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Zorg Prestatie Model
(ZPM)

Nieuwsbrief DPP
Zorgprestatiemodel
Vanaf 1 januari 2022 is de financiering voor de GGZ gewijzigd. Vanaf deze datum werken wij
met het Zorgprestatie model, afgekort ZPM. Dat betekent dat alle zorgtrajecten afgesloten
moeten worden per 31 december 2021. De meeste patienten zullen inmiddels een factuur
hebben ontvangen over alle gewerkte uren in 2021.
Deze factuur kunt u naar uw verzekeraar sturen zoals u dat gewend bent.

Financiering in het ZPM
Vanaf 2021 wordt de GGZ niet meer per jaar vergoed aan de zorgverlener, maar per maand.
Elke maand wordt er een factuur verstuurd met daarop de uren die in die maand zijn besteed
aan zorg. Er staat duidelijk op wie de zorg heeft verleend en hoeveel tijd dit heeft gekost.
Deze stuurt u naar uw verzekeraar, die het bedrag aan u overmaakt. U maakt het bedrag dan
over naar de rekening op de factuur.

Eigen risico
Voor patienten en zorgverleners heeft het ZPM veel voordelen. De financiering is
overzichtelijker, er wordt per maand betaald (in plaats van na een jaar) en de betaling gaat
over het aantal rechtstreeks besteedde minuten (en niet meer over categorieen van minuten
waardoor het uurtarief soms heel hoog en soms heel laag kan uitvallen). Kortom, het is
eerlijker geworden.
Een nadeel in de overgangsfase naar het ZPM is het eigen risico. Wanneer het zorgtraject per
31 december is afgesloten, volgt in januari of februari 2022 een rekening met het eigen risico
over 2021 voor de patiënt. Wanneer vervolgens de zorg in januari wordt gedeclareerd, gaat dit
af van het eigen risico over 2022. Dat betekent dat begin 2022 mogelijk in een keer over twee
jaar het eigen risico betaald moet worden. Mensen die in 2021 het eigen risico al kwijt waren
aan andere zorgkosten, zullen niet te maken krijgen met het de dubbele last van het eigen
risico.
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Corona

Corona update
Beschikbaarheid
Contact

We zijn helaas nog niet van Corona af. Met anderhalve meter afstand kan gelukkig de zorg
gewoon doorgaan.
We zijn net zoals iedereen gebonden aan de regels van de Rijksoverheid. Dat betekent dat er
een kans bestaat dat we tijdelijk thuis moeten werken als de regels dat van ons vragen. Nu gaat
er op de school van onze kinderen Corona rond. Als een van onze kinderen een positieve test
krijgt, zullen we in quarantaine moeten. Ook kunnen wij natuurlijk ziek worden. Houd bij
afspraken mail en app in de gaten. Wij doen ons uiterste best om wijzigingen in afspraken zo
spoedig mogelijk door te geven.
Natuurlijk verwachten we ook dat u de regels in acht neemt. Basisregels zoals handen wassen,
afstand houden en een gebruik van mondkapje zijn vanzelfsprekend. Voor regels bij klachten
of contact met besmette mensen verwijzen wij naar de website van de rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kortoverzicht-coronamaatregelen.

Wijziging van de bereikbaarheid per 01-01-2022
Vanaf 2022 is de praktijk voor BasisGGZ gesloten en werkt Corien alleen nog op donderdag
in Hoogezand voor de instelling De Poli Psychologie voor SGGZ. De andere dagen werkt zij
voor Dimence in Zwolle. Dat betekent dat de beschikbaarheid van zorg is afgenomen.
Berichten die door de week worden verstuurd, zullen op donderdag beantwoord worden. Mails
worden vaak wel eerder gelezen en bij spoed zal ook eerder gereageerd kunnen worden op
mail.

Contact
Als er vragen zijn over bovenstaande informatie, dan kunt u op de gebruikelijke manier
contact opnemen. Dat kan via email op polipsychologie@gmail.com of op telefoonnummer
0621990987.

