
Maximale tarieven NZa 2021

Specialistische GGZ

Behandelgroep Max. NZa tarief 2021

Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 217,36€                      

Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 405,57€                      

Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten 719,21€                      

Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten 1.271,15€                   

Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten 197,11€                      

Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten 401,39€                      

Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten 735,80€                      

Behandeling kort - vanaf 400 minuten 1.320,19€                   

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.522,33€                   

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.838,50€                   

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.029,22€                   

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 8.297,56€                   

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 16.799,01€                 

Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.458,54€                   

Pervasief - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.835,94€                   

Pervasief - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.087,57€                   

Pervasief - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.009,35€                   

Pervasief - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 18.918,15€                 

Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.430,45€                   

Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.943,76€                   

Overige kindertijd - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 4.814,54€                   

Overige kindertijd - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 8.808,30€                   

Overige kindertijd - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 17.617,39€                 

Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.467,08€                   

Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.709,52€                   

Delirium dementie en overig - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 4.977,44€                   

Delirium dementie en overig - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.388,64€                   

Delirium dementie en overig - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 19.308,77€                 

Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.427,58€                   

Alcohol - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.848,20€                   

Alcohol - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.187,16€                   

Alcohol - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.243,30€                   

Alcohol - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 18.075,70€                 

Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.486,81€                   

Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.872,40€                   

Overige aan een middel - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.306,58€                   

Overige aan een middel - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.091,08€                   

Overige aan een middel - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 17.628,33€                 

Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.477,13€                   

Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.881,76€                   

Schizofrenie - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.275,95€                   

Schizofrenie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.819,30€                   

Schizofrenie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 19.618,69€                 

Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.436,41€                   

Depressie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.835,54€                   

Depressie - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.153,09€                   

Depressie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.279,01€                   

Depressie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 19.497,88€                 

Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.568,88€                   

Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.062,36€                   

Bipolair en overig - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.564,32€                   

Bipolair en overig - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 10.175,11€                 

Bipolair en overig - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 20.746,65€                 

Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.410,82€                   

Angst - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.782,25€                   

Angst - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.052,38€                   

Angst - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 8.934,69€                   

Angst - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 18.246,13€                 

Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.430,74€                   

Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.798,22€                   

Restgroep diagnoses - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.185,79€                   

Restgroep diagnoses - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.072,73€                   

Restgroep diagnoses - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 17.549,40€                 

Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.440,65€                   

Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.922,69€                   

Persoonlijkheid - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.341,01€                   

Persoonlijkheid - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.464,37€                   

Persoonlijkheid - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 19.500,84€                 

Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.347,68€                   

Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.598,61€                   

Somatoforme - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 4.977,06€                   

Somatoforme - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.042,17€                   

Somatoforme - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 17.942,60€                 

Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.393,31€                   

Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.869,43€                   

Eetstoornis - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.307,13€                   

Eetstoornis - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 8.991,71€                   

Eetstoornis - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 15.820,52€                 

Basis GGZ

Prestatie Max. NZa tarief 2021

Onvolledig behandeltraject 228,04€                      

Basis GGZ Kort (BK) 522,13€                      

Basis GGZ Midden (BM) 885,01€                      

Basis GGZ Intensief (BI) 1.434,96€                   


