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Per mail 

Aan VGN 
  

Behandeld door 
Directie Regulering 

Telefoonnummer 
088-770 8770 

E-mailadres 
info@nza.nl 

Kenmerk 
0441566/1422558 

Datum 
5 oktober 2022 

Onderwerp 
Kostenonderzoeken Langdurige Zorg 

Geachte heer, mevrouw, 

De NZa heeft in 2018 een kostenonderzoek uitgevoerd om nieuwe tarieven vast te stellen voor bijna alle 

prestaties die toen onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vielen. Inmiddels treffen wij de voorbereidingen 

voor nieuwe kostenonderzoeken in de Wlz om nieuwe tarieven vast te stellen. 

Een verschil ten opzichte van het vorige kostenonderzoek is dat er niet één kostenonderzoek, maar 

meerdere kostenonderzoeken binnen de Wlz zullen plaatsvinden. De onderzoeken zijn zo gekozen dat de 

zorginhoud meer centraal staat dan de financieringsstroom. Op die manier willen we specifieke signalen - 

waar u in de praktijk tegenaan loopt - gericht oppakken. Met deze brief informeren wij u graag over deze 

onderzoeken.  

Welke kostenonderzoeken vinden plaats?  

De komende jaren vinden vijf kostenonderzoeken plaats die betrekking hebben op prestaties in de Wlz. 

Zorgaanbieders kunnen de komende jaren gevraagd worden mee te doen aan een gegevensuitvraag. We 

proberen bij de timing en vormgeving van de uitvraag de administratieve lasten zoveel mogelijk te 

beperken. In onderstaand schema vindt u een overzicht van de onderzoeken met daarbij een indicatie van 

wanneer deze (mogelijk) plaatsvinden.  

Voor een kostenonderzoek doen we een gegevensuitvraag over het betreffende basisjaar (jaar t). In 

verband met de gebruikelijk termijnen van financiële verslaggeving, vindt deze plaats in het tweede halfjaar 

van het opvolgende jaar (het onderzoeksjaar, jaar t+1). Vervolgens stellen we, na het toetsen van de 

resultaten met het veld, nieuwe tarieven vast rond begin juli van het jaar na het onderzoeksjaar (jaar t+2) 

voor het volgende jaar (jaar t+3). Wanneer een kostenonderzoek over 2022 plaatsvindt, heeft dit dus in 

beginsel effect op de tarieven per 1 januari 2025.  
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Sector Basisjaar (jaar t) Onderzoeksjaar 

(jaar t+1 en t+2) 

Nieuwe tarieven 

per (jaar t+3) 

Geestelijke gezondheidszorg in de Wlz – 

modulaire prestaties1  
2022 2023 - 2024 2025 

Geestelijke gezondheidszorg in de Wlz – 

integrale prestaties2 
2023 2024 - 2025 2026 

Gehandicaptenzorg 2022 of 2023 2023 - 2024 of 

2024 - 2025 

2025 of 2026 

Enkele Wlz modulair pakket thuis 

prestaties en mogelijk Wlz crisiszorg vv 

2022 2023 - 2024 2025 

Zintuiglijk gehandicaptenzorg3  
2022, 2023 of 

2024 

2023-2024, 2024-

2025 of 2025-

2026 

2025, 2026 of 

2027 

 

Waarom is gekozen voor deze onderzoeken?  

Op basis van vooronderzoek is vastgesteld dat in deze sectoren/voor deze prestaties op dit moment de 

meeste behoefte bestaat aan nieuwe tarieven. In het kort hebben wij daarvoor de volgende redenen:  

• De modulaire ggz wonen prestaties zijn per 1 januari 2021 nieuw in de Wlz. De bijbehorende tarieven 

zijn afgeleid van de tarieven voor de oude AWBZ-prestaties zzp-c beschermd wonen van voor 2015. 

Omdat dit een tijd geleden is, willen wij nieuwe tarieven vaststellen die aansluiten bij de huidige praktijk.  

• De integrale ggz wonen prestaties worden in veel gevallen geleverd door zorgaanbieders die ook 

geestelijke gezondheidszorg leveren aan cliënten in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Om de toerekening 

van kosten zo accuraat mogelijk te maken, hebben we ervoor gekozen om bij de kostenonderzoeken 

naar de ggz prestaties in de Wlz en Zvw samen op te trekken. Vanwege de invoering van het 

Zorgprestatiemodel in de Zvw in 2022 is ervoor gekozen het onderzoek over 2023 plaats te laten 

vinden. We verwachten dat zorgaanbieders dan meer gewend zijn aan het nieuwe model en we een 

betrouwbare gegevensuitvraag kunnen doen.  

• Voor de gehandicaptensector onderzoeken wij of het opportuun is een kostenonderzoek te doen over 

2022 of 2023. In die sector spelen namelijk diverse beleidsvraagstukken. Hierbij spelen in het bijzonder 

een rol de onderzoeken die VWS en VGN momenteel doen naar het VG7-profiel.  

• In 2023 en 2024 vinden kostenonderzoeken plaats naar twee zorgvormen binnen de Zvw die nauw 

samenhangen met de Wlz. Het gaat hier om het eerstelijnsverblijf (elv) en de geneeskundige zorg voor 

 

1 Dit zijn de zzp’s ggz wonen excl. behandeling, vpt’s ggz wonen excl. behandeling, dtv ggz wonen excl. behandeling en dagbesteding ggz 

wonen prestaties. 

2 Dit zijn de zzp’s ggz wonen integraal (dus inclusief behandeling) en ggz-b (voortgezet verblijf) prestaties.  

3 Het gaat om Zvw zg zorg (AC10 t/m AC50 en V11 t/m V60) volgens de Beleidsregel zintuiglijk gehandicaptenzorg - BR/REG-20127. 
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specifieke patiëntgroepen (gzsp). Veel aanbieders die elv en gzsp leveren, leveren ook zorg binnen de 

Wlz. Er zijn prestaties binnen het Wlz modulair pakket thuis (mpt) die zeer vergelijkbaar zijn met 

prestaties binnen de gzsp. We nemen in het kostenonderzoek voor de gzsp daarom ook deze 

vergelijkbare prestaties binnen het Wlz mpt mee. Mogelijk wordt de Wlz crisiszorg vv ook onderzocht en 

herijkt binnen het kostenonderzoek elv, vanwege de mogelijke vergelijkbaarheid met het elv. Dit 

onderzoeken we nog middels een registratieonderzoek binnen het elv en de Wlz crisiszorg vv. De 

kostenonderzoeken voor het elv en de gzsp (inclusief vergelijkbare prestaties binnen het Wlz mpt) 

worden besproken in de (technisch) overleggen van de kortdurende zorg. 

• De zintuiglijk gehandicaptenzorg (zg zorg) kent vanaf 2020 in de Zvw een nieuw bekostigingssysteem. 

Daarin is de Zvw zg zorg gedifferentieerd naar cliëntgroepen, zorgtrajecten en uren. De kostprijzen van 

de Zvw prestaties worden in het kostenonderzoek zg onderzocht. Hierbij worden ook de extramurale 

Wlz zg prestaties4 meegenomen die nog bekostigd worden via het oude systeem. De overige Wlz zg 

zorg (zzp, vpt en mpt) loopt mee in het kostenonderzoek naar de gehandicaptenzorg.  

 

Voor de verpleeghuissector wordt op dit moment geen kostenonderzoek voor de komende jaren 

voorbereid. Redenen daarvoor zijn de beleidskwesties die hier spelen en de recente opbouw van de 

kwaliteitsmiddelen die per 2022 volledig geïntegreerd zijn in de tarieven. Wanneer hier meer duidelijkheid 

over is, verwachten we te starten met de voorbereidingen voor een kostenonderzoek in deze sector.  

Betrokkenheid brancheorganisaties 

Op dit moment werken we toe naar een besluitmoment aan het einde van dit jaar. Dan zal definitief worden 

besloten welk onderzoek over welk jaar plaatsvindt. Uw organisatie en uw leden worden, waar van 

toepassing, al in dit proces betrokken. Begin volgend jaar zullen we u informeren over ons besluit. Als u 

vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de NZa via 088 – 770 8770 of info@nza.nl.  

Wij zien uit naar een goede samenwerking. 

 

Met vriendelijke groet, 
Nederlandse Zorgautoriteit, 
 

 
 
drs. A.C. Boode-de Weijer 
unitmanager Langdurige Zorg 

 

 

4 Wlz mpt prestaties H332 en H333 zoals beschreven in artikel 7 lid 5 en de mpt prestatie H337 zoals beschreven in artikel 7 lid 7 van de 

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg. 
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