
 

 

 
In het Bestuurlijk akkoord ggz 2019 t/m 2022 is de afspraak gemaakt om te werken aan de 
vermindering van registratielast bij (formele) rechtmatigheidscontroles. Onderdeel van deze 
afspraak is om de rechtmatigheidsafspraken op het gebied van correct registreren en declareren 
ten aanzien van de registratie van verblijf te verduidelijken. In dit document vindt u de afspraken 
hierover, zoals gemaakt in het Bestuurlijk Overleg AL ggz d.d. 17 december 2019.  
 
Probleemanalyse 
In het Arteria rapport (punt 10) staat het probleem als volgt weergegeven: 
Een verblijfsdag is rechtmatig als een patiënt voor 20:00 uur binnen is en de nacht in de instelling 
verblijft. Bij verlof leidt dit tot onduidelijke situaties en daardoor incorrecte registratie. 
 
Uit consultatie door zorgverzekeraars en GGZ Nederland bij de NZa blijkt dat het begrip ‘opname’ 
te strikt is geïnterpreteerd. Enkel voor de dag van opname geldt de striktste eis van voor 20:00 
uur binnen zijn, niet voor de overige verblijfsdagen. Dit riep twee vragen op: 

• Wat is de definitie van een opnamedag? 
• Hoe dient de voorwaarde: “’s nachts in de instelling verblijft” te worden geïnterpreteerd?  

 
Afgesproken oplossing 
In de Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg - NR/REG-1927 
staat dat een verblijfsdag met overnachting alleen geregistreerd mag worden als de patiënt op zijn 
laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de 
daaropvolgende nacht gelden als één verblijfsdag.  
 
De volgende definitie van opname wordt vanaf heden gehanteerd: 
 
Een opnameperiode is de periode vanaf de eerste dag van opname tot de datum van ontslag. 
Verlof valt hier dus binnen. 
De grens van 20:00 uur geldt alleen voor de eerste opnamedag. Voor de overige dagen geldt deze 
grens niet, maar de cliënt moet wel ’s nachts (tussen 02:00 uur en 06:00 uur) binnen de instelling 
verblijven. Indien hiervan wordt afgeweken, bespreken aanbieder en zorgverzekeraar dit in 
redelijkheid en billijkheid. Als een cliënt zich tegen de verwachting pas in de (vroege) morgen 
meldt, kan geen verblijfsdag worden gedeclareerd. 
 
Een declaratie kan worden afgekeurd als een cliënt niet ’s nachts in de instelling verblijft, omdat 
hij of zij: 

- met ontslag/verlof is, kortom geoorloofd afwezig is; 
- ongeoorloofd afwezig is. 

 
In de toelichting van de NZa-regel is verduidelijkt dat de grens van 20:00 uur alleen geldt voor de 
eerste opname dag. Voor het functioneel ontwerp van controles over 2018, waaronder het 
zelfonderzoek 2018, kan vervolgens gebruik worden gemaakt van deze definitie. Opname van de 
definitie voor controles 2017, waaronder het zelfonderzoek 2017 is niet meer mogelijk. 
Zorgverzekeraars zullen voor controles over 2017, waaronder het zelfonderzoek wel rekening 
houden met deze gewijzigde definitie bij de beoordeling. Doordat zorgverzekeraars hier in het 
verleden redelijkheid en billijkheid over hebben betracht en de verleden zelfonderzoeken (2016 en 
eerder) in afstemming met zorginstellingen tot stand zijn gekomen met o.a. consultatie bij de NZa, 
wordt dit door partijen niet over het verleden opgepakt. Met andere woorden de reeds afgeronde 
controles, waaronder de zelfonderzoeken, zullen niet opengebroken worden.  
 


