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De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4,
paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),
en meer in het bijzonder:
de artikelen 35 en 50, eerste lid, onderdelen a, b en c, 52 en 53, van de Wmg,
alsmede de beleidsregels:
² Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg,
kenmerk BR/REG-17109;
² Tarieven normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve
inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, kenmerk BR/REG17112;
² Afronding tarieven, kenmerk AL/BR-0031;
² Algemeen kader tariefprincipes curatieve zorg, kenmerk BR/CU-5149.
en de nadere regel:
² Gespecialiseerde ggz, kenmerk NR/REG-1705;
besloten:
dat rechtsgeldig
door:
zorgaanbieders die gespecialiseerde ggz als bedoeld in artikel 1 van de
beleidsregel µPrestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg¶ leveren
aan:
ziektekostenverzekeraars en (niet-)verzekerden1
in rekening mogen worden gebracht:
maximaal de bedragen2 LQHXUR¶V behorend bij de prestaties zoals opgenomen
in bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3 en bijlage 4 (die integraal onderdeel uitmaken
van deze beschikking), met inachtneming van de hierna genoemde
voorwaarden, voorschriften en beperkingen.
Aanvullende voorwaarden, voorschriften en beperkingen
1. De prestaties en bijbehorende tarieven als omschreven in deze beschikking
worden in rekening gebracht met inachtneming van de voorschriften en
beperkingen die zijn opgenomen in de beleidsregels en de regeling,
vermeld in de aanhef van deze beschikking.
1

Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die:
krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en
in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en
krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens een
door Nederland ondertekend bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op
verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet
en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, gelijkgesteld met een
Zorgverzekeringswet-, respectievelijk Wlz-verzekerde.
2
9RRUGHSUHVWDWLHEHVFKULMYLQJµRQGHUOLQJHGLHQVWYHUOHQLQJ¶JHOGWHHQYULMWDULHIDOVEHGRHOGLQ
artikel 50, eerste lid, onder a, Wmg.
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YRRUGEF¶V
1. Het tarief voor een dbc mag alleen in rekening worden gebracht als de AGBcode en het beroep van de regiebehandelaar(s) op de factuur vermeld
staan.[1]
Het tarief voor een initiële dbc mag alleen in rekening worden gebracht als
(daarnaast) directe patiëntgebonden tijd van een regiebehandelaar
onderdeel uitmaakt van de uitgevoerde prestatie.
Als regiebehandelaar gelden, op grond van de regeling Gespecialiseerde
geestelijke gezondheidszorg:
- Psychiater (vrijgevestigd of in een instelling)
- Klinisch psycholoog (vrijgevestigd of in een instelling)
- Klinisch neuropsycholoog (vrijgevestigd of in een instelling)
- Psychotherapeut(vrijgevestigd of in een instelling)
- Specialist ouderengeneeskunde (in een instelling)
- Verslavingsarts profielregister KNMG (in een instelling)
- GZ-psycholoog (in een instelling)
- Klinisch geriater (in een instelling)
- Verpleegkundig specialist ggz (in een instelling)
- HHQLQKHWNDGHUYDQµWRHJHZH]HQH[SHULPHQWHHUUXLPWH¶[2] toegelaten
beroep.
Onder directe patiëntgebonden tijd moet op grond van de genoemde
regeling worden verstaan: de tijd waarin een behandelaar, in het kader van
de diagnostiek of behandeling, contact heeft met de patiënt of met
familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem)
van de patiënt.
Voor zorg geleverd aan patiënten die de leeftijd van 18 jaar bereiken
gedurende hun op grond van de Jeugdwet gestarte behandeling, die als
initiële dbc met zorgtype 147 onder de Zvw in rekening wordt gebracht,
worden in aanvulling op de hiervoor genoemde behandelaren ook de kinderen jeugdpsycholoog en orthopedagoog generalist aangemerkt als
regiebehandelaar. Bovendien geldt hiervoor het vereiste van direct
patiëntgebonden tijd niet.
9RRUGHGEF¶VJHOGWGDWVSUDNHLVYDQPD[LPXPWDULHYHQDOVEHGRHOGLQ
artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg. Dit betekent dat prijsafspraken
kunnen worden gemaakt op of onder het maximumtarief met een
RQGHUJUHQVYDQ¼-3.

[1]

Op grond van het onder 1 bepaalde zijn er ook andere voorwaarden, voorschriften en beperkingen

die bij het in rekening brengen van tarieven voor zorgprestaties in acht moeten worden genomen. Het
op de factuur vermelden van (de AGB-code van) de regiebehandelaar(s) is apart vermeld in verband
met de aanwijzing van de Minister van VWS met kenmerk 979700-151911-MC van 10 juni 2016.
[2]
3

Als bedoeld in paragraaf 2.4 (Regiebehandelaarschap) van de regeling Gespecialiceerde ggz.

De overeengekomen verblijfsdagen bevatten per verblijfscategorie een tarief voor de bijbehorende

nhc. Dit is een maximumtarief, behalve voor aanbieders op wie de overgangsregeling van toepassing
LVGDDULVGHQKFHHQYDVWWDULHI'HRQGHUJUHQVYDQ¼- geldt dan ook niet voor verblijfsprestaties
van deze aanbieders, aangezien hier sprake is van minimaal de vaste nhc-vergoeding. Zie verder de
EHOHLGVUHJHOµ7DULHYHQQKFHQQLFJHVSHFLDOLVHHUGHJJ]¶
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2. 'HPD[LPXPWDULHYHQYDQGHSUHVWDWLHVYDQGHEHKDQGHOJURHSHQ³$DQ
DOFRKROJHERQGHQVWRRUQLVVHQ´HQ³2YHULJHDDQPLGGHOHQJHERQGHQ
stoornisVHQ´]LMQYDULDEHORSJHERXZG.
(A) Dit variabele maximumtarief bestaat uit een basis (maximum)tarief dat
alleen in overeenstemming met de zorgverzekeraar opgehoogd kan worden
tot een hoger in rekening te brengen maximumtarief. De zorgverzekeraar
en de zorgaanbieder leggen deze overeenstemming schriftelijk vast.
(B) In aanvulling op het onder (A) gestelde biedt de NZa aan
zorgaanbieders die gelet op zorgzwaarte niet uitkomen met het
maximumtarief, een mogelijkheid om tot een maximum van 10% boven het
op basis van (A) geldende maximumtarief prijsafspraken te maken. Om
hiervoor in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een schriftelijke
overeenkomst met de zorgverzekeraar. Het in rekening te brengen tarief is
de som van het maximumtarief als omschreven onder (A) en, als daar
overeenstemming over is met de zorgverzekeraar, de mogelijkheid als
omschreven onder (B).
3. Tarief kapitaallasten (nhc) deelprestatie verblijf dbc:
Op de acht deelprestaties voor verblijf in de dbc-systematiek is een
component voor de normatieve huisvestingscomponent (nhc) van
toepassing. De nhc-component is voor voorheen gebudgetteerde ggzzorgaanbieders niet onderhandelbaar en betreft een vast tarief.
Voor overige ggz-zorgaanbieders is de nhc-component een maximumtarief.4
4. Toeslag op nhc voor Psychiatrisch Medische Unit (PMU):
In aanvulling op de hiervoor genoemde acht nhc¶VJHOGWYRRUGH308HHQ
specifieke nhc. Declaratie van deze bijzondere nhc is uitsluitend mogelijk op
basis van een overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. In
de bijlage is de nhc van de PMU vergeleken met de acht daarvoor genoemde
³UHJXOLHUH´nhc¶V+HWYHUVFKLONDQDOVWRHVODJRSGHacht reguliere nhc¶V
worden afgesproken, met dien verstande dat de toeslag wordt berekend op
basis van een gewogen gemiddelde van de afgesproken productie regulier
en PMU per prestatie voor verblijf. Voor de berekening van het gewogen
gemiddelde van de toeslag wordt het verschil (nhc PMU minus nhc regulier)
vermenigvuldigd met een breuk waarbij de teller wordt gevormd door de
PMU productie en de noemer wordt gevormd door de totale productie.
5. Toeslag op nhc voor verblijf in een beveiligde setting:
In aanvulling op de hiervoor genoemde acht nhc¶VJHOGHQYRRUYHUEOLMILQHHQ
beveiligde setting twee specifieke nhc¶VYRRUKHW beveiligingsniveau 2 en het
EHYHLOLJLQJVQLYHDX'HEHYHLOLJLQJVQLYHDX¶VNRPHQRYHUHHQPHWGH
forensische zorg. Declaratie van deze bijzondere nhc¶VLVVOHFKWVPRJHOLMNRS
basis van een overeenkomst tussen zorgaanbieder en een zorgverzekeraar.
In de bijlage is de nhc van de beveiligde setting vergeleken met de acht
KLHUYRRUJHQRHPGH³UHJXOLHUH´nhc¶V+HWYHUVFKLONDQDOVWRHVODJRSGHacht
reguliere nhc¶VZRUGHQDIJHVSURNHQPHWGLHQYHUVWDQGHGDWGHWRHVODJ
wordt berekend op basis van een gewogen gemiddelde van de afgesproken
productie regulier en beveiligde setting per prestatie voor verblijf. Voor de
berekening van het gewogen gemiddelde van de toeslag wordt het verschil
(nhc beveiligingsniveau 2 en 3 minus nhc regulier) vermenigvuldigd met de
respectievelijke productie beveiligd 2 en 3 en de som van deze twee

4

=LHYRRUPHHULQIRUPDWLHGHEHOHLGVUHJHOµ,QYRHULQJQRUPDWLHYHKXLVYHVWLQJVFRPSRQHQW nhc)

gespecialiseerde ggz en invoering normatieve inventariscomponent (nic) langdurige gespecialiseerde
ggz¶

TB/REG-17600-01
Pagina

4 van 14

bedragen gedeeld door de totale productie van de betreffende prestatie voor
verblijf.
voor overige (deel)prestaties
6. Voor de overige deelprestaties die de NZa op grond van deze beleidsregel
vaststelt c.q. heeft vastgesteld, gelden maximumtarieven, als bedoeld in
artikel 50, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg.
YRRU]]S¶V
7. 9RRUGH]]S¶VJJ]-b, zzp klinisch intensieve behandeling (kib) en toeslagen
DDQYXOOHQGRSGH]]S¶VJJ]-b geldt dat sprake is van maximumtarieven, als
bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg. Dit betekent dat
prijsafspraken kunnen worden gemaakt op of onder het maximumtarief met
HHQRQGHUJUHQVYDQ¼-.
8. Tarief kapitaallasten (nhc) en Inventaris (nic) zzp ggz-b, zzp kib en toeslag
NSFP:
9RRUGHQKFEHKRUHQGELMGH]]S¶VJJ]-b, zzp kib en de toeslag nietstrafrechtelijke forensische psychiatrie (NSFP) geldt een maximumtarief, als
bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg. Voor de nic
behorend bij de ]]S¶VJJ]-b en zzp kib geldt een maximumtarief, als
bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg.
Van het uitgangspunt van maximumtarieven voor de nhc en de nic zijn
uitgezonderd zorgaanbieders op wie de overgangsregeling, zoals vastgelegd
in de beleidsregels µ,QYRHULQJQRUPDWLHYHKXLVYHVWLQJVFRPSRQHQW QKF in
de gespecialiseerde ggz¶ en µ,nvoering normatieve inventariscomponent
QLF ODQJGXULJHJHVSHFLDOLVHHUGHJJ]¶YDQWRHSDVVLQJzijn. Voor
laatstgenoemde categorie zorgaanbieders is de nhc en nic gedurende de
overgangsperiode (1 januari 2013 tot en met 31 december 2017) een vast
tarief, als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel b, van de Wmg, als
onderdeel van het met verzekeraars overeengekomen tarief voor verblijf. 5
9. Tarieven in- of exclusief dagbesteding:
Voor patiënten die zijn aangewezen op een zzp ggz-b inclusief dagbesteding
en zzp kib is de component dagbesteding een onlosmakelijk onderdeel van
het zzp ggz-b en zzp kib. Dagbesteding kan niet apart worden afgesproken.
Wel kunnen zorgaanbieders onderling afspraken maken via onderlinge
dienstverlening wanneer de dagbesteding door een andere zorgaanbieder
wordt geboden dan waar de patiënt verblijft.
10. Toeslag aanvullend op de zzp ggz-producten:
Om voor extra bekostiging naast de zzp ggz-b in aanmerking te komen
gelden de volgende voorwaarden voor alle in de betreffende bijlage
vermelde toeslagen:
- De zorgaanbieder heeft geoordeeld dat de patiënt op de toeslag voor
zorg is aangewezen.
- De toeslag mag per patiënt per dag eenmaal worden gedeclareerd. Het
aantal dagen per toeslag is niet groter dan het aantal zzp-dagen voor
die patiënt.
- De toeslagen kunnen in combinatie met elkaar gedeclareerd worden.

5

=LHYRRUPHHULQIRUPDWLHGHEHOHLGVUHJHOµ7DULHYHQQRUPDWLHYHKXLVYHVWLQJVFRPSRQHQW QKF 

HQQRUPDWLHYHLQYHQWDULVFRPSRQHQW QLF JHVSHFLDOLVHHUGHJJ]¶
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voor overige zorgproducten
11. Voor de prestaties overige zorgproducten geldt dat er sprake is van
maximumtarieven, als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de
Wmg.
Onderlinge dienstverlening:
12. 9RRU]RUJGLHLQKHWNDGHUYDQGHSUHVWDWLHEHVFKULMYLQJµRQGHUOLQJH
GLHQVWYHUOHQLQJ¶ZRUGWYHUOHHQGJHOGWHHQYULMWDULHIDOVEHGRHOG in artikel
50, eerste lid, onder a, van de Wmg.
Afronding bij contante betalingen:
13. In het contante betalingsverkeer mogen de totaal te betalen bedragen (dus
na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van
¼ 0,05. Voorwaarde is dat de zorgverlener of zorgverzekeraar duidelijk
aangeeft dat contante bedragen worden afgerond.
Intrekking oude tariefbeschikking
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de
tariefbeschikking van 14 december 2015 (kenmerk TB/CU-5079-02), die op
1 januari 2016 in werking is getreden, beëindigd.
Inwerkingtreding
Deze tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.
Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening
gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze tariefbeschikking in de
Staatscourant mededeling worden gedaan.
Bezwaar en beroep
Ingevolge artikel 8:1van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto artikel
7:1, eerste lid, van de Awb kan een belanghebbende binnen zes weken na de
datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de
Nederlandse Zorgautoriteit, unit Juridische Zaken, Postbus 3017, 3502 GA
Utrecht. Het bezwaar kan per post, per fax of, indien in uw geval van
toepassing, via het webportaal https://toegang.nza.nl ingediend worden (dus
niet via e-mail). In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u:
Bezwaarschrift. Het bezwaar moet volgens artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en
ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens
bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het
bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit bij te voegen.
Met vriendelijke groet,
de Nederlandse Zorgautoriteit

dr. M. van der Kraan MBA
unitmanager geestelijke gezondheidszorg
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BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc͛ƐͿ

Deelprestaties behandeling

tarief

Bijzondere productgroepen
Diagnostiek
007
008
009
162
307

Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten
Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten
Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten
Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten
Diagnostiek - vanaf 800 minuten

Φϭϵϰ͕ϵϬ
ΦϯϬϮ͕ϴϭ
ΦϲϬϯ͕ϳϳ
Φϭ͘ϭϰϰ͕Ϯϳ
Φϭ͘ϵϲϱ͕Ϯϭ

013
014
015
016
165
213
214

Crisis - vanaf 0 tot en met 99 minuten
Crisis - vanaf 100 tot en met 199 minuten
Crisis - vanaf 200 tot en met 399 minuten
Crisis - vanaf 400 tot en met 799 minuten
Crisis - vanaf 800 tot en met 1.199 minuten
Crisis - vanaf 1.200 tot en met 1.799 minuten
Crisis - vanaf 1.800 minuten

Φϭϯϰ͕ϰϴ
ΦϯϬϬ͕ϯϮ
ΦϳϭϬ͕ϳϬ
Φϭ͘ϬϲϮ͕ϭϴ
Φϭ͘ϴϬϵ͕ϲϭ
ΦϮ͘ϱϵϵ͕ϰϰ
Φϰ͘ϯϰϴ͕ϲϵ

Crisis

Productgroepen behandeling kort
215
216
217
264

Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten
Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten
Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten
Behandeling kort - vanaf 400 minuten

Φϭϯϴ͕Ϭϳ
ΦϯϯϬ͕ϲϲ
Φϲϯϱ͕ϴϬ
Φϭ͘ϬϲϬ͕ϴϬ

Productgroepen langdurende of intensieve behandeling
Aandachtstekort- en gedragsstoornissen
027
169
030
031
131
170
221
222

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten
Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten
Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten
Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten
Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten
Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten
Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten
Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 24.000 minuten

Φϭ͘ϮϮϳ͕ϬϬ
ΦϮ͘ϲϮϴ͕ϴϰ
Φϰ͘ϲϴϴ͕ϵϳ
Φϳ͘ϲϳϰ͕ϵϲ
Φϭϱ͘ϳϮϱ͕ϳϮ
ΦϮϯ͘ϴϬϴ͕ϰϯ
Φϯϲ͘ϳϱϬ͕ϭϱ
Φϰϰ͘Ϯϳϯ͕Ϭϰ

Pervasieve stoornissen
033
172
223
038
133
173
224
225

Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten
Pervasief - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten
Pervasief - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten
Pervasief - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten
Pervasief - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten
Pervasief - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten
Pervasief - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten
Pervasief - vanaf 24.000 minuten

Φϭ͘ϭϳϯ͕ϳϵ
ΦϮ͘ϯϯϰ͕ϯϮ
Φϰ͘Ϯϴϯ͕ϭϮ
Φϳ͘ϰϯϰ͕ϭϮ
Φϭϰ͘Ϯϲϳ͕ϵϳ
ΦϮϳ͘Ϯϳϵ͕ϯϱ
Φϯϲ͘ϱϭϰ͕ϵϳ
ΦϱϬ͘ϱϬϱ͕ϯϲ

Overige stoornissen in de kindertijd
040
041
042
135
175
226
227

Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten
Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten
Overige kindertijd - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten
Overige kindertijd - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten
Overige kindertijd - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten
Overige kindertijd - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten
Overige kindertijd - vanaf 18.000 minuten

Φϭ͘Ϯϳϳ͕ϰϯ
ΦϮ͘ϲϮϯ͕Ϯϱ
Φϰ͘ϱϴϮ͕ϵϮ
Φϳ͘ϰϭϰ͕ϵϭ
Φϭϲ͘ϲϱϬ͕ϲϮ
ΦϮϴ͘ϱϰϬ͕Ϯϴ
ΦϰϮ͘Ϭϯϭ͕ϵϭ
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Productgroepen langdurende of intensieve behandeling
Delirium, dementie, amnestische en overige cognitieve stoornissen
228
229
048
049
137
177
178

Aan alcohol gebonden stoornissen6
051
052
053
054
139
179
180

Φϭ͘Ϯϯϯ͕ϳϯ
ΦϮ͘ϯϯϲ͕Ϭϰ
Φϰ͘ϮϭϮ͕ϯϵ
Φϳ͘Ϯϱϯ͕ϰϳ
Φϭϰ͘ϭϲϱ͕ϲϳ
ΦϮϲ͘ϯϳϴ͕ϵϳ
Φϯϳ͘ϯϵϲ͕ϱϱ

Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten
Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten
Delirium dementie en overig - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten
Delirium dementie en overig - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten
Delirium dementie en overig - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten
Delirium dementie en overig - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten
Delirium dementie en overig - vanaf 18.000 minuten
Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten
Alcohol - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten
Alcohol - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten
Alcohol - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten
Alcohol - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten
Alcohol - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten
Alcohol - vanaf 18.000 minuten

Aan overige middelen gebonden stoornissen6

basis

maximum

Φϭ͘ϭϯϬ͕ϭϴ
Φϭ͘ϱϵϭ͕ϰϳ
ΦϮ͘Ϯϲϴ͕ϰϰ
Φϯ͘ϬϴϮ͕ϵϳ
Φϰ͘ϮϮϳ͕ϵϰ
Φϰ͘ϵϱϮ͕ϭϵ
Φϳ͘ϯϳϭ͕ϯϴ
Φϵ͘Ϯϳϴ͕ϱϯ
Φϭϰ͘ϰϱϲ͕Ϯϰ
Φϭϳ͘ϰϬϴ͕ϱϵ
ΦϮϰ͘ϵϬϱ͕ϲϭ
ΦϮϵ.029,24
Φϰϲ͘ϴϱϮ͕Ϯϭ
ΦϱϬ͘ϳϯϰ͕ϯϯ
basis
maximum

056
181
059
060
141

Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten
Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten
Overige aan een middel - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten
Overige aan een middel - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten
Overige aan een middel - vanaf 6.000 tot en met 11.999
minuten
182 Overige aan een middel - vanaf 12.000 tot en met 17.999
minuten
183 Overige aan een middel - vanaf 18.000 minuten

Φϭ͘ϭϰϳ͕ϭϭ
ΦϮ͘Ϯϰϳ͕ϵϰ
Φϰ͘ϭϱϰ͕ϭϯ
Φϳ͘ϲ08,90

Φϭ͘ϱϴ2,70
Φϯ͘ϭϮϴ͕ϵϮ
Φϱ͘ϵϲϲ͕Ϭϱ
ΦϭϬ͘ϱϳϳ͕Ϯϵ

Φϭϰ͘Ϯϱϴ͕ϰϮ

ΦϮϬ͘ϵϬϴ͕ϵϯ

ΦϮϰ͘ϯϵϳ͕ϵϱ
Φϰϵ͘ϭϰϬ͕ϱϳ

ΦϮϵ͘ϭϱϯ͕Ϭϰ
ΦϱϮ͘ϰϭϯ͕ϴϵ

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
230
184
066
067
068
143
144
185
186

Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten
Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten
Schizofrenie - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten
Schizofrenie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten
Schizofrenie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten
Schizofrenie - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten
Schizofrenie - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten
Schizofrenie - vanaf 24.000 tot en met 29.999 minuten
Schizofrenie - vanaf 30.000 minuten

Φϭ͘Ϯϱϵ͕ϰϱ
ΦϮ͘ϰϮϮ͕ϰϬ
Φϰ͘ϱϮϬ͕ϭϮ
Φϳ͘ϴϮϱ͕Ϭϭ
Φϭϰ͘ϱϭϮ͕ϭϳ
ΦϮϰ͘ϳϬϮ͕ϴϴ
Φϯϱ͘ϬϬϵ͕ϯϳ
ΦϰϮ͘ϯϳϵ͕ϭϱ
Φϲϵ͘ϮϬϯ͕ϵϵ

Depressieve Stoornissen
231
232
233
234
235
146
187
188

6

Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten
Depressie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten
Depressie - vanaf 1.799 tot en met 2.999 minuten
Depressie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten
Depressie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten
Depressie - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten
Depressie - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten
Depressie - vanaf 24.000 minuten

Zie voor toelichting beleidsregeOµ3UHVWDWLHVHQWDULHYHQJHVSHFLDOLVHHUGHJHHVWHOLMNH

JH]RQGKHLGV]RUJ¶PHWNHQPHUN%5REG-17109

Φ1.324,25
ΦϮ͘ϱϳϵ͕ϳϭ
Φϰ͘ϲϳϱ͕Ϯϵ
Φϴ͘ϬϮϯ͕ϭϮ
Φϭϱ͘ϲϳϰ͕ϰϬ
ΦϮϱ͘ϲϰϳ͕ϴϯ
Φϯϴ͘ϯϰϴ͕Ϯϵ
Φϰϵ͘ϴϭϲ͕ϵϯ
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Productgroepen langdurende of intensieve behandeling
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen
189
236
190
087
148
191
192

Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten
Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten
Bipolair en overig - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten
Bipolair en overig - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten
Bipolair en overig - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten
Bipolair en overig - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten
Bipolair en overig - vanaf 18.000 minuten

Φϭ͘ϯϮϵ͕ϳϵ
ΦϮ͘ϱϭϭ͕ϲϬ
Φϰ͘ϰϴϮ͕ϴϰ
Φϳ͘ϵϭϯ͕Ϭϰ
Φϭϰ͘ϰϳϴ͕ϴϵ
ΦϮϱ͘ϯϴϰ͕ϯϮ
Φϰϭ͘Ϯϯϲ͕Ϭϱ

Angststoornissen
237
238
239
193
194
150
195
196

Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten
Angst - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten
Angst - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten
Angst - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten
Angst - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten
Angst - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten
Angst - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten
Angst - vanaf 24.000 minuten

Φϭ͘Ϯϵϱ͕ϵϱ
ΦϮ͘ϲϱϯ͕ϵϮ
Φϰ͘ϳϱϰ͕Ϭϲ
Φϳ͘ϳϯϮ͕ϲϵ
Φϭϲ͘ϮϴϮ͕ϵϲ
ΦϮϴ͘ϬϬϯ͕ϳϴ
Φϯϴ͘ϲϮϲ͕ϭϲ
Φϰϲ͘ϲϳϳ͕ϱϭ

Restgroep diagnoses
242
203
118
119
156
204
205

Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten
Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten
Restgroep diagnoses - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten
Restgroep diagnoses - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten
Restgroep diagnoses - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten
Restgroep diagnoses - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten
Restgroep diagnoses - vanaf 18.000 minuten

Φϭ͘ϯϮϰ͕ϱϰ
ΦϮ͘ϲϴϯ͕ϯϱ
Φϰ͘ϳϵϮ͕ϴϮ
Φϳ͘ϵϴϴ͕ϯϲ
Φϭϲ͘ϭϯϳ͕ϲϬ
ΦϮ6.766,76
Φϰϯ͘ϯϲϳ͕ϯϳ

Persoonlijkheidsstoornissen
121
206
243
207
208
158
209
244
245

Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten
Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten
Persoonlijkheid - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten
Persoonlijkheid - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten
Persoonlijkheid - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten
Persoonlijkheid - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten
Persoonlijkheid - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten
Persoonlijkheid - vanaf 24.000 tot en met 29.999 minuten
Persoonlijkheid - vanaf 30.000 minuten

Φϭ͘Ϯϰϭ͕ϬϬ
ΦϮ͘ϲϬϮ͕ϱϵ
Φϰ͘ϲϰϯ͕ϰϰ
Φϴ͘ϭϯϱ͕ϰϬ
Φϭϰ͘ϳϯϬ͕ϳϭ
ΦϮϰ͘ϯϳϭ͕ϭϰ
Φϯϱ͘ϰϱϯ͕ϴϰ
Φϰϵ͘ϲϵϴ͕ϲϴ
Φϲϳ͘ϯϲϭ͕ϵϱ

Somatoforme stoornissen
246
247
248
249
250
251

Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten
Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten
Somatoforme - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten
Somatoforme - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten
Somatoforme - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten
Somatoforme - vanaf 12.000 minuten

Φϭ͘ϯϯϲ͕ϭϬ
ΦϮ͘ϲϱϲ͕Ϯϴ
Φϰ͘ϲϴϴ͕ϰϭ
Φ7.440,26
Φϭϰ͘ϳϲϮ͕ϲϴ
ΦϮϱ͘ϱϳϳ͕ϲϲ

Eetstoornissen
252
253
254
255
256
257
258

Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten
Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten
Eetstoornis - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten
Eetstoornis - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten
Eetstoornis - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten
Eetstoornis - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten
Eetstoornis - vanaf 18.000 minuten

Φϭ͘Ϯϰϯ͕ϭϲ
ΦϮ͘ϱϰϲ͕ϯϱ
Φϰ͘ϱϲϰ͕ϬϮ
Φϳ͘ϱϳϰ͕ϵϱ
Φϭϱ͘ϮϬϭ͕ϱϰ
ΦϮϮ͘ϵϰϬ͕ϳϳ
Φϯϯ͘ϴϯϰ͕ϴϭ

TB/REG-17600-01
Pagina

9 van 14

Deelprestaties verblijf ggz (24 uurs verblijf)

component
zorg (basis)

tarief

component
nhc

Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad)

Φϭϰϲ͕ϲϭ

Φϭ11,00

Φϯϱ͕ϲϭ

Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)

Φϭϵϯ͕ϱϯ

Φϭϱϴ͕ϳϰ

Φϯϰ͕ϳϵ

Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad)

ΦϮϲϵ͕ϱϬ

ΦϮϯϰ͕ϲϮ

Φϯϰ͕ϴϴ

Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad)

ΦϮϴϯ͕ϯϲ

ΦϮϰϴ͕ϳϭ

Φϯϰ͕ϲϱ

Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad)

Φϯϱϰ͕ϱϰ

Φϯϭϳ͕ϵϰ

Φϯϲ͕ϲϬ

Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad)

Φϯϵϳ͕ϯϴ

Φϯϲϭ͕ϱϳ

Φϯϱ͕ϴϭ

Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad)

Φϱϱϯ͕ϭϯ

ΦϱϭϮ͕ϰϲ

ΦϰϬ,67

Deelprestatie verblijf H (hic)

ΦϰϴϬ͕ϯϬ

Φϰϯϰ͕ϰϯ

Φϰϱ͕ϴϳ
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Vergelijking nhc PMU met nhc regulier voor de
berekening van de toeslag

nhc PMU

reguliere
nhc

verschil

Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad)

ΦϰϮ͕ϱϬ

Φϯϱ͕ϲϭ

Φϲ͕ϴϵ

Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)

ΦϰϮ͕ϱϬ

Φϯϰ͕ϳϵ

Φϳ͕ϳϭ

Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad)

ΦϰϮ͕ϱϬ

Φϯϰ͕ϴϴ

Φϳ͕ϲϮ

Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad)

ΦϰϮ͕ϱϬ

Φϯϰ͕ϲϱ

Φϳ͕ϴϱ

Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad)

ΦϰϮ͕ϱϬ

Φϯϲ͕ϲϬ

Φϱ͕ϵϬ

Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad)

ΦϰϮ͕ϱϬ

Φϯϱ͕ϴϭ

Φϲ͕ϲϵ

Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad)

ΦϰϮ͕ϱϬ

ΦϰϬ͕ϲϳ

Φϭ͕ϴϯ

Deelprestatie verblijf H (hic)

ΦϰϮ͕ϱ0

Φϰϱ͕ϴϳ

-Φ3,37

Vergelijking nhc beveiligde setting met reguliere
nhc voor de berekening van de toeslag

nhc
beveiligingsniveau 2

reguliere
nhc

verschil

Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad)

Φϰϰ͕ϰϱ

Φϯϱ͕ϲϭ

Φϴ͕ϴϰ

Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)

Φϰϰ͕ϰϱ

Φϯϰ͕ϳϵ

Φϵ͕ϲϲ

Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad)

Φϰϰ͕ϰϱ

Φϯϰ͕ϴϴ

Φϵ͕ϱϳ

Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad)

Φϰϰ͕ϰϱ

Φϯϰ͕ϲϱ

Φϵ͕ϴϬ

Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad)

Φϰϰ͕ϰϱ

Φϯϲ͕ϲϬ

Φϳ͕ϴϱ

Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad)

Φϰϰ͕ϰϱ

Φϯϱ͕ϴϭ

Φϴ͕ϲϰ

Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad)

Φϰϰ͕ϰϱ

ΦϰϬ͕ϲϳ

Φϯ͕ϳϴ

Deelprestatie verblijf H (hic)

Φϰϰ͕ϰϱ

Φϰϱ͕ϴϳ

-Φ1,42
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Vergelijking nhc beveiligde setting met
reguliere nhc voor de berekening van de toeslag

nhc
beveiligingsniveau 3

reguliere
nhc

verschil

Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad)

Φϱϴ͕ϱϵ

Φϯϱ͕ϲϭ

ΦϮϮ͕ϵϴ

Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)

Φϱϴ͕ϱϵ

Φϯϰ͕ϳϵ

ΦϮϯ͕ϴϬ

Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad)

Φϱϴ͕ϱϵ

Φϯϰ͕ϴϴ

ΦϮϯ͕ϳϭ

Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad)

Φϱϴ͕ϱϵ

Φϯϰ͕ϲϱ

ΦϮϯ͕ϵϰ

Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad)

Φϱϴ͕ϱϵ

Φϯϲ͕ϲϬ

ΦϮϭ͕ϵϵ

Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad)

Φϱϴ͕ϱϵ

Φϯϱ͕ϴϭ

ΦϮϮ͕ϳϴ

Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad)

Φϱϴ͕ϱϵ

ΦϰϬ͕ϲϳ

Φϭϳ͕ϵϮ

Deelprestatie verblijf H (hic)

Φϱϴ͕ϱϵ

Φϰϱ͕ϴϳ

ΦϭϮ͕ϳϮ

Overige deelprestaties
Beschikbaarheidscomponent crisis (bcc)
Elektronconvulsie therapie (ect)
Verblijf zonder overnachting (vzo)
Ambulante Methadonverstrekking (amv)

tarief

eenheid
Φϱϱϭ͕ϲϰ
Φϯϰϭ͕ϴϬ
ΦϭϮϬ͕ϯϵ
Φϭϵ͕ϵϱ

per crisis-dbc
per behandeling
per dag
per maand
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Bijlage 2: Zzp͛Ɛ
zzp

exclusief dagbesteding

inclusief dagbesteding

totaalwaarde per dag

totaalwaarde per dag

3 ggz-b

Φϭϯϰ͕Ϭϭ

ΦϭϲϬ͕Ϯϴ

4 ggz-b

Φϭϱϰ͕ϱϭ

ΦϭϴϮ͕ϭϴ

5 ggz-b

Φϭϲϳ͕Ϭϰ

Φϭϵϱ͕ϮϮ

6 ggz-b

ΦϮϮϲ͕ϳϰ

ΦϮϱϱ͕ϲϬ

7 ggz-b

ΦϯϬ2,44

Φϯϰϳ͕ϳϮ

zzp-kib

totaalwaarde per dag
ΦϱϲϮ͕ϴϬ

kib
toeslag

totaalwaarde per dag
ΦϮϯϬ͕ϯϭ

toeslag NSFP

Φϲ͕ϵϳ

vervoer dagbesteding ggz
nhc

exclusief dagbesteding

inclusief dagbesteding

totaalwaarde per dag

totaalwaarde per dag

3 ggz-b

Φ24,05

Φϯϰ͕ϭϮ

4 ggz-b

ΦϮϰ͕Ϭϱ

Φϯϰ͕ϭϮ

5 ggz-b

ΦϯϮ͕ϳϮ

Φϰϯ͕ϴϴ

6 ggz-b

ΦϮϵ͕ϲϴ

Φϯϴ͕ϵϯ

7 ggz-b

Φϯϯ͕ϵϰ

Φϰϴ͕ϵϮ

nhc

totaalwaarde per dag

kib

Φ13,19

toeslag NSFP

Φ58,32

nic

exclusief dagbesteding

inclusief dagbesteding

totaalwaarde per dag

totaalwaarde per dag

3 ggz-b

Φϱ͕ϭϳ

Φϱ͕ϲϰ

4 ggz-b

Φϱ͕ϭϳ

Φϱ͕ϲϰ

5 ggz-b

Φϱ͕ϭϳ

Φϱ͕ϲϰ

6 ggz-b

Φϱ͕ϭϳ

Φϱ͕ϲϰ

7 ggz-b

Φϱ͕ϭϳ

Φϱ͕ϲϰ

nic
kib

totaalwaarde per dag
Φϴ͕ϬϮ
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Bijlage 3: Overige zorgproducten

Code

Omschrijving

198300

OVP niet-basispakketzorg consult. Indien er geen aparte
prestatie bestaat voor zorg die niet tot het basispakket
behoort, dan kan deze prestatie gebruikt worden in het geval
van een consult.
OVP niet-basispakketzorg verblijf. Indien er geen aparte
prestatie bestaat voor zorg die niet tot het basispakket
behoort, dan kan deze prestatie gebruikt worden in het geval
van verblijf.
Zie ozp lijst7

198301

7

tarief

=LHYRRUHHQRYHU]LFKWYDQGHR]S¶VGLHGRRUGHJJ]WHGHFODUHUHQ]LMQELMODJHYDQGHQDGHUH

regel msz: overige zorgproducten per segment;

Φϵϴ͕ϬϬ

Φϯϭϯ͕ϳϰ
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Bijlage 4: Onderlinge dienstverlening

Onderlinge dienstverlening
Onderlinge dienstverlening

tarief

eenheid
Vrij

