
Maximale tarieven NZa 2020

Specialistische GGZ

Behandelgroep Max. NZa tarief 2020

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

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

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

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

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

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

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

Behandeling kort - vanaf 400 minuten 1.273,68€                     

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.469,01€                     

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.739,29€                     

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 4.853,71€                     

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 8.007,46€                     

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 16.210,72€                   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Depressie - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 4.972,69€                     

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Basis GGZ

Prestatie Max. NZa tarief 2020

Onvolledig behandeltraject 219,78€                        

Basis GGZ Kort (BK) 503,47€                        

Basis GGZ Midden (BM) 853,38€                        

Basis GGZ Intensief (BI) 1.383,65€                     


