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Geachte heer, mevrouw, 
  
Naar verwachting heeft u omstreeks februari en/of maart 2022 bericht ontvangen over de Zvw-meerkostenregeling 
2021, ook wel de normatieve meerkostenregeling genoemd. Hieronder vindt u een samenvatting van de gemaakte 
afspraken. 
 
Zorgverzekeraars zijn via Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voornemens ook voor 2021 een Zvw-meerkostenregeling 
te treffen voor zorgaanbieders die ggz leveren, met een Zvw-jaaromzet tussen € 1 miljoen en € 10 miljoen 1.  
Om een adequate regeling te kunnen treffen is met de Nederlandse ggz en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
afgesproken dat er nader onderzoek gedaan wordt naar de verklarende factoren voor meerkosten in de corona-
periode 2021 om zodoende een normatieve meerkostenregeling op te kunnen stellen. Een valide (correct en 
voldoende) respons is daarbij als vereiste gesteld om zodoende tot een  adequate en representatieve regeling te 
komen, waarbij eerder is gecommuniceerd dat er bij onvoldoende (valide) respons geen representatieve basis is voor 
het bepalen van een vergoedingspercentage. In dat geval zal geen meerkostenvergoeding plaatsvinden, ook niet 
voor de aanbieders die wel een valide respons hebben ingediend. 
 
Helaas hebben wij, ondanks verlenging van de eerder gestelde deadline, moeten constateren dat de respons zoals 
beoogd onvoldoende is gebleken. Echter, omdat we vanuit verschillende aanbieders en signalen toch de behoefte 
voor een meerkostenregeling vernemen, is besloten om een alternatieve regeling aan te bieden voor diegenen 
waarvoor die noodzakelijk is. 
 
Om iedere aanbieder (met een jaaromzet tussen € 1 miljoen en € 10 miljoen – zie bijlage 1 voor de in aanmerking 
komende ggz-aanbieders) –  nog één keer de kans te geven zich aan te melden voor deze regeling, wordt de 
inschrijftermijn eenmalig verlengd tot en met 27 juni 2022.  
  

 

 
1 Voor ggz-aanbieders met een Zvw-jaaromzet hoger dan € 10 miljoen bestaat een andere regeling. 
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U kunt deelnemen aan de regeling door het tabblad ‘Uitvraag’ in het als bijlage 2 bijgevoegde formulier in te vullen 
en dit op te sturen naar meerkostenggz@gupta-strategists.nl.  
 
Aanbieders die zich niet tijdig inschrijven door het correct en volledig aanleveren van het uitvraagformulier zullen 
nadien definitief geen beroep meer kunnen doen op een meerkostenvergoeding 2021 op grond van deze regeling.  
Zij zijn daarmee dus uitgesloten van vergoeding, ongeacht de hoogte van de respons en de resultaten van het 
onderzoek. Aanbieders die zich reeds na voorgaande oproepen hebben ingeschreven, worden hierover separaat door 
de TTP (Gupta Strategists) bericht, eventueel met aanvullende instructies. 
 
We willen u er tot slot op wijzen dat de manier waarop de hoogte van de vergoeding zal worden bepaald via dit 
geboden alternatief sterk afhankelijk is van de respons. Er wordt getracht zo dicht mogelijk bij de intentie van de 
oorspronkelijk beoogde regeling te blijven en zoveel mogelijk gebruik te maken van de ingevulde 
uitvraagformulieren. Echter, indien het aantal respondenten deze aanpak niet toelaat, kan niet worden uitgesloten 
dat dit kan leiden tot een uitvraag van aanvullende informatie. We begrijpen dat dit kan leiden tot ongewenste extra 
werklast, maar dit is helaas de enige mogelijkheid om een gepaste vergoeding te kunnen garanderen voor iedereen 
waarvoor dit noodzakelijk is. We hopen daarom ook op uw begrip voor deze situatie en vertrouwen op uw 
medewerking. 
  
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
drs. W.J. Adema RA MBA  
directeur Zorg 
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