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U heeft de eindfactuur (bestemd voor u) en het declaratie overzicht (bestemd voor uw verzekeraar) van uw 
behandeling bij NW-Psychologie ontvangen.  

• deze eindfactuur betaalt u binnen 14 dagen aan NW-Psychologie. 
• het bijgevoegde declaratieoverzicht inclusief uw verwijsbrief dient u in bij uw verzekeraar die 

vervolgens aan u het vergoede deel uitkeert. 
 
 
Via de weg willen wij u graag wat meer uitleg geven over de factuur. 
Mocht u verdere vragen hebben, dan kunt u natuurlijk terecht bij uw behandelaar of de 
betalingsadministratie. 
 
 
 
 
Waar betaalt de cliënt voor? 
Omdat de behandelaar en de ggz-praktijk privacy van cliënten moeten beschermen staat er geen 
nauwkeurige omschrijving van de behandeling op de factuur. De lekenomschrijving geeft in korte 
trefwoorden weer voor welke behandeling en op welke wijze de cliënt is behandeld. In verband met de 
privacy van de cliënt wordt de diagnoseclassificatie alleen op hoofdgroepniveau weergegeven. Voor een 
aantal behandelgroepen mag de diagnoseclassificatie niet worden vermeld. Ook mag op de factuur niet 
worden vermeld dat een behandeling om een rechtelijke machtiging gaat. 
 
Binnen de GGZ wordt gewerkt met DBC’s – zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties. Een DBC omvat 
het traject tot maximaal 365 kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij/zij zorg nodig heeft voor een 
specifieke diagnose, vanaf het eerste contact bij een gespecialiseerde ggz-aanbieder tot en met de 
behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van de geleverde zorg in 
het kader van deze diagnose bij de zorgverzekeraar van de patiënt. 
Een DBC in de ggz is opgebouwd uit patiëntgerichte activiteiten, verblijfsdagen, dagbesteding en 
verrichtingen en de daaraan bestede tijd of aantallen. Hieruit worden een aparte behandelprestatie, 
verblijfsprestatie en/of overige prestaties afgeleid. Aan de behandel- en verblijfsprestaties zijn tarieven 
verbonden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt deze tarieven jaarlijks vast. 
 
Zorg die aan de cliënt geleverd wordt vanuit de DBC-structuur gaat dus om:  

- Het aantal minuten zorg dat er is geleverd  
Dit gaat om directe tijd (de tijd die de cliënt in de spreekkamer van de behandelaar is) en indirecte 
tijd. Dit gaat om o.a. verslaglegging, contact met verwijzers, voorbereiding behandelsessies etc). Op 
de declaratie staat het totaal aantal minuten genoemd (directe en indirecte tijd opgeteld). Alles wat in 
het kader van zorg voor de cliënt gedaan wordt, wordt op deze manier geregistreerd.  
Indien gewenst kan de cliënt een totaal overzicht opvragen van geregistreerde minuten uit zijn 
behandeldossier. 

- Op grond van welk zorgproduct - classificatie (hoofdgroep) (DBC)  
Om welke soort Zorg (BGGZ kort, middel, intensief) en/of welke stoornis-groep het gaat, bv 
Depressie, Angst, Persoonlijkheid, Somatoform, ADHD, restgroep. 

 
Wat betekenen de begrippen op de factuur?  
Na afloop van de behandeling in de GGZ kan een cliënt een rekening ontvangen. Alle afspraken, onderzoeken 
en behandelingen van de behandelaar en/of van de ggz-instelling zijn beschreven in Diagnose Behandeling 
Combinaties (DBC’s). Deze DBC’s zijn herkenbaar in codes.  
 
De AGB code:   
Algemeen Gegevens Beheer-Zorgverleners is een database waarin gegevens van zorgverleners in Nederland 
zijn geregistreerd. Het bestand bevat ook gegevens die van belang zijn voor het communicatie- en 
declaratieproces tussen zorgverlener en zorg verzekeraar. Doormiddel van de code kan de zorgverlener 
worden geïdentificeerd.  
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De BIG code:   
Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlands register waarin het 
basisberoep is opgenomen van individuen werkzaam in aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Het 
BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het BIG-register 
raadplegen (www.bigregister.nl).  
In het BIG-register zijn artsen, apothekers, gezondheidspsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, tandartsen, 
verloskundigen en verpleegsters opgenomen.   Alleen wie in het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze 
beschermde titel te voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen 
herkenbaar. In het register zijn personen opgenomen die een relevante door de overheid erkende beroepsopleiding gevolgd 
hebben. Zorgverleners in het BIG-register moeten iedere 5 jaar aantonen dat ze voldoen aan de eisen die gelden voor hun 
basisberoep. Patiënten of cliënten die in het BIG-register kijken kunnen constateren dat de zorgverleners in het register 
bevoegd zijn. Door de vijfjaarlijkse herregistratie wordt deze bevoegdheid gewaarborgd. Zo blijft het register actueel. 
Zorgverleners met een registratie in een wettelijk erkend specialistenregister hoeven zich niet te herregistreren in het BIG-
register. De reden hiervoor is dat de eisen die gesteld worden aan registratie in het specialistenregister hoger zijn dan 
registratie voor het basisberoep. 
 
DBC-prestatiecode:  
De twaalfcijferige code beschrijft het afgesloten en goedgekeurde DBC-traject. De code is samengesteld met 
de codes van het zorgtype, de diagnose-classificatie en de productgroepen voor verblijf en behandeling.  
 
Lekenomschrijving:   
Een voor cliënten in niet medische terminologie verklarende omschrijving van het in rekening gebrachte DBC-
tarief. De codes in de lekenomschrijving verwijzen naar de productstructuur DBC GGZ. De eerste drie codes 
geven aan of er sprake is geweest van verblijf in een instelling. De laatste drie codes geven de in rekening 
gebrachte behandeling aan. Via deze codes kan het in rekening gebrachte tarief en een nadere toelichting 
gevonden worden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, www.nza.nl.  
 
Declaratiecode:   
Dit is de zescijferige code waaraan het bedrag van het DBC-tarief is gekoppeld.  
 
DBC-tarief:   
Het DBC-tarief bestaat uit de combinatie van het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor 
behandeling – de kosten van de behandeling - en het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor 
verblijf volgens de productstructuur DBC GGZ – de kosten van de opname. Als er geen sprake is van verblijf, 
bestaat het DBC-tarief alleen uit het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor behandeling. Het 
tarief is gebaseerd op de volledige kostprijs van de verleende zorg inclusief kapitaalslasten – kosten van 
gebouwen en faciliteiten. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt de DBC-tarieven vast en publiceert deze op de 
site www.nza.nl. 
 
Waar is meer informatie over DBCs in de ggz te vinden?  
Algemene informatie over DBCs in de ggz:  

• https://werkenmetdbcs.nza.nl/ 
 
Vragen over de factuur:   bij de behandelaar of bij de financiële afdeling van de ggz-instelling / 

praktijk.  
Vragen over vergoedingen: bij de zorgverzekeraar.   
Vragen over tarieven:  bij de Nederlandse Zorgautoriteit, www.nza.nl. 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	


