
Zorgprestatiemodel
informatie voor cliënten
Per 1 januari 2022 wordt de geestelijke gezondheidszorg, waaronder ook de zorg 
van VNN, anders gefinancierd, namelijk met het zorgprestatiemodel. Nog steeds 
is deze zorg verzekerd vanuit de basisverzekering. Je betaalt wel eigen risico voor 
deze zorg. Het standaard eigen risico is 385 euro, maar het kan ook zijn dat je een 
hoger eigen risico hebt gekozen bij het afsluiten van jouw verzekering. Dit eigen 
risico betaal je per kalenderjaar. Dit was al zo en blijft ook zo.

Waarom een nieuw financieringsmodel?
In het huidige systeem is niet duidelijk wie een rol heeft in jouw behandeling en 
wat dat precies kost. Het is voor veel mensen moeilijk te begrijpen wat er op 
de factuur staat. En er wordt vaak pas na meer dan een jaar of aan het einde 
van een behandeling een rekening gestuurd. Ook is het huidige systeem te 
ingewikkeld en vraagt het te veel administratie van behandelaren.

Wat verandert er voor jou als cliënt?
In 2022 stuurt VNN iedere maand een rekening naar de zorgverzekeraar voor de 
zorgprestaties die in de afgelopen maand zijn geleverd, bijvoorbeeld voor een 
behandelgesprek met een psycholoog of groepsconsulten 
met meerdere cliënten. 

Als cliënt krijg je daardoor de rekening ook 
sneller, namelijk maandelijks in plaats van 
aan het einde van jouw behandeling of na 
een jaar behandeling. Deze nieuwe nota’s 
zijn duidelijker. Je kunt precies zien op 
welke datum en met wie (het beroep 
van jouw behandelaar) je een 
gesprek hebt gehad, en hoe lang dat 
duurde. Zo’n gesprek heet op de 
factuur een consult. Dit kan een 
diagnostiek- of behandelconsult 
zijn.

Diagnostiekconsulten 
zijn onderzoeksgesprekken 

of bijvoorbeeld een gesprek 
waarin een vragenlijst wordt 

afgenomen. 
Behandelconsulten 

zijn gesprekken met je 
behandelaar. 



De facturen van VNN betaalt jouw zorgverzekeraar, jij betaalt je eigen risico. 
Door de overgang van deze financiering kan het zijn dat je vrij snel achter elkaar 
het eigen risico gaat betalen.

Snellere inning van het eigen risico in 2022
Deze nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2022 voor álle cliënten. Daarbij maakt 
het niet uit of je net begonnen bent of al een tijd in behandeling bent.
 
Het kan zo zijn dat je eind 2021 eigen risico moet betalen en dan begin 2022 weer. 
Als je daar problemen in voorziet, overleg dan met je zorgverzekeraar over een 
gespreide betaling van je eigen risico, of andere mogelijkheden.  

Tot slot
We hopen met bovenstaande informatie meer duidelijkheid te geven. Daarnaast 
verwijzen we je voor meer specifieke informatie over jouw verzekering naar je 
zorgverzekeraar. 


