
 
 

 

Basistraining registratie & regelgeving GGZ en 

Forensische Zorg (FZ) 

Voor iedereen die snel thuis wil zijn in het zorgprestatiemodel en 

bijbehorende (registratie)regels 

Vanaf 2022 registreert jouw GGZ- of FZ-organisatie de geleverde zorg op basis van de regels 

uit het zorgprestatiemodel. Dit betekent dat de organisatie betaald wordt voor vastgelegde 

zorgprestaties. Een juiste, tijdige en volledige registratie van deze prestaties is dus essentieel. 

Van medewerkers vraagt dit specifieke kennis over het zorgprestatiemodel en de 

bijbehorende wet- en regelgeving. Wil je weten wat je moet vastleggen? Waar knelpunten en 

risico’s zitten en waar je op moet letten? 

 

Over de Basistraining registratie & regelgeving GGZ en FZ 

Q-Academie biedt een praktische en interactieve incompanytraining aan waarin je de juiste kennis en 

handvatten opdoet voor het uitvoeren van de registratiewerkzaamheden. Je krijgt inzicht in de stappen 

van vastlegging van geleverde zorg tot en met declaratie bij de zorgverzekeraar. Daarbij neemt de 

trainer je mee in het zorgprestatiemodel en alle bijbehorende wet- en regelgeving. Het inbrengen van 

eigen praktijksituaties is mogelijk.   

 

De training is bedoeld voor (nieuwe) medewerkers die snel thuis willen zijn in de regelgeving die geldt 

voor hun werkzaamheden op het gebied van zorgregistratie. Daarnaast is deze training geschikt voor 

medewerkers van bijvoorbeeld zorgverzekeraars of toeleveranciers aan de zorg, die meer willen weten 

over registratie en bijbehorende regelgeving in de GGZ en FZ.  

 

 

Na afloop van de training: 
− Weet je wat het zorgprestatiemodel is, welke regelgeving daarmee samenhangt en wat dit 

betekent voor jouw registratiewerkzaamheden. 

− Heb je inzicht in de onderdelen van administratieve dossiervorming die betrekking hebben op de 

vastlegging van geleverde zorg. 

− Heb je inzicht in de belangrijkste controlepunten van de registratie. 

− Weet je hoe het declaratieproces eruit ziet. 

− Bezit je verschillende tips en tricks voor een juiste bronregistratie. 

− Heb je zicht op de belangrijkste actuele ontwikkelingen en hun betekenis voor het vakgebied van 

zorgregistratie. 

− Weet je waar je relevante wet- en regelgeving kunt vinden (handige sites). 

 
Ben je op zoek naar een (vervolg)training op het gebied van zorgregistratie? In ons Leerpad voor de 

zorgadministratie vind je de opleiding die past bij jouw ontwikkeling als zorgregistratieprofessional. 

 

  

https://www.qacademie.nl/nieuws/leerpad-zorgadministratie
https://www.qacademie.nl/nieuws/leerpad-zorgadministratie


 

Programma  
1. Achtergrond zorgprestatiemodel 

− Wat is het zorgprestatiemodel? 

− Aanleiding en meerwaarde 

− Van DB(B)C naar ZPM 

− Recente ontwikkelingen 

 

2. Registratieregels tijdschrijven 

− Consulten 

− Verblijfsprestaties 

− Overige prestaties en toeslagen 

 

3. Administratieve dossiervorming 

− Registratie basisgegevensset 

− Typeren (zorgvraag en diagnose toevoegen) 

− Zorglabels: 

• Welke zorglabels zijn er? 

• Hoe voeg je het juiste zorglabel toe? 

− COV-check vastleggen 

− Verwijsregistratie 

− Evaluatiecyclus plannen 

− Welke beroepscode is van toepassing? 

 

4. Belangrijkste controlepunten registratie 

− Registratie van directe tijd regiebehandelaar 

− Planning is realisatie: zijn alle geplande eenheden 

daadwerkelijk gerealiseerd?   

 

5. Declareren op basis van het zorgprestatiemodel 

− Hoe ziet het declaratieproces eruit? 

− Welke soorten prestaties zijn er? 

− Op welke manier komen daaraan gekoppelde 

tarieven tot stand? 

 

6. Valideren 

− Veel voorkomende validatiefouten en afwijzingen 

door de zorgverzekeraar 

− Daarbij horende verbeterkansen voor de 

behandelaar 

 

7. Belang van correcte bronregistratie 

− Consulten, prestaties en bekostiging 

− Wat gaat goed, wat kan beter? 

− Signaallijsten 

− Tips en tricks voor een juiste bronregistratie 

 

8. Actuele ontwikkelingen  

− Horizontaal Toezicht 

− Samenhang tussen GGZ kwaliteitsstatuut en 

zorgregistratie 

 

9. Opdrachten en uitwisselen van ervaringen 

− Oefenen met registratie consulten en prestaties 

− Kennisdeling onderling 

− Waar haal je jouw informatie (handige sites etc.)? 

 

Praktische informatie 
 

Incompany: deze training bieden wij incompany aan. Wij maken de training dan op maat, geheel naar 

jouw wensen. 

 

Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers en managers uit GGZ- en FZ-organisaties, PAAZ-en, PUK’s 

en ZGP’s zoals: behandelaren, teamleiders, administratie en beleidsmedewerkers, die betrokken zijn bij 

de registratie en/of declaratie van geleverde zorg. Tevens geschikt voor medewerkers uit andere 

branches (zoals zorgverzekeraars, toeleveranciers) die meer willen weten over registratie en regelgeving 

in de GGZ en FZ.   

 

Trainers: onze trainingen worden verzorgd door trainers die veelal als consultant van Q-Consult Zorg 

werkzaam zijn binnen diverse zorgorganisaties. Zij kennen de dagelijkse praktijk van binnenuit en werken 

aan vergelijkbare projecten op het gebied van wet -en regelgeving en het zorgprestatiemodel, 

waaronder in de rol van adviseur en projectleider. Hun kennis, ervaring en didactische vaardigheden 

zetten zij effectief in tijdens deze training. 

 

Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een 

prijsvoorstel. 

 

Meer informatie: je kan contact opnemen met Q-Academie op 088 1020 950 of via 

informatie@qacademie.nl

mailto:informatie@qacademie.nl

