
 

Vermelden van zorgvraagtypering ggz op de factuur 
Definitief, 8 december 2022 
 
Aanleiding 
Het vermelden van het zorgvraagtype bij behandelconsulten en verblijfsdagen is in 
sommige situaties (nog) niet mogelijk. Dit kan leiden tot declaratieproblemen, 
omdat het zorgvraagtype ggz op de factuur moet worden vermeld bij 
behandelconsulten en verblijfsdagen. In deze notitie staat een tijdelijke oplossing 
voor de periode tot 1 april 2023 en een structurele oplossing voor de periode 
daarna.  
 
Achtergrondinformatie 
In de regeling ggz en fz van de NZa staat dat welke informatie-elementen met 
betrekking tot de zorgvraag moeten worden geregistreerd en vermeld bij de 
declaratie. Het zorgvraagtype ggz moet per patiënt worden geregistreerd, maar niet 
als er alleen diagnostiekconsulten zijn geleverd. Bij alle anders zorgprestaties (zoals 
behandelconsulten en verblijfsdagen) moet dus een zorgvraagtype ggz worden 
meegestuurd. Er is één algemene uitzonderingsregel: informatie-elementen die 
redelijkerwijs niet aanwezig kunnen zijn, hoeven niet te worden geregistreerd.  
 
Zorgverzekeraars hebben de regelgeving vertaald naar Logische Controle 
Beschrijvingen (LCB’s). De LCB GGZ-0680 leidt tot afwijzing als de verplichte 
informatie-elementen niet zijn vermeld. Ook de EI-standaard is zo opgezet dat bij 
declaraties van behandelconsulten en verblijfsdagen op de aanwezigheid van het 
zorgvraagtype ggz wordt gecontroleerd. Tot slot zijn veel EPD’s ook zo manier 
ingericht dat een declaratie van behandelconsulten of verblijfsdagen niet verstuurd 
kan worden zonder zorgvraagtype. 
 
Twee situaties waarbij geen zorgvraagtype ggz wordt vastgelegd 
Er zijn twee situaties waarin het zorgvraagtype ggz niet kan worden weergegeven. 
 

Situatie Oplossing tot 1 
april 2023 

Oplossing vanaf 1 
april 2023 

Spoedzorg waarbij 
voorafgaand aan 
diagnosestelling behandeld 
moet worden en waarbij 
vanwege de situatie van de 
patiënt het zorgvraagtype 
ggz nog niet kan worden 
vastgesteld.  
LET OP: HET 
TOEPASSINGSBEREIKT 
WORDT NOG 

Zo snel mogelijk alsnog 
zorgvraagtype ggz 
vaststellen.  
 
Als het zorgvraagtype ggz is 
vastgesteld en in de twee 
weken daaraan voorafgaand 
behandelconsulten en/of 
verblijfsdagen zijn 
uitgevoerd zonder 
vermelding van het 

Zo snel mogelijk alsnog 
zorgvraagtype ggz 
vaststellen.  
 
Tot het moment van 
vaststellen, wordt zorglabel 
G05 (Zorgvraagtype ggz met 
reden niet aanwezig) 
vastgelegd en vermeld op de 
factuur. 
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zorgvraagtype ggz, mag het 
zorgvraagtype ggz met 
terugwerkende kracht 
worden vastgelegd bij deze 
zorgprestaties. Voor deze 
situatie is de NZa akkoord 
met antidateren. 
 
Meer dan twee weken 
antidateren is niet 
toegestaan. Dan zal het 
zorgvraagtype ggz alsnog 
moeten worden bepaald 
naar de situatie van het 
moment waarop het 
zorgvraagtype ggz voor het 
eerst vereist was.  
 

 

Zorgaanbieders kunnen 
kiezen om voor Zvw-
patiënten in de setting 
‘forensische en beveiligde 
zorg’ het zorgvraagtype fz te 
vermelden in plaats van het 
zorgvraagtype ggz.  
 

{Bespreken} Bij alle zorgprestaties 
waarin de fz-typering wordt 
toegepast in de Zvw wordt 
zorglabel G06 
(Zorgvraagtype ggz niet 
aanwezig vanwege gebruik 
Zorgvraagtype fz) 
vastgelegd en vermeld op 
de factuur. 
 

 
 


