
 

 

 

 

De zorgvraagtypering ggz heeft een eigen richtlijn t.o.v de zorgvraagtypering fz. In de 

stukken staat vermeld dat we de HONOS moeten toepassen op de zorgvraagtypering. 

Hierin staat dat deze uiterlijk binnen 3 maanden voor nieuwe cliënten uitgevoerd moet 

worden en binnen 6 maanden voor nieuwe cliënten binnen de FPC’s. Is het dan mogelijk 

om een factuur te sturen over maand 1 en maand 2, waarin nog geen zorgvraagtypering is 

opgenomen? Door onze contactpersoon werd aangegeven dat er wel een 

zorgvraagtypering op de factuur richting FoRZo/JJI moet staan. Hoe gaat dit nu in zijn 

werking? 

HONOS is onderdeel van een van onze prestatieindicatoren (indicator 3: meten ernst van de 

problematiek), maar maakt geen deel uit van de zorgvraagtypering in de fz. De declaratiestandaard 

verwacht inderdaad een ingevulde zorgvraagtypering. Het probleem dat geschetst wordt is helder. 

Wij brengen momenteel in kaart wat de opties zijn en welke daarvan de meest geschikte oplossing 

biedt. Over de uitkomst hiervan zult u binnenkort geïnformeerd worden. 

Indien ik meerdere bedletters wil inkopen vanaf 2022, hoe ga ik dit doorvoeren in de 

inkoop? 

Door de verlengingen van de raamovereenkomstn is het vanaf 2022 niet mogelijk om extra bedden 

in te kopen. 

Ik heb begrepen dat er nu landelijk is afgesproken dat dezelfde zorgvraagtypering wordt 

gehanteerd, zowel voor de ggz als de fz. Klopt dit? 

Er blijven twee aparte zorgvraagtyperingen (voor de ggz als de fz) bestaan. Wel vindt er momenteel 

nog een discussie plaats over patiënten in de zorgverzekeringswet die in een beveiligde setting 

behandeld worden.  

In de handleiding zorgvraagtypering fz wordt er gesproken over vertaaltabellen, worden 

deze meegenomen in de update van december? 

Ja deze volgt nog. 

Onze ICT leverancier van ECD heeft aangegeven dat hij de zorgvraagtypering voor de fz 

niet kan inbouwen voor 1 januari binnn het ECD. Hierdoor zullen wij de NZa tool moeten 

gaan gebruiken voor iedere cliënt. Op welke wijze zullen wij de code die uit de tool komt, 

bij de facturatie kenbaar moeten maken?  

De NZa tool ondersteunt inderdaad de zorgvraagtypering fz. De uitkomst hiervan moet dan ingevuld 

worden in het declaratiebestand. De zorgvraagtyperingscode moet komen te staan in het veld 

diagnostiek, veld ID3601. Deze staat zowel benoemd in de berichten specificatie van Vektis 

(GDS801v1.0_BERu7), alsook in het declaratieprotocol. 

Hoe wordt het aanvragen van de voorlopige zorgmachtiging onder het ZPM ingeregeld? Er 

bestaat namelijk straks wel een toeslag voor de ggz, maar niet voor de fz. 

De prestatie “Zorgmachtiging Wet verplichte ggz” wordt per 2022 ook gebruikt voor de voorbereiding 

zorgmachtiging vanuit detentie. Hiermee wordt de bovengemiddelde mate van indirecte tijd vergoed. 

In 2022 bedraagt het tarief van deze prestatie  € 765,75. 

Deze prestatie wordt gedeclareerd in combinatie met de verrichte consulten. 



 

 

  

Hoe gaat de overgang van DBBC-5 trajecten naar het ZPM, hier heb ik namelijk geen 

plaatsingsbesluit van? 

 Het plaatsingsbesluitnummer verandert niet. Zie verder ook de vraag over zorgtrajectnummers.  

Hoe worden de PIJ’ers onder het ZPM straks gedeclareerd? En dient er naast het 

plaatsingsbesluitnummer een zorgtrajectnummer te worden vermeld op de factuur?  

De wijze van declareren verandert niet voor de PIJ’ers. Dit dient namelijk niet via FCS te gebeuren 

(de kosten worden namelijk via Jeugd betaald en niet via ForZo). Dit betekent dat de factuur wel via 

de mail naar naar ForZo/JJI (lees: de financieel adviseur) wordt gestuurd met daarop het 

plaatsingsbesluitnummer vermeld. De financieel adviseur zorgt er vervolgens voor dat de factuur op 

de juiste plek in behandeling wordt genomen en wordt uitbetaald aan de zorgaanbieder. Er is geen 

zorgtrajectnummer nodig voor de PIJ’ers. 

Er komt een converter voor de verantwoording. Wanneer is het bekend hoe deze eruit 

komt deze te zien? 

Momenteel lopen er gesprekken om uit te zoeken hoe deze converter eruit komt te zien. De datum 

waarop dit bekend wordt, is nog niet duidelijk. 

Wat is bij overgang naar het ZPM binnen de fz het verschil tussen de prestatie ambulante 

dagbesteding fz en extramurale parameters (ambulante dagbesteding/begeleiding zonder 

verblijf) in de fz? En hoe is dit herkenbaar op een plaatsingsbesluit? 

Bij de dagbesteding die in kader van ZPM wordt geleverd moet er altijd sprake zijn van behandeling 

(consult). Met de komst van het ZPM is de dagbesteding die klinisch wordt geleverd en we in tijden 

van DBBC nog separate afspraken over maakten, onderdeel geworden van de prestatie (klinisch) 

verblijf. Daardoor blijf de dagbesteding die in het kader van ambulante behandeling wordt geleverd 

over. 

De dagbesteding uit de extramurale parameters wordt geleverd aan patiënten die in een beschermde 

woonvorm verblijven en die met ZZP GGZ worden bekostigd of die extramurale dagbesteding of 

dagactiviteiten volgen (zonder behandeling). (NB in de ZZP VG reeks maakt dagbesteding deel uit van 

het tarief). 

Worden er zometeen met de overgang naar ZPM ook nieuwe plaatsingsbesluit nummers 

afgegeven? Of komen er alleen nieuwe zorgtrajectnummers met een 

plaatsingsbesluitnummer in zich die afgegeven worden? 

Er komen geen nieuwe plaatsingsbesluitnummers. Er komt wel een nieuw plaatsingsbericht en een 

plaatsingsbrief en daarin is het zorgtrajectnummer opgenomen. Dit gebeurt onder hetzelfde 

plaatsinsgbesluitnummer.  

Komen alle zorgtrajectnummers dan stuk voor stuk in IFZO naar boven? Kunnen deze niet 

in een batch aangeleverd worden of in een groot bestand? 

De aanlevering zal stuk voor stuk plaatsvinden. De zorgtrajectnummers worden gedistribueerd via 

het VEKOZO platform. Waar ForZo/JJI zich nu wel op voorbereid is dat FORZO/JJI aan een 

zorgaanbieder kan aangeven: “We hebben nu aan al jullie plaatsingsbesluiten behandeld, dus deze 

staan nu gereed”. Vervolgens kan de zorgaanbieder deze als bulk downloaden en gaan verwerken.   

 

 



 

 

  

 

Is dit alleen mogelijk als de plaatsingsbesluitnummers gedigitaliseerd zijn? 

Dit is niet noodzakelijk. Indien de plaatsingsbesluitnummers zijn ingevoerd komen deze rechtstreeks 

in de EPD binnen. De berichten worden daarnaast sowieso bezorgd en indien je de juiste VECOZO 

certificaten hebt kan je deze nummers sowieso downloaden, of deze nou automatisch verwerkt zijn 

of niet. Door in bulk de berichten te downloaden, kan je deze zo aanbieden aan een script wat de 

softwareleverancier ontwikkelt. 

Is het mogelijk om hierover een handleiding te ontvangen? 

Zeker. ForZo/JJI zal een korte handleiding hiervoor opstellen en communicatie uitzetten indien deze 

gereed is. Vooruitlopend op deze handleiding, willen we u verwijzen naar de volgende link.  

Als ik mijn zorgtrajectnummers heb en de registratie start in het ZPM, worden dan alle 

DBBC’s afgesloten en vervolgens ook gefactureerd? 

De DBBC’s worden hard afgesloten op 31-12-2021. Voor de DBBC’s die daarna zouden doorlopen kan 

nog een verrekening plaatsvinden. Alle DBBC trajecten over alle contractjaren dienen uiterlijk op 30-

04-2022 gefactureerd te zijn aan ForZo/JJI. Uitgebreidere uitleg over deze harde stop volgt 

binnenkort. Momenteel is ForZo/JJI bezig met een beschrijving omtrent de harde stop. Indien deze op 

de website is gepubliceerd zal dit middels een nieuwsflits worden gecommuniceerd. 

Gaat ForZo/JJI een termijn hanteren waarbinnen ik een declaratie ingediend moet hebben. 

Als ik ga beginnen met ZPM en mijn EPD is nog niet helemaal geschikt om te kunnen 

declareren, per wanneer moet dan uiterlijk (bijv.) de januari facturatie ingediend zijn? 

Momenteel is er nog geen harde termijn afgesproken waarbinnen dit gereed moet zijn. 

https://www.vecozo.nl/berichtloket/een-bericht-openen-en-downloaden/

