
Maximale tarieven NZa 2021

Specialistische GGZ

Behandelgroep Max. NZa tarief 2021

Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 239,10€                        

Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 446,13€                        

Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten 791,13€                        

Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten 1.398,27€                     

Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten 216,82€                        

Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten 441,53€                        

Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten 809,38€                        

Behandeling kort - vanaf 400 minuten 1.452,21€                     

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.674,56€                     

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.122,35€                     

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.532,14€                     

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.127,32€                     

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 18.478,91€                   

Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.604,39€                     

Pervasief - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.119,53€                     

Pervasief - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.596,33€                     

Pervasief - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.910,29€                     

Pervasief - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 20.809,97€                   

Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.573,50€                     

Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.238,14€                     

Overige kindertijd - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.295,99€                     

Overige kindertijd - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.689,13€                     

Overige kindertijd - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 19.379,13€                   

Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.613,79€                     

Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.980,47€                     

Delirium dementie en overig - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.475,18€                     

Delirium dementie en overig - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 10.327,50€                   

Delirium dementie en overig - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 21.239,65€                   

Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.570,34€                     

Alcohol - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.133,02€                     

Alcohol - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.705,88€                     

Alcohol - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 10.167,63€                   

Alcohol - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 19.883,27€                   

Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.635,49€                     

Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.159,64€                     

Overige aan een middel - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.837,24€                     

Overige aan een middel - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 10.000,19€                   

Overige aan een middel - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 19.391,16€                   

Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.624,84€                     

Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.169,94€                     

Schizofrenie - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.803,55€                     

Schizofrenie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 10.801,23€                   

Schizofrenie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 21.580,56€                   



Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.580,05€                     

Depressie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.119,09€                     

Depressie - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.668,40€                     

Depressie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 10.206,91€                   

Depressie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 21.447,67€                   

Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.725,77€                     

Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.368,60€                     

Bipolair en overig - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 6.120,75€                     

Bipolair en overig - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 11.192,62€                   

Bipolair en overig - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 22.821,32€                   

Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.551,90€                     

Angst - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.060,48€                     

Angst - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.557,62€                     

Angst - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.828,16€                     

Angst - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 20.070,74€                   

Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.573,81€                     

Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.078,04€                     

Restgroep diagnoses - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.704,37€                     

Restgroep diagnoses - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.980,00€                     

Restgroep diagnoses - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 19.304,34€                   

Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.584,72€                     

Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.214,96€                     

Persoonlijkheid - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.875,11€                     

Persoonlijkheid - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 10.410,81€                   

Persoonlijkheid - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 21.450,92€                   

Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.482,45€                     

Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.858,47€                     

Somatoforme - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.474,77€                     

Somatoforme - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.946,39€                     

Somatoforme - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 19.736,86€                   

Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.532,64€                     

Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 3.156,37€                     

Eetstoornis - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 5.837,84€                     

Eetstoornis - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 9.890,88€                     

Eetstoornis - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 17.402,57€                   

Basis GGZ

Prestatie

Onvolledig behandeltraject 250,84€                        

Basis GGZ Kort (BK) 574,34€                        

Basis GGZ Midden (BM) 973,51€                        

Basis GGZ Intensief (BI) 1.578,46€                     


