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 BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc’s)  

 
 

Deelprestaties behandeling Standaard 
 (maximum)tarief 

Bijzondere productgroepen  

 Diagnostiek  
 

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

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

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

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

 
266 Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1.199minuten  € 2.163,09  

 
267 Diagnostiek - vanaf 1.200 tot en met 1.799 minuten  € 3.242,21  

 
268 Diagnostiek - vanaf 1.800 minuten  € 5.144,86  

 Crisis  
 

317 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 0 tot en met 99 minuten  € 164,11  

 
318 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 100 tot en met 199 minuten  € 347,30  

 
319 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 200 tot en met 399 minuten  € 647,95  

 
320 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 400 tot en met 799 minuten  € 1.247,01  

 
321 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 800 tot en met 1.199 minuten  € 2.103,90  

 
322 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 1.200 tot en met 1.799 minuten  € 3.085,54  

 
323 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 1.800 minuten € 5.579,75  

Productgroepen behandeling kort 
  

 
 

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

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

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

 
264 Behandeling kort - vanaf 400 minuten  € 1.320,19  

Productgroepen langdurende of intensieve behandeling  

 Aandachtstekort- en gedragsstoornissen  
 

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

 
169 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 

minuten 
€ 2.838,50  

 
030 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 

minuten 
€ 5.029,22  

 
031 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3.000 tot en met 5.999 

minuten 
€ 8.297,56  
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 Productgroepen langdurende of intensieve behandeling Standaard 

(maximum)tarief 

 
131 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6.000 tot en met 11.999 

minuten 
€ 16.799,01  

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

minuten 
€ 29.646,69  

 
221 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 18.000 tot en met 23.999 

minuten  
€ 42.505,01  

 
222 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 24.000 minuten € 67.153,50  

 
Pervasieve stoornissen  

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

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

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

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

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

 
173 Pervasief - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten € 31.481,20  

 
224 Pervasief - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten € 42.082,97  

 
225 Pervasief - vanaf 24.000 minuten € 55.681,16  

 
Overige stoornissen in de kindertijd   

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

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

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

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

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

 
226 Overige kindertijd - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten € 30.534,25  

 
227 Overige kindertijd - vanaf 18.000 minuten € 48.145,37  
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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 € 1.467,08  

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

minuten 
€ 2.709,52  

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

minuten 
€ 4.977,44  

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

minuten 
€ 9.388,64  

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

minuten 
€ 19.308,77  

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

minuten 
€ 33.157,72  

 178 Delirium dementie en overig – vanaf 18.000 minuten 
 €                                                                                           

€ 49.736,58  

 Aan alcohol gebonden stoornissen  
 

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

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

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

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

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

 179 Alcohol - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten € 31.729,37  

 180 Alcohol - vanaf 18.000 minuten € 54.227,11  

 Aan overige middelen gebonden stoornissen  
 

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

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

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

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

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

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

minuten 
€ 31.637,65  

 183 Overige aan een middel - vanaf 18.000 minuten € 47.456,48  
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Productgroepen langdurende of intensieve behandeling Standaard 
(maximum)tarief 

 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen  
 

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

 
 

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

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

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

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

 
143 Schizofrenie - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten € 35.331,87  

 
144 Schizofrenie - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten € 46.628,70  

 
185 Schizofrenie - vanaf 24.000 tot en met 29.999 minuten € 60.624,96  

 
186 Schizofrenie - vanaf 30.000 minuten € 76.583,58  

 
Depressieve Stoornissen  

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

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

 
233 Depressie - vanaf 1.799 tot en met 2.999 minuten € 5.153,09  

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

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

 
146 Depressie - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten € 34.141,51  

 
187 Depressie - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten € 47.278,04  

 
188 Depressie - vanaf 24.000 minuten € 62.924,78  
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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 € 1.568,88  

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

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

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

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

 191 Bipolair en overig - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten € 34.491,12  

 192 Bipolair en overig - vanaf 18.000 minuten € 55.078,20  

 Angststoornissen  
 

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

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

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

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

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

 150 Angst - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten € 32.975,48  

 195 Angst - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten € 43.508,83  

 196 Angst - vanaf 24.000 minuten € 58.011,78  

 Restgroep diagnoses  
 

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

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

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

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

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

 204 Restgroep diagnoses - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten € 30.078,41  

 205 Restgroep diagnoses - vanaf 18.000 minuten € 51.369,52  
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 Productgroepen langdurende of intensieve behandeling Standaard 

(maximum)tarief 

 Persoonlijkheidsstoornissen  

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

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

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

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

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

 158 Persoonlijkheid - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten € 33.362,64  

 209 Persoonlijkheid - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten € 45.156,22  

 244 Persoonlijkheid - vanaf 24.000 tot en met 29.999 minuten € 58.485,34  

 245 Persoonlijkheid - vanaf 30.000 minuten € 75.260,36  

 Somatoforme stoornissen  
 

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

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

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

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

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

 251 Somatoforme - vanaf 12.000 minuten € 36.418,97  

 Eetstoornissen  
 

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

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

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

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

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

 257 Eetstoornis - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten € 28.319,06  

 258 Eetstoornis - vanaf 18.000 minuten € 47.461,55  

  


