
Mogelijke veranderingen 
eigen risico 2022
Wanneer u in 2021 zorg heeft 
ontvangen van GGZ Friesland, wordt 
aan het einde van het jaar bekeken 
hoeveel zorg dit is geweest. Het grootste 
gedeelte van de zorgkosten wordt 
betaald door uw zorgverzekeraar. Wel 
brengen zij bij u het eigen risico in 
rekening. Dit geldt natuurlijk niet op 
het moment dat u uw eigen risico al op 
basis van andere zorg of behandeling 
heeft moeten betalen. De hoogte van 

dit bedrag hangt af van de afspraken 
die tussen u en uw zorgverzekeraar 
zijn gemaakt. Op dit moment worden 
de kosten van uw eigen risico door de 
zorgverzekeraar achteraf bepaald. Dit 
kan soms uitlopen tot een jaar nadat u 
de zorg heeft ontvangen. Dit gaat vanaf 
2022 veranderen en GGZ Friesland 
vindt het belangrijk om u hier zo goed 
mogelijk op voor te bereiden.

LET OP!

De veranderingen zullen gelden voor iedereen die zorg krijgt vanuit de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) of de forensische zorg. Krijgt u forensische 
zorg op basis van een strafrechtelijke of juridische titel? Dan is deze 
verandering niet op u van toepassing. 
 

Vanaf 1 januari 2022 worden de zorgkosten niet meer in blokken 
van maximaal een jaar, maar per maand berekend. U zult dan ook 
per maand een overzicht van de ontvangen zorg krijgen van uw 
zorgverzekeraar. Ook zal de zorgverzekeraar dan direct (een deel van) 
het eigen risico in rekening brengen bij u.

Is dit op u van toepassing?  

Wat gaat er veranderen?  



Tip 1: Als u een bewindvoerder heeft kunt u bovenstaande met hem of haar 
bespreken. 
 
Tip 2: De hoogte van uw eigen risico kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar. Het 
standaard eigen risico is 385 euro. Heeft u dit bedrag verhoogd met een vrijwillig 
eigen risico? Dan kunt u dit eventueel terugzetten naar het standaard bedrag. Let 
op, hierdoor kan uw maandelijkse premie wel verhoogd worden. Neem hiervoor 
contact op met uw zorgverzekeraar. 
 
Tip 3: U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te onderzoeken of er 
een betalingsregeling getroffen kan worden of dat u uw eigen risico in termijn 
betaalt. 
 
Tip 4: U kunt contact opnemen met uw gemeente om te kijken of er bijzondere 
bijstand mogelijk is in uw situatie.

Dit kan betekenen dat u begin 2022 zowel uw eigen risico voor 2021 
als (een deel van) uw eigen risico van 2022 moet betalen aan de 
zorgverzekeraar. Hierdoor bestaat de kans dat u begin komend jaar 
onverwacht hogere onkosten krijgt.

Wat u het beste kunt doen hangt af van uw individuele situatie. Wij kunnen u 
daarin niet adviseren, maar willen benadrukken dat het belangrijk is dat u zich op 
deze overgang voorbereidt. Wel zijn er enkele tips die wij u kunnen geven:

Wat kunt u doen? 

Tips

Wat kan dit voor u betekenen? 

Kijk voor meer informatie op:

www.ggzfriesland.nl/zorgprestatiemodel


