
Specialistische GGZ
Product Tarief

Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 230,67€                             

Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 430,41€                             

Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten 763,27€                             

Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten 1.349,01€                          

Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten 209,21€                             

Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten 426,03€                             

Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten 780,96€                             

Behandeling kort - vanaf 400 minuten 1.401,05€                          

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.615,91€                          

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.013,22€                          

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.339,08€                          

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 8.808,21€                          

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 17.831,79€                       

Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.548,16€                          

Pervasief - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.010,23€                          

Pervasief - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.400,29€                          

Pervasief - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.562,93€                          

Pervasief - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 20.080,96€                       

Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.518,28€                          

Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.124,53€                          

Overige kindertijd - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.110,27€                          

Overige kindertijd - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.349,35€                          

Overige kindertijd - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 18.699,54€                       

Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.556,78€                          

Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.875,13€                          

Delirium dementie en overig - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.281,90€                          

Delirium dementie en overig - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.964,86€                          

Delirium dementie en overig - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 20.497,13€                       

Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.515,27€                          

Alcohol - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.023,14€                          

Alcohol - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.505,90€                          

Alcohol - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.812,23€                          

Alcohol - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 19.189,92€                       

Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.578,16€                          

Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.048,87€                          

Overige aan een middel - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.632,97€                          

Overige aan een middel - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.650,93€                          

Overige aan een middel - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 18.715,14€                       

Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.567,75€                          

Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.058,39€                          

Schizofrenie - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.599,31€                          

Schizofrenie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 10.421,24€                       

Schizofrenie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 20.822,58€                       

Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.524,68€                          

Depressie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.009,81€                          

Depressie - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.469,96€                          

Depressie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.850,13€                          

Depressie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 20.700,17€                       

Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.665,26€                          

Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.250,36€                          

Bipolair en overig - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.905,98€                          

Bipolair en overig - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 10.800,04€                       

Bipolair en overig - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 22.021,60€                       

Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.497,50€                          

Angst - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.953,26€                          

Angst - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.363,03€                          

Angst - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.484,05€                          

Angst - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 19.370,02€                       

Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.518,63€                          

Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.970,11€                          

Restgroep diagnoses - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.504,47€                          

Restgroep diagnoses - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.630,63€                          

Restgroep diagnoses - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 18.629,25€                       

Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.529,24€                          

Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.102,53€                          

Persoonlijkheid - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.669,85€                          

Persoonlijkheid - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 10.047,19€                       

Persoonlijkheid - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 20.703,30€                       

Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.430,54€                          

Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.758,38€                          

Somatoforme - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.283,19€                          

Somatoforme - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.598,69€                          

Somatoforme - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 19.047,41€                       

Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.479,05€                          

Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.046,12€                          

Eetstoornis - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.634,04€                          

Eetstoornis - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.546,68€                          

Eetstoornis - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 16.798,62€                       

Basis GGZ 
Product Tarief

Onvolledig behandeltraject 241,76€                             

Basis GGZ Kort (BK) 553,82€                             

Basis GGZ Midden (BM) 938,72€                             

Basis GGZ Intensief (BI) 1.522,02€                          

Maximale tarieven 2020 (vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit)


