
 
 

 

De NZa past tarieven en profielen voor de geriatrische revalidatiezorg aan 

GRZ Formatiemodel 2021 
DBC-onderhoud, inmiddels ondergebracht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), heeft de 
tariefsopbouw voor de GRZ-DBC’s gedurende de laatste jaren geregeld aangepast. Inmiddels zijn 
de nieuwe tarieven 2021 met de bijbehorende profielen door de NZa gecommuniceerd.  
 

Met het GRZ Formatiemodel 2021 beschikt u over een instrument waarmee u op eenvoudige 

wijze uw formatie-inzet kunt berekenen vanuit de NZa-uitgangspunten. Het model laat u zien 

welke ruimte er is binnen de tariefsopbouw voor de inzet van Behandelaars en Zorgformatie. U 

kunt vervolgens zelf keuzes maken ten aanzien van het volgen van de norm of er bewust van 

afwijken, bijvoorbeeld bij de samenstelling van uw zorgpaden.  

 

Wilt u ook zo graag weten? 

✓ Wat het intramurale budget is voor 2021 op basis van de verwachte jaarproductie?  

✓ Of de begroting in lijn is met de DBC-financiering? 

✓ Hoeveel er dan aan formatie voor zorg moet worden begroot? 

✓ Wat die formatie zou mogen kosten? 

✓ Hoe de functie behandeling georganiseerd moet worden en hoeveel formatie dat vraagt? 

✓ Wat er gecommuniceerd kan worden met de cliënten, zodat de verwachtingen rond 

de GRZ dienstverlening vanaf het begin goed gemanaged wordt? 

 

Waar bestaat het GRZ Formatiemodel 2021 uit? 

✓ Overzicht DBC-trajecten benodigde behandel- en zorgformatie,  

zowel in matrix als in staafdiagram weergegeven 

✓ Uren, setting en inzet in FTE per DBC 

✓ Kostprijzen per zorgactiviteit 

✓ NHC – RZ17a 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Benodigde Behandelformatie  Figuur 2: Kostprijzen per zorgactiviteit 



 
 

 

 

Welke informatie heeft u hiervoor nodig? 

Voor het gebruik van het model heeft u uitsluitend de verwachte jaarproductie nodig, het huidige 

aantal ambulante trajecten en het actuele aantal DBC’s op de afdeling(en). 

Figuur 3: Opgave verwachte jaarproductie en actuele aantal DBC’s (let op: slechts een deel is weergegeven!) 
 

Eenvoud! 
Uitgaande van het feit dat u een actueel overzicht hebt van de ambulante trajecten, de huidige 
DBC’s en de verwachte jaarproductie, kost het slechts enige minuten om het model te vullen en de 
uitkomsten te genereren.  
 
Zo biedt het model de controller/HEAD, planner en teamleider snel de juiste informatie over de 
formatie-inzet binnen het financiële kader en houdt u ook in 2021 haalbare en betaalbare DBC’s.  
 
Bieden wij haalbare en betaalbare behandelpaden? Het GRZ Formatiemodel 2021 geeft antwoord! 
 

Neem voor meer informatie over ons GRZ Formatiemodel 2021 of onze overige GRZ 

dienstverlening zoals de Advisaris GRZ QuickScan ‘Basis op orde’ contact op met Charles van 

Kampen via 030 – 666 17 51 of mail Charles op info@advisaris.nl. 
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