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Doel van dit document 

In overleggen wordt vaak gevraagd hoe de tarieven voor GLI zijn 

opgebouwd. In dit document beschrijft de NZa de wijze waarop de 

tarieven GLI tot stand zijn gekomen. Daarbij beschrijven wij zowel de 

opbouw van de prestaties (in minuten),  als de hoogte van de kostprijs 

per uur waarmee wordt gerekend. Tot slot beschrijven we de wijze 

waarop tarieven door de NZa periodiek worden geëvalueerd. 

 

Onze tarieven bestaan uit twee elementen: 

- Een tarief per 60 minuten (in)direct patiëntgebonden tijd 
- De opbouw van de prestatie uitgedrukt in aantal minuten 

(in)direct patiëntgebonden tijd;  

Samen vormen deze 2 elementen het maximumtarief van de prestatie. 

De maximumtarieven voor de verschillende prestaties vormen tezamen 

het totale maximumtarief voor het zorgprogramma. 

 

Tarief per 60 minuten (in)direct patiëntgebonden tijd 

Het uurtarief dat geldt voor GLI is integraal. Dat wil zeggen dat alle 

kosten die gemoeid zijn met het leveren van GLI hier onderdeel van 

uitmaken. Voorbeelden zijn de kosten voor loon, huisvesting, een 

computer, materialen enzovoort. Wij hebben in de onderbouwing van het 

tarief geen onderscheid gemaakt in de verschillende kostenposten. Het 

uurtarief is door de NZa in 2018 vastgesteld, in nauwe samenwerking 

met veldpartijen (waaronder beroepsverenigingen en zorgverzekeraars). 

Daarbij is het tarief dat tijdens het experiment CooL is gehanteerd als 

uitgangspunt is genomen. Geconcludeerd is toen, dat dit tarief 

toereikend is om GLI te kunnen leveren.  

 

Eind 2018 hebben zorgaanbieders aangegeven dat de verplichte 

licentiekosten niet zijn meegenomen in het tarief zoals afgesproken in 

het CooL-programma. De kosten voor licenties waren ten tijde van het 

vaststellen van het tarief niet bekend, daar was dus geen rekening mee 

gehouden. Gelet op het feit dat GLI een nieuwe vorm van zorg is en ten 

tijde van het experiment geen rekening is gehouden met licentiekosten, 

heeft de NZa met ingang van 2020 voor deze kosten een correctie op het 

maximumtarief doorgevoerd.  

 

De hoogte van de integrale kostprijs per uur waarmee wordt gerekend 

staat in de beleidsregel van de NZa. Deze is €58,23 (prijspeil 2019). De 

tarieven worden jaarlijks trendmatig aangepast met een index voor 

loonkosten en materiële kosten. De loonkosten worden geïndexeerd op 

basis van de door het ministerie van VWS aangegeven Overheidsbijdrage 

in de Arbeidskostenontwikkeling. Voor de materiële kosten wordt 

aangesloten bij het prijsindexcijfer particuliere consumptie uit het 

Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau. 

De op het tarief toe te passen index is het gewogen gemiddelde van de 

loon- en materiële indices waarbij wordt uitgegaan van een aandeel van 

70% loonkosten en 30% materiële kosten. 

 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_264720_22/1/
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De opbouw van de prestatie uitgedrukt in aantal minuten 
(in)direct patiëntgebonden tijd; 
Zoals aangegeven is de integrale kostprijs per uur niet het enige element 
in de tarieven van de prestaties van de NZa. Het andere element is de 

opbouw van de prestaties uitgedrukt in aantal minuten (in)direct 
patiëntgebonden tijd. 

Ook voor de componenten waaruit de prestaties zijn opgebouwd zijn de 
afspraken van het CooL programma als uitgangspunt gehanteerd.  

De opbouw van de prestaties is uitgewerkt in de beleidsregel en ziet er 

als volgt uit: 

• Een intake a 60 minuten; 

• Een behandelfase van acht maanden die bestaat uit: 

o 2 individuele consulten a 45 minuten; 

o 8 groepsbijeenkomsten a 90 minuten + 30 minuten 

indirecte patiëntgebonden tijd voor voorbereiding en 

verslaglegging; 

o Een gemiddelde groepsgrootte van zeven personen; 

o Een eindevaluatie a 60 minuten. 

o Ruimte voor coördinatie en afstemming a 60 minuten. 

• Een onderhoudsfase van 16 maanden die bestaat uit dezelfde 

omvang in uren als de intake en de behandelfase. 

 

De tarieven voor de behandel- en de onderhoudsfase zijn omgerekend 

naar tijdsperiodes per kwartaal. Voor de duur van het zorgprogramma is 

aangesloten bij de Zorgstandaard Obesitas: 12 maanden behandeling en 

12 maanden onderhoud. Dit resulteert in een kostentoerekening van 

62,5% aan de intake en de behandelfase en 37,5% aan de 

onderhoudsfase van het totaalbedrag voor het traject. 

 

Ten opzichte van het CooL-programma in de experimentfase is in de 

tarieven extra tijdsruimte geboden voor coördinatie en afstemming. 

Hierover is in de beleidsregel de volgende toelichting opgenomen: 

 

Toelichting: 

Het Zorginstituut vraagt in het addendum expliciet aandacht voor 

voldoende indirect patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden tijd. Om 

deze reden is er in de opbouw van het tarief extra tijd opgenomen voor 

coördinatie, afstemming en voorbereiding van groepsbijeenkomsten. 

Patiënten met een matig verhoogd GGR hebben vaak comorbiditeit en 

derhalve met verschillende zorgverleners te maken. Binnen de GLI moet 

een zorgaanbieder de contacten onderhouden met de huisarts, met 

andere zorgverleners en in voorkomende gevallen met het sociale 

domein. Dit is ten behoeve van een goede toeleiding naar de interventie 

én voor de zorginhoudelijke afstemming en terugkoppeling. De 

zorgaanbieder van de GLI kan een belangrijke rol vervullen als 

verbindend element tussen zorgverleners en domeinen. De connecties 

met het sociale domein vindt het Zorginstituut zelfs zo belangrijk dat zij 

het als voorwaarde hebben gekwalificeerd voor een vergoeding van een 

GLI onder de basisverzekering. Dit betekent dat er ruimte binnen de 

interventie moet zijn om invulling te geven aan deze aspecten, dit geldt 

zowel voor de beschikbare tijd als voor infrastructurele zaken (ICT e.d.). 

 

Coördinatie en organisatie zowel binnen als buiten de zorg, zijn inherent 

aan ‘goede zorg’ en aan multidisciplinaire zorg. In die zin zijn ‘coördinatie 

en organisatie’ onderdeel van de te verzekeren prestatie ‘geneeskundige 

zorg’ binnen de Zvw. Deze te verzekeren prestatie vormt de basis voor 

de vergoeding van de kosten die hiermee samenhangen. Ook biedt de 

extra tijd in het tarief ruimte voor individuele afstemmomenten met de 
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patiënt. Dit geeft de zorgverlener ruimte om naast de individuele 

consulten en groepsbijeenkomsten nog op een andere wijze 

(bijvoorbeeld telefonisch) contact te laten hebben met andere 

professionals en/of de patiënten. 

 

Naast deze zorginhoudelijke afstemming en terugkoppeling vergt de 

voorbereiding en verslaglegging van de groepsbehandeling extra tijd. 

Een GLI bestaat voor een groot deel uit groepsbehandelingen. De 

beroepsgroepen gaan aan de slag met richtlijnen voor een goede 

verslaglegging.   
 


