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Van DBC naar ZPM

Per 1 januari 2022 wordt het Zorgprestatiemodel (ZPM) 
ingevoerd. Op dat moment verdwijnen de DB(B)C’s en wordt 
de geleverde zorg van de geestelijke gezondheidszorg 
(ggz) en forensische zorg (fz) gedeclareerd volgens het 
Zorgprestatiemodel. De basis ggz, gespecialiseerde ggz en 
de forensische zorg gaan allemaal met dezelfde prestaties 
werken, waarmee de systeemdrempels tussen die vormen 
van zorg gaan verdwijnen. 

De introductie van het Zorgprestatiemodel en de 
zorgvraagtypering zullen grote impact hebben op de 
bekostiging en daarmee op de zorgorganisatie van de (f)
ggz-sector. 

Achtergrond
Aan het besluit om de bekostiging in 2022 te vernieuwen ging een grondig 
ontwikkeltraject van zeven jaar vooraf. De gehele sector, aanbieders, professionals, zorg-
verzekeraars en ICT-leveranciers hebben in nauwe samenwerking de opvolger van het 
DBC-systeem bedacht en ontwikkeld. Tenzinger heeft vanaf het begin een inhoude-
lijke en ICT-bijdrage geleverd aan de ontwikkeling. Met deze achtergrond en ervaring 
kunnen wij u goed van dienst zijn bij de implementatie van de nieuwe bekostiging en 
de gevolgen daarvan op alle facetten van uw organisatie.  

Volgens de NZa lost het Zorgprestatiemodel de meeste bestaande knelpunten op. De 
prestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De minutenregistratie gaat 
verdwijnen. Dat betekent: minder registratie- en administratieve lasten voor het primair 
proces. Ook zijn de totale zorguitgaven veel sneller duidelijk – zelfs op dagbasis inzich-
telijk -, waardoor er meer grip op bedrijfsvoering mogelijk is. Daar staat tegenover dat 
de introductie van de zorgvraag typering in 2021 een behoorlijke inspanning vraagt van 
met name de behandelaren en bedrijfsvoerders. 

Een nieuwe manier van afrekenen van zorg betekent een andere manier van werken 
voor zorgaanbieders en voor zorgverzekeraars. Een andere manier van plannen en 
organiseren, van registreren en declareren.
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Tenzinger biedt ondersteuning
Bij de invoering van het Zorgprestatiemodel worden 
alle processen in de organisatie geraakt. Niet alleen de 
registratie en declaratie gaan wijzigen, maar ook de 
zorgplanning, zorgverlening en de financiële afhande-
ling. En last but not least, met de implementatie van 
het Zorgprestatiemodel zal uw ICT ingrijpend gaan 
veranderen.

Bij Tenzinger werken meer dan 350 professionals die hun 
kennis en kunde op het gebied van zorg-ICT, consultancy, 
interoperabiliteit en data-science inzetten om 
zorgprocessen duurzaam te verbeteren. Impact creëren in 
de zorg met innovatieve oplossingen: dat is wat we willen 
bereiken. 

Naar onze mening brengt het Zorgprestatiemodel een 
systeemvereenvoudiging voor de (f)ggz sector met zich 
mee die hard nodig is. De overgang naar dit nieuwe 
bekostigingsmodel geeft bovendien een unieke kans om 
de registratie-eisen vanaf het begin mee te nemen in de 
zorgprocessen en de ondersteunende software. Dat is wat 
wij noemen ‘Administratieve lastenverlichting by Design’. 

Administratieve lastenverlichting by Design vereist dat 
ICT-leveranciers aan tafel zitten als het beleid wordt 
gemaakt. Daarom heeft Tenzinger vanaf het begin een 
grote inhoudelijke (ICT-)bijdrage geleverd aan de ontwik-
keling van het Zorgprestatiemodel door middel van 
deelname aan verschillende landelijke projectgroepen. 
Met deze achtergrond en ervaring kan Tenzinger uw orga-
nisatie helpen bij een soepele overgang naar het nieuwe 
bekostingsmodel. Wij bieden modulaire ondersteunings-
vormen, producten, diensten, kennis en advies aan die 
passen bij uw organisatie:

� De consultants van Tenzinger kunnen u tijdens het 
volledige implementatietraject voorzien van advies en 
van interimdiensten op het gebied van bedrijfsvoering; 

� We kunnen de projectleiding op ons nemen; 
� Onze kennisexperts kunnen u helpen bij de 

implementatie van standaarden, zodat uw 
informatievoorziening beter aansluit bij die van 
andere partijen in de markt en data-uitwisseling 
eenvoudig wordt; Medicore levert een EPD dat nu 
geschikt wordt gemaakt om het Zorgprestatiemodel 
te ondersteunen. Wij automatiseren alle nieuwe 
werkwijzen en processen die zorgprofessionals 
ondersteunen in het volledige traject, van het maken 
van planningen tot het declareren van geleverde zorg. 
Fierit levert een ECD dat eveneens wordt aangepast 
om het Zorgprestatiemodel te ondersteunen

� 6G voert als u daarvoor kiest de simulatie van DBC’s 
naar nieuwe prestaties uit.

Kennisdeling
Wij delen graag onze kennis en expertise van de huidige 
en nieuwe bekostiging in combinatie met de impact op 
ICT, bedrijfsvoering en zorgverlening, zodat u grip krijgt op 
de impact van het Zorgprestatiemodel op de organisatie. 

Schrijf u kosteloos in voor deze module en neem deel aan 
webinars, ontvang gratis whitepapers en blogs, en maakt 
kans om uitgenodigd te worden voor klantfocussessies.

Voorbereiding op het 
Zorgprestatiemodel: 
producten en diensten 
van Tenzinger

Simulatie

AANLEIDING
Per 1 januari 2022 wordt uw zorg niet langer afgerekend 
via de Specialistische GGZ (SGGZ DBC) of de Basis GGZ 
(BGGZ) maar via het Zorgprestatiemodel. Dit heeft impact 
op uw organisatie. Zowel voor de bedrijfsvoering, de 
manier van zorg verlenen en de financiële opbrengst van 
de zorg.

Het is belangrijk om uw organisatie hier tijdig op voor te 
bereiden. 

Een manier om dat te doen is simuleren. Door 
te simuleren wordt de financiële impact van het 
Zorgprestatiemodel in kaart gebracht. De DB(B)C’s en 
Basis GGZ-behandelingen die al geregistreerd zijn worden 
vertaald naar een zorgprestaties. De opbrengst van beide 
systemen wordt hieraan gekoppeld en daarna wordt een 
vergelijking gemaakt tussen de opbrengst volgens de 
oude systematiek en de nieuwe zorgprestaties.

DOOR MIDDEL VAN VROEGTIJDIGE SIMULATIE:

� Vergelijkt u eenvoudig de waarde van uw gerealiseerde 
omzet 2019/2020 per behandeling ten opzichte van 
de verwachte omzet onder het Zorgprestatiemodel

� Verkrijgt u inzicht in de rendabiliteit tussen 
verschillende trajecten bezien vanuit het 
Zorgprestatiemodel.

� Ontvangt u adviezen over de opzet van uw 
behandelaanbod ten einde de rendabiliteit te 
waarborgen. 

� Bent u beter voorbereid op de implementatie van het 
Zorgprestatiemodel. 
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SCOPE/INHOUD VAN WERKZAAMHEDEN 
TEN BEHOEVE VAN DE SIMULATIE
De consultants van Tenzinger begeleiden u in het traject 
van simulatie via een 7-stappenplan. 

Stap 1: Introductie in het Zorgprestatiemodel 
– presentatie
In een drie uur durende presentatie neemt een Tenzinger
consultant u mee in het volledige ontwikkeltraject van
het Zorgprestatiemodel. Waar komt het vandaan? Welke
problemen dient het model op te lossen? Wat voor een
impact heeft het model op u en uw behandelaren? Het
staat u vrij hierbij zoveel mensen uit de organisatie te laten
aansluiten als u wenst. Op deze manier laat u uw mede-
werkers alvast laagdrempelig kennis maken met wat hen
te wachten staat. Uiteraard kunt u alle vragen stellen die u
heeft.

Stap 2: Gezamenlijk voorbereiden simulatie 
Om een goede en betrouwbare simulatie te kunnen 
doen dient een aantal keuzes gemaakt te worden. Zo 
zijn er volgens de NZa-lijsten op dit moment 119 geldige 
behandelaarsberoepen, waar er straks nog maar 8 catego-
rieën bestaan. Die 119 beroepen kunnen op dit moment 
kiezen uit 149 activiteitcodes, waar straks alleen nog 
een onderscheid ‘diagnostiek’ en ‘behandeling’ bestaat. 
Kortom, om een goede vertaling te kunnen maken zal er 
een ‘mapping’ moeten worden gemaakt. De Tenzinger 
consultant kan dit in concept voorbereiden, maar het is 
verstandig om dit samen door te lopen om er zeker van te 
zijn dat het concept aansluit bij uw organisatie en er geen 
foutieve aannames in zitten. Ook leert u op deze manier 
het Zorgprestatiemodel tot in detail kennen.

Stap 3: Simulatie behandelingen gestart  
sinds 1 januari 2019
Indien stap 2 volledig doorlopen is kan de daadwerke-
lijke simulatie plaatsvinden. Uw data wordt ontsloten en 
bewerkt. Daarna wordt de data via Excel bestanden aan u 
opgeleverd. U kunt daar de volgende informatie uithalen:

� De omzet zoals gerealiseerd door middel van DBC’s en 
Basis-ggz behandelingen

� De omzet zoals deze met gelijke behandelingen 
gerealiseerd zou zijn in het Zorgprestatiemodel. 

� De omzet per uitgevoerde activiteit in het 
Zorgprestatiemodel

Stap 4: Aanvullende simulatie door  
beïnvloeding parameters
Naast het eenvoudigweg vergelijken van de bedragen 
zullen er parameters worden gegeven om te zien wat de 
rendabiliteit van de behandeling bepaalt. U moet hierbij 
denken aan de lengte van de afspraken, het aantal deel-
nemers aan groepen of de hoeveelheid indirecte tijd in 
trajecten. Kortom, welke wijzigingen in de huidige manier 

van behandelen leidden ertoe dat u de kwaliteit en de 
waarde van uw behandeling behoudt. 

Stap 5: Analyse en schrijven van adviesrapportage door 
Tenzinger consultant; wat kunt u verbeteren?
De resultaten uit stap 3 en 4 worden nauwkeurig uitge-
werkt en in begrijpelijke taal aan u opgeleverd zodat u uw 
organisatie kunt inrichten op het zorgprestatiemodel.

Stap 6: Presentatie resultaten aan uw organisatie
Indien gewenst kunnen de resultaten in een sessie aan u 
en uw organisatie gepresenteerd worden. De Tenzinger 
consultant zal zorgen voor een interactieve werkvorm waar 
u met betrokken medewerkers direct aan het werk gaat
met het doorvoeren van mogelijke, vroegtijdige verande-
ringen in uw proces.

Stap 7: Optionele vervolgsessies ter voorbereiding  
op het Zorgprestatiemodel
Indien gewenst kunt u deze sessies over een periode 
laten herhalen waarmee u gedurende een aantal weken 
of maanden door een (lean blackbelt geschoolde) 
Tenzinger consultant wordt begeleid in de aanloop naar 
het Zorgprestatiemodel. Denk hierbij aan het ontwerpen, 
uitwerken en borgen van gewenste wijzigingen in 
bedrijfsprocessen.

Advies
Wij delen graag onze kennis en expertise zodat u grip 
krijgt op de impact van het Zorgprestatiemodel op de 
organisatie. Naast de algemene module waarin we onze 
kennis delen over de achtergronden, inrichting, impact en 
implementatie van het zorgprestatemodel en de zorg-
vraagtypering leveren onze consultants op maat diensten 
waarmee zij zorgen dat de overgang naar de nieuwe 
bekostiging zo soepel mogelijk verloopt.

� Advies, inhoudelijk en technisch. Het 
Zorgprestatiemodel en de zorgvraagtypering grijpen 
in op vrijwel alle processen binnen de organisatie. 
Onze consultants helpen met het in kaart brengen van 
de wijzigingen en bij bepalen van de impact voor uw 
organisatie.

� Hulp bij plan van aanpak. Wij helpen bij een 
gedetailleerde uitwerking ven beschrijving van alle 
wijzigingen en adviseren over de inrichting van de 
projectorganisatie, resources en de planning in de tijd.

� Voorlichting binnen uw organisatie via webinars 
gericht op doelgroepen, roadshows en documenten/
naslagwerken, panelsessie

� Projectmanagement. Als u ervoor kiest om de 
wijzigingen niet alleen te implementeren, hebben 
wij ervaren projectleiders die ervoor zorgen dat alle 
wijzigingen gestructureerd en op het juiste moment 
worden doorgevoerd en geïmplementeerd.

� Interimdiensten. Als u door alle drukke 
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werkzaamheden tijdelijk een tekort aan menskracht 
heeft dan kunnen wij u daarbij helpen. Onze 
consultants hebben ruime ervaring in de geestelijke 
gezondheidszorg en zijn direct inzetbaar.

� Hulp bij procesmatige en technische implementatie.  
Wij zijn leverancier van EPD’s en weten als geen ander 
de technische, inhoudelijke en procesmatige gevolgen 
van de nieuwe bekostiging zowel technisch als 
inhoudelijk te ondersteunen.

WAT IS ONZE WERKWIJZE
Wij benaderen de introductie van het zorgprestatiemodel 
op een integrale manier. Dit betekent dat niet alleen de 
financiële impact en de impact op de bedrijfsvoering 
bepalend is maar de totale impact. Dat wordt geïllustreerd 
met onderstaand plaatje.

De introductie van het zorgprestatiemodel is het moment 
om, met de resultaten van de simulatie, na te denken over 
de inrichting van de processen en over de inrichting van 

de zorg. Wij nodigen zorgverleners uit om na te denken 
over een kwalitatief duurzame inrichting van de zorgpro-
gramma’s. Immers de zorgverzekeraars krijgen met de 
informatie uit de zorgvraagtypering inzicht in en vergelij-
kingsmateriaal over de doelmatigheid van zorgaanbieders. 
Nu is het moment om u daarop voor te bereiden. 

Daarnaast helpen wij u met de implementatie van het 
zorgprestatiemodel. Wij inventariseren welke processen 
gaan wijzigen en maken samen met u een plan van 
wijziging. Ons multidisciplinaire team (MDT) bestaat 
uit consultants met een ICT-achtergrond, consultants 
die ervaren zijn in het optimaliseren en implementeren 
van bedrijfsprocessen en consultants die betrokken zijn 
geweest bij de zorginhoudelijke ontwikkeling van de oude 
en nieuwe bekostiging 
van de GGZ. Het MDT 
gaat in een multidisci-
plinair overleg (MDO) 
integraal aan de slag 
om samen met u het 
Zorgprestatiemodel 
en alles wat daarmee 
samenhangt te 
implementeren. 

MDT in gesprek in een MDO
Wilt u weten hoe dat werkt? Neem contact met ons op 
en we gaan een multidisciplinaire sessie in een MDO 
organiseren.

Bij voorkeur spreken wij u op locatie, maar als dat vanwege 
de regelgeving niet mogelijk of wenslijk is organiseren wij 
het gesprek online.

Hoe kunt u ons bereiken

Als u ons wilt spreken over de simulatie, neem dan 
contact op met een van onze accountmanagers:
Rens van Vark (rens.van.vark@tenzinger.com), Bob 
Minkels (bob.minkels@tenzinger.com) of Nicolette 
Faber (nicolette.faber@tenzinger.com).

Als u een afspraak wilt maken over kennisdeling, 
advies of de organisatie van een multidisciplinair 
overleg in een MDT, neem contact op met  
Jaap Stam (jaap.stam@tenzinger.com).

Rens van Vark Bob Minkels Nicolette Faber Jaap Stam
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Tenzinger
088 – 64 81 300
info@tenzinger.com
www.tenzinger.com

IMPACT by TenzingerT 
Veranderingen in de zorg gaan snel en de uitdagingen zijn groot. De zorgvraag 
neemt toe, de zorgkosten ook. Er zijn onvoldoende zorgprofessionals om aan de 
zorgvraag te voldoen. De toegankelijkheid van zorg staat op het spel.

Deze uitdagingen gaan we aan met onze expertise en grensverleggende 
oplossingen. Bij ons werken meer dan 350 professionals die hierin zijn 
gespecialiseerd. Onze kennis en kunde op het gebied van zorg-ICT, consultancy, 
interoperabiliteit en data science zetten wij in om zorgprocessen duurzaam te 
verbeteren. Impact creëren in de zorg met innovatieve oplossingen: dat is wat we 
willen bereiken.

Dagelijks maken duizenden zorgverleners gebruik van de producten en diensten 
van Tenzinger. Denk aan implementatie van EPD’s en ECD’s, zorgportalen, 
e-health, BI/AI, business consultancy, shared services, strategisch advies en 
verandermanagement, legal consulting, en financial outsourcing.

Dit doen wij om vorm te geven aan de toekomst van de Nederlandse 
gezondheidszorg: een verbonden, betaalbare en toegankelijke state-of-the-art 
zorg. Door mensen (patiënten, cliënten, professionals, medewerkers, management, 
beleidsmakers) in staat te stellen zich te verbinden, samen te werken en 
gezondheidsdata uit te wisselen houden wij de zorg duurzaam toegankelijk.




