht worden door de WLZ (zorgkantoren). U blijft deze zorg bij hen indienen, en 
waarschijnlijk ook per regio. Bekijkt u hiervoor a.u.b. het inkoopplan van uw zorgkantoor.  

 
6. Kind en Jeugd  

Ik mis de parameters voor kind en jeugd die in 2014 in de afspraken met ons zorgkantoor 
zaten. Hoe zit dat? Deze gebruiken we voor onze afspraken voor (forensische) kind en jeugd?  

 
De parameters Kind en Jeugd voor klinisch voortgezette behandeling worden in 2015 niet meer 
ingekocht binnen zowel de WLZ als de Zvw. Deze zorg wordt overgeheveld naar de gemeente en 
valt daarmee vanaf 2015 onder het gemeentelijk kader of – indien er sprake is van 
bovenregionale voorzieningen – onder het landelijk kader voor kind en jeugd. Daarom vind u 
deze parameters ook niet meer terug. In de beleidsregels GGZ vind u de verzekerde prestaties 
terug voor de voortgezette klinische behandeling die onder de Zvw zal gaan vallen. Hierin vind u 
ook de precieze voorwaarden terug voor de instroom in de Zvw en WLZ en de rekenwijze om vast 
te stellen of een cliënt dadelijk in de WLZ of Zvw zal vallen.   

 
7. Hoe zit het met kinderen onder de 18 die klinisch verblijven?  

De “teller” met 1095 dagen verblijf in de Zvw loopt pas vanaf het moment dat de verzekerde 18 
jaar wordt. Alle klinische verblijfsdagen onder de 18 jaar tellen hiervoor niet mee.  

 
8. En hoe zit dit als de verzekerde van verzekeraar wisselt?  

Dit maakt niet uit. U kunt bij wisseling van verzekeraar handelen zoals u ook regulier doet bij een 
DBC.  

  



9. Invullen van de offerteformat  
Ik heb het offerteformat van VGZ ingevuld. Intussen is er een motie aangenomen. Moet ik de 
offerte nog invullen?  
 
Ja. VGZ is zich er van bewust dat de uitvraag in het offertemodel intussen ingehaald is door de 
motie van de tweede kamer. Toch vragen wij u het offertemodel in te vullen, zodat wij een beeld 
krijgen bij de te contracteren zorg. VGZ zal op een later tijdstip met u afspraken maken over de 
daadwerkelijke inkoop 2015.  
 

10. Ik wil het offertemodel voor VGZ voor de langdurige zorg invullen. Ik zie drie kolommen staan 
bij het formulier LGGZ die ik moet in vullen? Moet ik ze alle drie invullen?  

 
VGZ vraagt u om drie zaken in te vullen in het offerteformat 2015:  

 
1. Uw afspraak 2014 die u had met uw zorgkantoor of zorgkantoren. Het gaat dan om alle 

afspraken die u had over ZZP B’s. Contracteert u bij meerdere zorgkantoren, telt u deze dan op 
tot een totaal.  
 
Voor de afspraak 2014 mag uitgegaan worden van de laatste afspraken d.w.z. afspraak 2014 of 
herschikking 2014 indien u dat heeft afgesproken met uw zorgkantoor.  
 

2. Uw productievoorstel voor 2015 voor VGZ (en labels) voor alle cliënten die in jaar 2 of jaar 3 van 
de behandeling vallen.  

 
Het productievoorstel 2015 moet gebaseerd zijn op de VGZ verzekerden over alle zorgkantoren 
heen die in 2015 op basis van een ZZP B zorg zouden ontvangen met klinisch verblijf tussen 365 
en 1095 dagen. Dit dient gebaseerd te zijn op de gegevens uit de administratie van de aanbieder 
zelf, gecombineerd met een inschatting voor 2015.  
 
N.b. kijkt u hiervoor ook even punt 9.  
 

3. Als laatste vult de instelling de afspraak die men wil maken met de zorgkantoren VGZ in voor jaar 
4 en verder.  

 
Dit betreft de zzp b’s voor cliënten die langer dan 3 jaar verblijven op dit moment en die u in 
2015 bij de zorgkantoren van VGZ (in totaal) zou willen inkopen. De ZZP B’s bij andere 
zorgkantoren vult u hier dus niet in.  

 
10. In het offerteformulier van VGZ zie ik geen ZZP B 1 en 2 meer staan. Ik lever deze ZZP B’s wel. 

Hoe kan ik dit invullen?  
 

De ZZP B’s 1 en 2 werden door het CIZ vanaf 1/1/2013 niet meer geïndiceerd i.v.m. de 
extramuralisering. Alleen reeds afgegeven ZZP B’s 1 en 2 konden nog worden geleverd. Deze 
cliënten hebben inmiddels allemaal sinds 1/1/2013 2 jaar langdurig verblijf doorlopen en vallen 
vanaf 1/1/2015 onder de WLZ. Het kan theoretisch voorkomen dat een cliënt een ZZP B 1 of 2 
heeft, maar deze nog niet verzilverd heeft. Volgens VGZ zijn er op dit moment geen cliënten 
waarbij daar sprake van is. VGZ koopt wat betreft de Zvw dan ook geen ZZP B 1 of 2 meer in, 
omdat deze niet meer kunnen voorkomen.  

  



 
11. Hoe gaat VGZ om het met het tarief?  

De minister heeft bepaald dat t/m 2016 de tarieven en de productstructuur voor de LGGZ niet 
meer onderhouden wordt en alleen geïndexeerd wordt. In de contracteren 2015 volgt VGZ 
zoveel mogelijk de reeds bestaande tariferingsstructuur  voor de SGGZ. Verder zal VGZ voor 2015 
de Max NZa tarieven (die een indexering hebben gekregen van 1,27%) volgen. Waar de 
tariferingsstructuur van de curatieve GGZ nog niet geschikt is voor de langdurige GGZ, wordt 
waarschijnlijk een overgangsregime gehanteerd.  

 
12. En met de normale inkoopcriteria zoals ROM, Hoofdbehandelaarschap, afbouw? E Health?  

VGZ heeft eerder aangegeven de inkoopcriteria voor de LGGZ zoveel mogelijk te laten aansluiten 
bij de reguliere inkoop SGGZ. Waar dat nog niet kan, komt er een overgangsregime naar 2017 
toe.  

 
13. Ik lever sectorvreemde ZZP B’s. Kan ik een offerte uitbrengen bij VGZ?  

Sectorvreemde ZZP B’s zijn ZZP’s die door GZ of VenV instellingen worden gerealiseerd. Cliënten 
met een GZ of VenV indicatie kunnen ook GGZ problematiek hebben. Deze cliënten kunnen 
indien de GGZ problematiek  leidend is, hun oorspronkelijke VenV of GZ indicatie omzetten naar 
een GGZ indicatie. Dit kan ook een GGZ ZZP B indicatie zijn. Deze cliënten verblijven meestal 
langdurig in de zorg en vallen daarmee grotendeels in de WLZ.  

 
De minister heeft in de overgangsregeling bepaald dat iedere cliënt die een ZZP B heeft, ook 
recht heeft op zorg vanuit de Zvw bij dezelfde zorginstelling als waar hij dit nu ontvangt. 
(uiteraard indien men voldoet aan de criteria verblijf jaar 2 of 3, instroom in 2015). Het gaat hier 
om zeer kleine aantallen per regio.  

 
Nu de instroom voor 2015 beperkt is tot nieuwe instroom zal het aantal sectorvreemde ZZP B’s 
dat in 2015 onder de Zvw valt, zeer beperkt zijn. We verwachten daarom ook geen 
offertevoorstellen van instellingen hiervoor. Gedurende 2015 kan er mogelijk wel instroom 
plaatsvinden in de ZVW vanuit deze instellingen, ook hier geldt dat het gaat om zeer kleine 
aantallen. Voor 2016 verwachten we dat deze instellingen alleen in de WLZ gecontracteerd gaan 
worden (zie item hierna).  

 
14. Gebeurtenissen 2016  

De grens van 3 jaar is niet 100% in lijn met de bedoeling van de wetgeving over de transitie LGGZ: 
in de wetgeving staat dat de Zvw gefinancierde zorg gericht moet zijn op herstel en curatie. Het 
restant is dan gericht op kwaliteit van leven en behoort in de WLZ. Deze grens heeft altijd op 1 
jaar gelegen, en wordt nu opgerekt naar 3 jaar. Echter ook dat is niet een grens die 
representatief is voor wat de kans op herstel is. Sommige cliënten herstellen na 1,5 jaar of 2,5 
jaar, terwijl vergelijkbare cliënten niet herstellen en op langdurige zorg aangewezen blijven.  

 
VWS onderzoekt daarom momenteel met een werkgroep de mogelijkheid om instroom in de 
WLZ vanaf 2016 rechtstreeks mogelijk te maken indien men voldoet aan criteria voor langdurig 
verblijf. Deze criteria vervangen dan rechtstreeks of gedeeltelijk het jarencriterium. Men hoeft 
dan niet meer 3 jaar te doorlopen, maar kan rechtstreeks vallen onder de WLZ. Sectorvreemde 
ZZP B’s zouden hier onder vallen. Hoe dit verder vorm gegeven zal worden, is nog onduidelijk. 
Mogelijk komen ook een deel van de ZZP C’s hier weer onder te vallen.  

  



 
15. Declaratiestandaard 2015 

Attentiepunt voor instellingen: vanaf 2015 wordt gebruikt gemaakt van de GZ321 en GZ322 
standaard i.p.v. de AW319 / AW321. Men dient dus te declareren op basis van de Zvw standaard. 
Hoofdbehandelaarschap en directe / indirecte tijd zijn hierin nog niet meegenomen.  

 
16. Bevoorschotting in 2015 

De bevoorschotting in de AWBZ is op dit moment 1/12 x de productieafspraak, maandelijks uit te 
keren. Een aantal regio’s is al overgegaan op het uitkeren op basis van werkelijke declaraties. 
Omdat ZZP B’s per dag geleverd worden, kan declaratie plaatsvinden per maand. Ook in de Zvw 
zal dat het geval zijn en wordt er niet bevoorschot maar wordt afgerekend op basis van 
werkelijke declaraties. Gezien de instroom in 2015 gaat het hier om kleine bedragen.  

 
17. Zorgkantoor  

Het zorgkantoor van VGZ heeft geen uitgebreid GGZ beleid gepubliceerd. Hoe kan ik daar 
offreren?  

 
Het zorgkantoor van VGZ heeft gewacht op de besluitvorming van de 2e kamer. De  
verwachting is dat Zorgverzekeraar VGZ en de zorgkantoren VGZ binnenkort zullen komen met 
een definitieve inkoop 2015 waarin ook beleid opgenomen is.  

 
 
 


