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BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc’s) in euro’s 
 

Deelprestaties behandeling 
Standaard 

(maximum)tarief 

Bijzondere productgroepen 
 

 Diagnostiek  

 
007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten  €       209,70  

 
008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten  €       391,28  

 
009 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten  €       693,88  

 
162 Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten  €     1.226,37  

 
266 Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1.199minuten  €     2.086,92  

 
267 Diagnostiek - vanaf 1.200 tot en met 1.799 minuten  €     3.128,14  

 
268 Diagnostiek - vanaf 1.800 minuten  €     4.964,07  

 Crisis  

 
317 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 0 tot en met 99 minuten   €       158,30  

 
318 

Crisis-dbc buiten budget - vanaf 100 tot en met 199 

minuten  
 €       334,99  

 
319 

Crisis-dbc buiten budget - vanaf 200 tot en met 399 

minuten  
 €       624,98  

 
320 

Crisis-dbc buiten budget - vanaf 400 tot en met 799 

minuten  
 €     1.202,77  

 
321 

Crisis-dbc buiten budget - vanaf 800 tot en met 1.199 

minuten  
 €     2.029,24  

 
322 

Crisis-dbc buiten budget - vanaf 1.200 tot en met 1.799 

minuten  
 €     2.976,03  

 
323 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 1.800 minuten  €     5.381,59  

Productgroepen behandeling kort 
  

 
 

215 Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten   €       190,19 

 
216 Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten   €       387,30  

 
217 Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten   €       709,96  

 
264 Behandeling kort - vanaf 400 minuten   €     1.273,68  

Productgroepen langdurende of intensieve behandeling  

 Aandachtstekort- en gedragsstoornissen  

 
027 

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 

minuten 
 €     1.469,01  

 
169 

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 

minuten 
 €     2.739,29  

 
030 

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 

minuten 
 €     4.853,71  

 
031 

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3.000 tot en met 5.999 

minuten 
 €     8.007,46  
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Standaard 

(maximum)tarief 

 
131 

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6.000 tot en met 

11.999 minuten 
 €   16.210,72  

 
170 

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 12.000 tot en met 
17.999 minuten 

 €   28.608,49  

 
221 

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 18.000 tot en met 

23.999 minuten  
 €   41.016,52  

 
222 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 24.000 minuten  €   64.801,86  

 
Pervasieve stoornissen  

 
033 Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €     1.407,42  

 
172 Pervasief - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €     2.736,57  

 
223 Pervasief - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €     4.909,35  

 
038 Pervasief - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €     8.693,57  

 
133 Pervasief - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €   18.255,42  

 
173 Pervasief - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €   30.381,58  

 
224 Pervasief - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten  €   40.614,23  

 
225 Pervasief - vanaf 24.000 minuten  €   53.738,20  

 
Overige stoornissen in de kindertijd  

 

 
040 Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €     1.380,25  

 
041 Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €     2.840,48  

 
042 Overige kindertijd - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €     4.645,70  

 
135 Overige kindertijd - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €     8.499,41  

 
175 Overige kindertijd - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €   16.999,58  

 
226 

Overige kindertijd - vanaf 12.000 tot en met 17.999 

minuten 
 €   29.463,48  

 
227 Overige kindertijd - vanaf 18.000 minuten  €   46.457,01  
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Productgroepen langdurende of intensieve behandeling 
Standaard 

(maximum)tarief 

 
Delirium, dementie, amnestische en overige cognitieve 
stoornissen  

 

 228 Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €     1.415,25  

 229 
Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1.799 

minuten 
 €     2.613,75  

 048 
Delirium dementie en overig - vanaf 1.800 tot en met 2.999 

minuten 
 €     4.801,73  

 049 
Delirium dementie en overig - vanaf 3.000 tot en met 5.999 

minuten 
 €     9.058,96  

 137 
Delirium dementie en overig - vanaf 6.000 tot en met 11.999 

minuten 
 €   18.633,75  

 177 
Delirium dementie en overig - vanaf 12.000 tot en met 17.999 

minuten 
 €   31.999,23  

 178 Delirium dementie en overig – vanaf 18.000 minuten  €   47.998,84  

 Aan alcohol gebonden stoornissen  
 

 051 Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €     1.377,52  

 052 Alcohol - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €     2.748,31  

 053 Alcohol - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €     5.005,36  

 054 Alcohol - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €     8.920,21  

 139 Alcohol - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €   17.445,38  

 179 Alcohol - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €   30.622,92  

 180 Alcohol - vanaf 18.000 minuten  €   52.336,13  

 Aan overige middelen gebonden stoornissen  
 

 056 Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €     1.434,69  

 181 Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €     2.771,70  

 059 Overige aan een middel - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €     5.120,88  

 060 Overige aan een middel - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €     8.773,57  

 141 Overige aan een middel - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €   17.013,76  

 182 
Overige aan een middel - vanaf 12.000 tot en met 17.999 

minuten 
 €   30.536,96  

 183 Overige aan een middel - vanaf 18.000 minuten  €   45.805,45  

 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen  
 

 230 Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten €     1.425,23 
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Standaard 

(maximum)tarief 

 
184 Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €     2.780,35  

 
066 Schizofrenie - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €     5.090,28  

 
067 Schizofrenie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €     9.473,85  

 
068 Schizofrenie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €   18.929,62  

 
143 Schizofrenie - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €   34.092,81  

 
144 Schizofrenie - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten  €   44.997,73  

 
185 Schizofrenie - vanaf 24.000 tot en met 29.999 minuten  €   58.504,40  

 
186 Schizofrenie - vanaf 30.000 minuten  €   73.905,45  

 
Depressieve Stoornissen  

 
231 Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €     1.386,07  

 
232 Depressie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €     2.736,19  

 
233 Depressie - vanaf 1.799 tot en met 2.999 minuten  €     4.972,69  

 
234 Depressie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €     8.954,66  

 
235 Depressie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €   18.818,34  

 
146 Depressie - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €   32.954,68  

 
187 Depressie - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten  €   45.635,15  

 
188 Depressie - vanaf 24.000 minuten  €   60.739,20  
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 Productgroepen langdurende of intensieve behandeling 
Standaard 

(maximum)tarief 

 Bipolaire en overige stemmingsstoornissen  
 

 189 Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €     1.513,87  

 236 Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €     2.954,87  

 190 Bipolair en overig - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €     5.369,07  

 087 Bipolair en overig - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €     9.818,22  

 148 Bipolair en overig - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €   20.019,64  

 191 Bipolair en overig - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €   33.283,31  

 192 Bipolair en overig - vanaf 18.000 minuten  €   53.151,03  

 Angststoornissen  
 

 237 Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €     1.361,36  

 238 Angst - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €     2.684,78  

 239 Angst - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €     4.875,48  

 193 Angst - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €     8.621,86  

 194 Angst - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €   17.609,11  

 150 Angst - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €   31.827,11  

 195 Angst - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten  €   41.994,00  

 196 Angst - vanaf 24.000 minuten  €   55.992,00  

 Restgroep diagnoses  
 

 242 Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €     1.380,57  

 203 Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €     2.700,10  

 118 Restgroep diagnoses - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €     5.004,06  

 119 Restgroep diagnoses - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €     8.755,12  

 156 Restgroep diagnoses - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €   16.935,68  

 204 Restgroep diagnoses - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €   29.027,03  

 205 Restgroep diagnoses - vanaf 18.000 minuten  €   49.573,92  
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 Persoonlijkheidsstoornissen 
Standaard 

(maximum)tarief 

 121 Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €     1.390,22  

 206 Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €     2.820,48  

 243 Persoonlijkheid - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €     5.154,41  

 207 Persoonlijkheid - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €     9.133,81  

 208 Persoonlijkheid - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €   18.821,18  

 158 Persoonlijkheid - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €   32.202,76  

 209 Persoonlijkheid - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten  €   43.586,04  

 244 Persoonlijkheid - vanaf 24.000 tot en met 29.999 minuten  €   56.451,68  

 245 Persoonlijkheid - vanaf 30.000 minuten  €   72.643,40  

 Somatoforme stoornissen  
 

 246 Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €     1.300,49  

 247 Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €     2.507,62  

 248 Somatoforme - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €     4.802,90  

 249 Somatoforme - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €     8.726,08  

 250 Somatoforme - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €   17.315,83  

 251 Somatoforme - vanaf 12.000 minuten  €   35.147,18  

 Eetstoornissen  
 

 252 Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €     1.344,59  

 253 Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €     2.769,20  

 254 Eetstoornis - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €     5.121,85  

 255 Eetstoornis - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €     8.678,80  

 256 Eetstoornis - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €   15.271,47  

 257 Eetstoornis - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €   27.336,26  

 258 Eetstoornis - vanaf 18.000 minuten  €   45.814,42  
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Totaal 

Deelprestaties verblijf ggz (24 uurs verblijf) 
Totaal standaard 

(maximum)tarief 

Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad)   €       127,82  

Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)   €       184,82  

Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad)   €       251,66  

Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad)   €       313,15  

Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad)  €       378,53  

Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad)   €       469,29  

Deelprestatie verblijf G (Zeerintensieve verzorgingsgraad)   €       586,66  

Deelprestatie verblijf H (HIC)  €       551,88  

Deelprestatie verblijf A2  

(Lichte verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 2) 
 €       136,44  

Deelprestatie verblijf A3  

(Lichte verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 3) 
 €       151,81  

Deelprestatie verblijf B2  

(Beperkte verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 2) 
 €       194,32  

Deelprestatie verblijf B3  

(Beperkte verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 3) 
 €       209,70  

Deelprestatie verblijf C2  

(Matige verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 2)  
 €       261,05  

Deelprestatie verblijf C3  

(Matige verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 3) 
 €       276,42  

Deelprestatie verblijf D2  

(Gemiddelde verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 2)  
 €       322,79  

Deelprestatie verblijf D3  
(Gemiddelde verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 3) 

 €       338,16  

Deelprestatie verblijf E2  

(Intensieve verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 2)  
 €       386,05  

Deelprestatie verblijf E3  

(Intensieve verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 3) 
 €       401,42  

Deelprestatie verblijf F2  

(Extra intensieve verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 2)  
 €       477,66  

Deelprestatie verblijf F3  

(Extra intensieve verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 3) 
 €       493,04  

Deelprestatie verblijf G2  
(Zeer intensieve verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 2) 

 €       589,75  

Deelprestatie verblijf G3  

(Zeer intensieve verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 3) 
 €       605,12  

Deelprestatie VMR (Verblijf met rechtvaardigingsgrond)  €       330,28 
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Deelprestaties verblijf ggz (24 uurs verblijf) PMU toeslag 

Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad)   €           7,49  

Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)   €           8,37  

Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad)   €           8,27  

Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad)   €           8,52  

Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad)  €           6,40  

Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad)   €           7,25  

Deelprestatie verblijf G (Zeerintensieve verzorgingsgraad)   €           1,97  

Deelprestatie verblijf H (hic)  €          -3,67  

Deelprestatie VMR (Verblijf met rechtvaardigingsgrond)  €           6,90  

 

Overige deelprestaties tarief eenheid 

Elektroconvulsie therapie (ect) € 264,81 per behandeling 

Verblijf zonder overnachting (vzo)  € 102,07 per dag 

Ambulante Methadonverstrekking (amv)  € 21,80 per maand 

Toeslag tolk gebarentaal / communicatiespecialist € 714,45 per dbc 

Toeslag oorlogsgerelateerd psychotrauma € 45,59 per dag 

Voorbereiding zorgmachtiging € 328,12 per beoordeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


