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Onderwerpen tijdens deze sessie 
 

● Wat doet de NZa? 
 
● Hoe zit de bekostiging logopedie in elkaar? 
 
● Wat is de kortdurende zorg? Wat is de zorgvorm 
   geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen?  

 
● Hoe past logopedie in de regelgeving voor de zorgvorm 

geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen?  
 
● Vragen: Wat betekent dit voor jullie (praktijk)?  

 
 

   

 



Wij werken  
aan goede en 
betaalbare zorg. 

- Missie NZa 



● Opgericht in 2006 

● Zelfstandig bestuursorgaan van VWS 

● 450 medewerkers  

● Kerntaken: regulering, toezicht, onderzoek en innovatie 

Wie zijn we? 



Ministerie 
van VWS 

Branche-
verenigingen 

 
& 
 

Patiënten- 
verenigingen 

Het zorg-
speelveld  
 

Inspectie 
Gezondheidszorg 
en Jeugd 
Kwaliteit 

NZa 
Kosten en 
toegang 

Zorginstituut 
Nederland 
Inhoud 
basispakket 

Zorgverzekeraar/ 
zorgkantoor 

Zorgaanbieder 

Samenleving 



Wat doen we? 

We maken regels en stellen tarieven vast. 

We houden toezicht op zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars, zorgkantoren en het CAK. 

We doen onderzoek naar ons zorglandschap en 
analyseren data in samenwerking met andere 
kennisorganisaties. 

We adviseren de minister van VWS. 

We stimuleren innovatie en preventie. 



Logopedie 
Cijfers en bekostiging 



Cijfers logopedie (Zvw, eerste lijn) 

Aantal declarerende logopedisten in 2017: 3.814 

 

Aantal patiënten in 2017: 251.824  

 

Totale uitgaven basisverzekering in 2017: € 133,5 mln.  

 

Totale uitgaven aanvullende verzekering in 2017: € 
6.000 



Declareren van logopedie 
 
• Ruim omschreven prestaties met vrije tarieven 

 Beleidsregel en beschikking logopedie 

 

• Contractafspraken geven verder invulling 

 

• Facultatieve prestatie: vrij in te vullen prestatie door 
verzekeraar en logopedist 

 

• Ontwikkeling logopedie: digitale zorg 

 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_212675_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_213543_22/1/


Kortdurende zorg  
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Geneeskundige 
zorg voor specifieke 

patiëntgroepen 
(gzsp) 

Eerstelijnsverblijf 
(elv) 

Geriatrische 
revalidatiezorg (grz) 

Zorg richt zich op 
mensen met vaak 
dezelfde problematiek 
en wordt geleverd door 
dezelfde behandelaren. 



Geneeskundige zorg voor specifieke 
patiëntengroepen (gzsp) 



Zorgvorm  
 

● Generalistische zorg. Behandeling met een geneeskundig 
doel, gericht op herstel en/of omgaan met beperkingen. 

 
● Veelzijdige zorgvraag. Kan liggen op het somatische, het 

psychische, het communicatieve, het cognitieve, en/of op 
het gedragsmatige gebied.  

 
● Multidisciplinair karakter, integraal behandelplan. 

Belangrijk onderdeel van de zorg is afstemming met 
andere zorgverleners. 
 

● Paramedische zorg kan een onderdeel zijn van het 
integrale behandelplan. 
 

● Regie van specialist ouderengeneeskunde, de arts 
verstandelijk gehandicapten of de gedragswetenschapper 

   mogelijk. 
 
 

Plek in het zorgstelsel 
 
● AWBZ, tijdelijke subsidieregeling 

extramurale behandeling  
 

● Zorgverzekeringswet, eerstelijn 
● Eerste deel in 2020 
● Tweede deel (inclusief logopedie)  

in 2021 

Patiëntengroepen 
 
● Kwetsbare groepen, zoals ouderen met 

multiproblematiek, mensen met 
progressieve, degeneratieve neurologische 
aandoeningen, mensen met niet 
aangeboren hersenletsel en mensen met 
een verstandelijke beperking.  
 

● (Nog) Geen Wlz-indicatie  

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen 



Geneeskundige zorg voor specifieke 
patiëntengroepen 



Geneeskundige zorg voor specifieke 
patiëntengroepen 

Concept 
 
Behandelaren die de regie (kunnen) hebben 
1. Zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden 
2. Zorg zoals gedragswetenschappers bieden  
 
Aanvullende behandelaren/behandelopties/prestaties 
3. Paramedische zorg  
4. Zorg in een groep aan kwetsbare patiënten  
5. Zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
6. Zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington 
7. Zorgtraject voor patiënten met de ziekte van Huntington  
8. Reistoeslag zorgverlener 
9. Onderlinge dienstverlening 
10. Experiment  



Bron: Vektis 

Totaal aantal patiënten 



Bron: Vektis 

Leeftijdsverdeling 



Bron: Vektis 

Aantal uren per vorm van behandeling 



Vragen? 



Vragen voor de praktijk 



Wat betekent de wijziging voor patiënten 
in uw praktijk? 

 
Hoe zou u in uw praktijk hierop 

inspelen?  
 



Vindt u dat alle eerstelijnspraktijken 
deze patiëntengroepen moet kunnen 

behandelen of is een specialisatie nodig? 



Welke nieuwe kansen biedt de zorgvorm 
gzsp voor uw praktijk? 



Wat voor problemen voorziet u?  
 

In welke hoek moet de oplossing gezocht 
worden? 



NZa  Bezoekadres: Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht  Postadres: Postbus 3017, 3502 GA Utrecht  088 - 770 8 770  info@nza.nl  www.nza.nl  

Wij werken aan goede en betaalbare zorg. 


