
 

Toelichting op tariefberekening  

gespecialiseerde GGZ en forensische zorg 
 

 

 

 

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft tarieven vastgesteld voor de 

DBC’s (gespecialiseerde GGZ, verder G-GGZ) en DB(B)C’s (forensische 

zorg, verder FZ).  

De basis voor de tarieven 2014 is een kostprijsonderzoek. DBC-

Onderhoud (verder DBC-O) heeft dit onderzoek namens ons uitgevoerd.  

 

Met de aangeleverde kostprijzen van aanbieders en de DBC-gegevens uit 

DIS heeft DBC-O productprijzen berekend. Deze heeft DBC-O aan ons 

opgeleverd. Dit document beschrijft de stappen die zijn genomen om van 

productprijzen tot de tarieven te komen en onderbouwt de keuzes die 

zijn gemaakt.  
 

Stap 1. Oplevering mediane productprijzen door DBC-O 

De NZa hanteert het uitgangspunt dat tarieven gebaseerd zijn op 

werkelijke historische kosten in de sector. De kosten moeten uit het 

meest recente beschikbare boekjaar zijn van een geselecteerde groep 

aanbieders.  

 

Voor de vaststelling van de tarieven voor de DB(B)C’s is een 

kostprijsonderzoek uitgevoerd. Aan geselecteerde aanbieders is 

gevraagd hun kostprijzen aan te leveren over het boekjaar 2012. Het 

boekjaar 2012 is het meest recent beschikbare boekjaar. DBC 

Onderhoud levert productprijzen op aan de NZa. Bij het vaststellen van 

de productprijzen zijn verschillende methodieken mogelijk, zoals  

gewogen gemiddelde, mediaan en best practice. Deze mogelijkheden 

staan beschreven in artikel 5.2. van de per 2014 geactualiseerde 

beleidsregel ‘Tariefprincipes curatieve zorg’ (BR/CU-5097). 

 

In het vorige kostprijsonderzoek zijn de aangeleverde kostprijzen eerst 

gemiddeld tot een landelijke kostprijs en daarna vermenigvuldigd met de 

profielen. In dit kostprijsonderzoek is de zogenaamde PPB-methode 

gebruikt. Dit betekent dat de lokale kostprijzen van de aanbieder 

vermenigvuldigd worden met voor de zorgaanbieder specifieke profielen 

die afkomstig zijn uit DIS. Zo ontstaan er zorgaanbieder-specifieke 

productprijzen. 

 

Het idee achter de zorgaanbieder-specifieke productprijzen is dat de 

spreiding in de sector beter weergegeven wordt. De methode zorgt er 

wel voor dat de spreiding tussen de berekende productprijzen groter 

wordt en gevoeliger is voor uitbijters.  

 

Dit effect is zowel in de G-GGZ als in de FZ goed zichtbaar, waardoor de  

productprijs op basis van het gewogen gemiddelde niet altijd 

representatief is voor de meerderheid van de zorgaanbieders. Uit de 

verschillende mogelijkheden die art. 5.2 van de beleidsregel 

‘Tariefprincipes curatieve zorg’ (BR/CU-5097) biedt, hebben wij vanwege 

deze gevoeligheid voor uitbijters besloten de mediaan toe te passen. De 

mediaan is minder gevoelig voor uitbijters.  

 

Bij een mediaan wordt de middelste waarneming uit een reeks van 

waarnemingen gekozen. DBC-O heeft de productprijzen gebaseerd op de 

mediaan aan ons opgeleverd. Deze vindt u de kolom Productprijzen DBC-
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O in de bijlage. De verantwoording van DBC-O vindt u op 

www.dbconderhoud.nl.  

 

Hieronder vindt u een fictief voorbeeld van de berekening van een 

mediane productprijs.  

 

Tabel 1: Fictief voorbeeld berekening mediane productprijs 

Product Zorgaanbieder Prijs Aantal DBC’s Cumulatief aantal 

DBC’s 

1 1 € 89  10 10 

1 2 € 90  20 30 

1 3 € 100  17 47 

1 4 € 110  58 105 

1 5 € 111  177 282 

1 6 € 130  58 340 

1 7 € 131  3 343 

1 8 € 150  28 371 

 

Bron: NZa  

 

Er zijn 371 waarnemingen. De middelste waarneming van de reeks is 

dan de 186e. Deze waarneming is aangeleverd door zorgaanbieder 5. De 

mediane productprijs is € 111,-. 

 
Stap 2: Kapitaallasten en indexatie 

Om van de opgeleverde productprijzen tot tarieven te komen, zijn de 

productprijzen voor behandel-DB(B)C’s verhoogd met de kapitaallasten 

(7,8%). De verblijfstarieven bieden ook een vergoeding voor de 

kapitaallasten van aanbieders. Bij de verblijfsprestaties betreft het echter 

geen procentuele opslag, maar een vast bedrag (de Normatieve 

Huisvestingscomponent, hierna NHC).  

 

Daarna zijn alle productprijzen geïndexeerd, dus zowel de behandel- als 

de verblijfs-DB(B)C’s. Het kostprijsonderzoek is gebaseerd op kosten 

over het boekjaar 2012. De mediane productprijzen, inclusief de 

kapitaallasten, zijn geïndexeerd met de definitieve index 2013 (2,68%) 

en de voorlopige index 2014 (1,21%), zoals door het Ministerie van VWS 

vastgesteld. 

 

De NHC’s voor verblijf zijn ook geïndexeerd. Dit gebeurt jaarlijks met een 

vast percentage van 2,5%. 

 

In tabel 2 vindt u een fictief voorbeeld van een DB(B)C met een mediane 

productprijs van 100. Met ophoging voor de kapitaallasten en indexatie 

leidt dit tot een tarief van € 112,03. 

 

http://www.dbconderhoud.nl/
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Tabel 2: fictief voorbeeld mediane productprijs opgehoogd met 

kapitaallasten en index 

Product   

Mediane productprijs € 100  

Kapitaallasten (7,8%) € 7,80  

  € 107,80 

Definitieve index 

2013 (2,68%) 

€ 2,89 
 

   € 110,69 

Voorlopige index 

2014 (1,21%) 

€ 1,34 
 

Totaal  € 112,03 

 
 
Stap 3: ‘Schipperskorting’  

In de G-GGZ is er over 2012 een korting van 5,55% doorgevoerd op de 

DBC-tarieven, de zogenoemde ‘Schipperskorting’.  

De korting is taakstellend met een structurele opbrengst van 222 mln. 

Uit de aanwijzing (MC-U-3078388) en de antwoorden aan de Tweede 

Kamer van de Minister (25424, nr. 148) blijkt dat de taakstelling een 

meer doelmatige zorgverlening beoogt. Aan deze aanwijzing is uitvoering 

gegeven door middel van de beleidsregel ‘Tariefmaatregel 

gespecialiseerde GGZ’ (BR/CU-5100). 

 

In 2012 was er nog sprake van een budgetsystematiek. Vooruitlopend op 

prestatiebekostiging vond de Minister van VWS het niet gewenst dat er 

onderscheid zou komen in DBC-tarieven afhankelijk van de vraag welke 

aanbieder deze zorg levert. De korting moest daarom tegelijkertijd ook 

bij gebudgetteerde instellingen neerslaan. Aanbieders en verzekeraars 

konden deze korting via afspraken over prijs of volume laten lopen.   

 

Uit analyse van de gerealiseerde budgetten 2012 blijkt dat de korting 

niet via de prijs, maar via het volume is gerealiseerd. Dit is te zien door 

de afgesproken aantallen 2012 te vergelijken met andere jaren. Ook 

blijken de kostprijzen gemiddeld niet te dalen, maar te stijgen. Dat is 

verklaarbaar omdat de korting eind 2011 bekend is gemaakt. Hierdoor 

zijn de effecten hiervan nog niet zichtbaar in de kosten 2012.  

 

Om te voorkomen dat de korting zijn structurele werking verliest, 

verwerken wij de korting in de tarieven 2014.  

 

In het fictieve voorbeeld uit stap 2 kwam het tarief uit op € 112,03. 

Toepassing van de Schipperskorting leidt tot een tarief van € 105,81  

(€ 112,03 * (100% - 5,5%). 

 

Voor de forensische zorg is er geen structurele korting in 2012  

toegepast. Er is dus geen korting die zijn werking verliest doordat de 

tarieven 2014 worden gebaseerd op kostprijsgegevens 2012. Op de 

tarieven voor de forensische zorg 2014 is dan ook geen korting 

toegepast. Wel zijn er afspraken gemaakt tussen het Ministerie van V&J 

en de sector over de omzetontwikkeling. Deze staan los van de 

maximumtarieven.  

 

Het eindresultaat van de genoemde berekeningen zijn de 

maximumtarieven. In de bijlage vindt u per DB(B)C hoe de productprijs 

vertaald is in een tarief en hoe dit verschilt van het huidige tarief. Die 

verschillen zijn niet overal even groot. Over het algemeen is zowel in de 
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GGZ als in de FZ een stijging bij behandeling te zien die groter is dan de 

gemiddelde stijging bij verblijf. 

 

10% bandbreedte 

Naast dit maximumtarief kennen de GGZ-DBC’s vanaf 1 januari 2013 een 

10% bandbreedte boven het geldende maximumtarief, die zorgaanbieder 

en zorgverzekeraar mogen gebruiken als zij hierover contractuele 

overeenstemming hebben. Deze bandbreedte is niet gewijzigd. Gebruik 

van de bandbreedte is mogelijk voor meerdere doeleinden zoals 

patiënten met meer dan gemiddelde zorgzwaarte, innovatie en risico-

opslag. De NZa stelt geen voorwaarde aan deze bandbreedte behalve dat 

er een contract aan ten grondslag ligt. 

 

Verrichtingen 

Zowel in de GGZ als in de FZ bestaan los declareerbare verrichtingen.1 

Deze wijken op een paar punten af van bovengenoemde stappen: 

- De verrichting ambulante methadonverstrekking (AMV) was geen 

onderdeel van het kostprijsonderzoek. Hier is het bestaande 

tarief geïndexeerd; 

- De kostprijs van een aantal verrichtingen met weinig 

waarnemingen zijn berekenend op basis van een gewogen 

gemiddelde in plaats van op basis van de mediaan, omdat er te 

weinig waarnemingen zijn. Voor dagbesteding FZ zijn wel 

voldoende waarnemingen, hier is gekozen voor de mediaan. 

- De Schipperskorting is niet van toepassing op verrichtingen. Stap 

3 is hier niet genomen. 

 

Overige prestaties  

De prestaties voor rijbewijskeuringen gaan van twee naar vier prestaties. 

De prestaties en tarieven in de GGZ komen daardoor overeen met die in 

de somatische zorg. Het tarief is afgeleid van de tarieven die gelden voor 

de huisartsenzorg. Daarbij is rekening gehouden met de tijdsbesteding 

van de specialist. De standaardprestaties gaan uit van 15 minuten direct 

patiëntgebonden tijd en 15 minuten indirecte patiëntgebonden tijd. De 

opslagprestaties gaan uit van 15 minuten extra patiëntgebonden tijd. 

Voorwaarde voor het in rekening brengen van de toeslagprestaties is dat 

de specialist de patiënt vooraf hierover informeert.  

 

                                                
1 Voor de GGZ zijn dit ECT, Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC), Verblijf zonder 

overnachting (VZO) en Ambulante methadonverstrekking (AMV). De verrichtingen voor 

de FZ zijn ECT, dagbesteding, AMV en forensisch psychiatrisch toezicht (FPT) 


