
BELEIDSREGEL BR/CU 5088 
 

PRESTATIES EN TARIEVEN TWEEDELIJNS CURATIEVE 

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 

 

 

Kenmerk 

BR/CU-5088 

 

 

Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet 

marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen 

van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te 

stellen. 

 

 

1. Reikwijdte 

 

Deze beleidsregel is van toepassing op tweedelijns1 curatieve geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ) als bedoeld in artikel 4, onder a, van de 

beleidsregel ‘Invoering DBC-bekostiging voor gebudgetteerde aanbieders 

van curatieve GGZ’. De zorgaanbieders dienen op grond van een 

beschikking als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de 

Zorgverzekeringswet (Zvw) de door hen geleverde zorgprestaties te 

declareren door middel van DBC’s. 

 

 

2. Doel van de beleidsregel 

 

Met deze beleidsregel wordt het beleid vastgesteld dat wordt gehanteerd 

bij het vaststellen van de prestatiebeschrijvingen en tarieven voor 

behandeling en verblijf in het kader van de curatieve geestelijke 

gezondheidszorg (verder aangeduid als curatieve GGZ). 

 

 

3. Begripsbepaling 

 

In deze beleidsregel wordt verstaan onder: 

a. DBC-zorgproduct (Diagnose Behandeling Combinatie): 

prestatiebeschrijving ten behoeve van de levering van curatieve 

geestelijke gezondheidszorg die het geheel van activiteiten gedurende 

het zorgtraject typeert, voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor een 

cliënt een zorgaanbieder consulteert; 

b. Onderlinge dienstverlening: de zorg als bedoeld in artikel 1, Wmg, die 

door een zorgaanbieder wordt verleend als onderdeel van de 

beschrijving van een door een andere zorgaanbieder uit te voeren 

prestatie op het gebied van curatieve GGZ. De eerstgenoemde 

zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als ‘uitvoerende 

zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader 

aangeduid als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’.  

 

 

4. Prestaties 

 

Zorgprestaties binnen de curatieve GGZ zijn onderverdeeld in:  

— DBC-zorgproducten 

— Overige producten (zie beleidsregel ‘Overige producten curatieve  

GGZ’) 

 

 

                                                
1 De term ‘tweedelijns’ is hier bewust gekozen ter onderscheiding van de eerstelijns 

psychologische zorg, waarvoor vrije tarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel a, 

van de Wmg, gelden. Op laatstgenoemde categorie zorg is deze beleidsregel derhalve niet van 

toepassing. Waar in deze beleidsregel wordt gesproken van curatieve GGZ wordt steeds 

gedoeld op tweedelijns curatieve GGZ.   
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Het DBC-zorgproduct omvat het geheel van activiteiten en verrichtingen 

van de zorgaanbieder (tenzij uit deze beleidsregel anders voortvloeit). 

 

Het DBC-zorgproduct bestaat uit de volgende deelprestaties:  

— Behandeling 

— Verblijf 

— Overige prestaties 

 

De deel prestaties behandeling zijn onderverdeeld in  productgroepen. De 

deelprestaties verblijf bevatten een aanduiding van de verzorgingsgraad. 

 

Een overzicht van de DBC-zorgproducten is bij deze beleidsregel gevoegd 

als bijlage 1. 

 

Voor onderlinge dienstverlening geldt de prestatiebeschrijving ‘onderlinge 

dienstverlening’. 

 

 

5. Tariefsoort 

 

5.1 DBC-zorgproducten 

Voor de DBC’s geldt dat sprake is van maximumtarieven, als bedoeld in 

artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg, met een ondergrens  

van € 0,-.  

 

In aanvulling hierop geldt dat, enkel na overeenstemming met de 

representerende zorgverzekeraar, met ingang van 1 januari 2013 aan 

zorgaanbieders2 die gelet op hun zorgzwaarte niet uitkomen met het 

maximumtarief een uitzonderingsmogelijkheid wordt geboden om tot een 

maximum van 10% boven het geldende maximumtarief prijsafspraken te 

maken. In dit verband wordt ook wel gesproken van een max-max tarief. 

Vanzelfsprekend kunnen ook prijsafspraken worden gemaakt onder het 

maximumtarief met een ondergrens van € 0,-3. 

Aldus is sprake van zogenaamde asymmetrische bandbreedtetarieven. 

 

5.2 Onderlinge dienstverlening 

Voor zorg die in het kader van de prestatiebeschrijving ‘onderlinge 

dienstverlening’ wordt verleend, geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 

50, eerste lid, onderdeel a, van de Wmg.   

 

5.3 Normatieve huisvestingscomponent 

Op de zeven deelprestaties voor verblijf in de curatieve GGZ is een 

component voor de normatieve huisvestingscomponent (NHC) van 

toepassing. De NHC-component is voor gebudgetteerde GGZ-

zorgaanbieders niet onderhandelbaar en betreft een vast tarief.  

Voor niet-gebudgetteerde GGZ-zorgaanbieders is de NHC-component een 

maximumtarief.  

 

Het uiteindelijk in rekening te brengen integrale tarief voor verblijf bestaat 

derhalve uit de som van de verblijfcomponent en de NHC-component. Ten 

aanzien van de normatieve huisvestingscomponent (NHC), zie verder de 

beleidsregel ‘Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve 

GGZ’.  

                                                
2 Hier wordt dus op zowel gebudgetteerde als niet-gebudgetteerde zorgaanbieders gedoeld. 
3 De overeengekomen aantal verblijfsdagen bevatten per verblijfscategorie een vast tarief voor 

de bijbehorende NHC. De ondergrens van € 0-, geldt niet voor het integrale verblijfstarief, 

aangezien hier sprake is van minimaal de vaste NHC-vergoeding, naast het component voor 

zorg waar wel een bandbreedte voor geldt.  
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6. Vaststelling van de hoogte van het tarief 

 

Bij de vaststelling van de hoogte van een op aanvraag dan wel 

ambtshalve vast te stellen tarief hanteert de NZa de navolgende 

werkwijze. 

 

6.1 Tariefopbouw 

De bedragen van de productstructuur worden waar mogelijk opgebouwd 

uit de kostprijzen van de onderliggende activiteiten en verrichtingen. De 

kostprijs per activiteit en product wordt vastgesteld op basis van de 

principes zoals deze zijn opgenomen in het voor de GGZ van toepassing 

zijnde kostprijsmodel zoals dat door de NZa in de beleidsregel 

‘Kostprijsberekening curatieve GGZ’  is vastgesteld. In de beleidsregel 

‘Tariefprincipes tweedelijns zorg’ staat een beschrijving van de 

uitgangspunten die de NZa hanteert bij de totstandkoming van tarieven.  

 

6.2 Jaarlijkse indexatie 

De tarieven worden in beginsel jaarlijks geïndexeerd. Voor wat betreft de 

loonkosten wordt de index vastgesteld door het Ministerie van VWS. Deze 

index houdt verband met de CAO-afspraken. Voor wat betreft de 

materiële kosten wordt aangesloten bij de prijsindexcijfer particuliere 

consumptie uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal 

Planbureau (CPB). 

Het tarief wordt vastgesteld op basis van een voorcalculatie voor jaar t en 

de definitieve indices van jaar t-1. De op het tarief toe te passen index is 

het gewogen gemiddelde van de loon- en materiële indices waarbij wordt 

uitgegaan van een aandeel van 85% loonkosten en 15% materiële kosten. 

 

6.3 Toetsingskader 

Met het oog op de toekomstige tariefvaststelling kan de NZa besluiten tot 

het houden van een kostprijsonderzoek. De NZa heeft voor het beoordelen 

van kostprijsonderzoeken criteria vastgelegd in een afzonderlijke 

beleidsregel (beleidsregel Toetsingskader beoordeling productstructuur 

DBC-systematiek).   

   

 

7. Ingangsdatum prestaties en tarieven 

 

7.1 Kostenonderzoek 

Tariefwijzigingen ten gevolge van een kostenonderzoek zullen enkel per 

eerstkomende reguliere tariefvaststelling, dus per 1e dag van het 

eerstvolgende kalenderjaar, worden doorgevoerd. 

 

7.2 Indexatie 

Tariefwijzigingen ten gevolge van een indexatie zullen enkel per 

eerstkomende reguliere tariefvaststelling, dus per 1e dag van het 

eerstvolgende kalenderjaar, worden doorgevoerd. 

 

7.3 Tussentijdse wijziging 

Bij tussentijdse wijziging van het tarief vanwege gegrondverklaring van 

een bezwaar of beroep of vanwege een herzieningsverzoek, hanteert de 

NZa de volgende werkwijze. Allereerst wordt het nieuw vast te stellen 

tarief per jaar berekend. Daarna wordt vastgesteld met ingang van welke 

datum het nieuwe tarief kan worden gedeclareerd voor DBC’s die met 

ingang van die genoemde datum zijn geopend. Het dan geldende tarief 

wordt vastgesteld door de optelling van het nieuwe tarief en een vast 



Kenmerk 

BR/CU-5088 

Pagina 

4 van 14 

 

 

 

 

 

bedrag (compensatiebedrag) ter dekking van het verschil tussen de 

eerder gedeclareerde bedragen en het nieuwe tarief (dat bedrag kan 

zowel positief als negatief zijn). Dit compensatiebedrag wordt in beginsel 

enkel in het lopende kalenderjaar toegepast, tenzij de vaststelling van het 

nieuwe tarief plaatsvindt in een later kalenderjaar of dit tot 

onaanvaardbare schommelingen in de hoogte van het te declareren tarief 

leidt. In die gevallen kan het compensatiebedrag ook in het navolgende 

jaar worden toegepast. In alle gevallen waarbij sprake is van een tijdelijke 

compensatie, wordt in de tariefbeschikking de tariefopbouw gespecificeerd 

weergegeven. 

 

7.4 Terugwerkende kracht 

De NZa kan besluiten om prestaties en tarieven met terugwerkende 

kracht te wijzingen, indien zich één of meer van de volgende 

uitzonderingen voordoen: 

— de wijzigingen zijn voor veldpartijen voorzienbaar geweest; 

— er is sprake van het herstellen van een kennelijke misslag.  

 

 

8. De tariefaanvraag 

 

Binnen de GGZ worden tarieven vastgesteld op basis van de geldende 

productstructuur. De NZa zal in beginsel geen tarieven vaststellen die 

daarvan afwijken. Verzoeken tot vaststelling van nieuwe tarieven en/of 

prestaties worden enkel in behandeling genomen indien de aanvraag 

behalve door de aanvragende zorgaanbieder mede is ondertekende door 

tenminste een zorgverzekeraar en de aanvraag een voorstel bevat voor 

het in rekening te brengen tarief en de periode waarvoor dat tarief zal 

gelden (artikel 54, lid 1, Wmg). Wanneer aan deze vereisten niet is 

voldaan wordt aanvrager(s) met verwijzing naar artikel 4:5 van de Awb in 

de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen vier weken te herstellen dan  

wel aan te vullen. Wanneer de aanvraag niet binnen die termijn wordt 

hersteld, zal deze door de NZa niet in behandeling worden genomen. 

 

Bij de beoordeling van aanvragen tot tariefvaststelling in afwijking van de 

geldende productstructuur geldt dat aan de navolgende criteria behoort te 

worden voldaan: 

— het tarief betreft een noodzakelijke aanvulling op de huidige 

productstructuur; 

— de noodzaak van het vaststellen van het nieuwe tarief moet 

algemeen binnen de sector en met name de beroepsgroep zijn 

aanvaard; 

— uit de aanvraag blijkt dat het verzoek wordt ondersteund door 

verzekeraars en de representatieve belangenorganisaties; 

— het verzoek is in overeenstemming met de geldende 

aanwijzing(en) van de Minister van VWS. 

 

 

9.  Intrekking oude beleidsregel(s) 

 

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de 

beleidsregel ‘Prestaties en tarieven tweedelijns curatieve GGZ’ met 

kenmerk BR/CU-5085 ingetrokken. 
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10. Overgangsbepaling 

 

De beleidsregel ‘DBC-tarifering behandeling en verblijf in de curatieve 

geestelijke gezondheidszorg', blijft van toepassing op 

besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die 

beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die 

beleidsregel gold. 

 

 

11. Inwerkingtreding en citeerregel 

 

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2013.  

Ingevolge artikel 20, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wmg zal van 

de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de 

Staatscourant.   

 

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: ‘Beleidsregel Prestaties en 

tarieven tweedelijns curatieve GGZ’. 

 

Bijlage 

zie bijgevoegde toelichting 
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Toelichting  

 

Algemeen 

De tariefbeschikking ‘Tweedelijns curatieve GGZ’ vindt haar grondslag in 

verschillende beleidsregels, waaronder een beleidsregel waarin het beleid 

wordt vastgesteld dat wordt gehanteerd bij het vaststellen van een 

prestatiebeschrijving en tarieven voor behandeling en verblijf in het kader 

van de tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg. Deze grondslag 

was abusievelijk met de komst van de beleidsregel  ‘Invoering DBC 

bekostiging voor gebudgetteerde zorgaanbieders in de curatieve GGZ’ 

beëindigd. Met vaststelling van de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven 

tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg’ werd dit hersteld. Deze 

beleidsregel treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 in 

werking en vervangt de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven tweedelijns 

curatieve GGZ’ met kenmerk BR/CU-5085.  

 

Artikelsgewijs 

Artikel 1 

De reikwijdte van de Wmg strekt zich uit over zowel Zvw-verzekerde als 

niet verzekerde zorg. De prestatiebeschrijvingen voor de curatieve 

geestelijke gezondheidszorg zijn vastgelegd in de DBC-productstructuur. 

Dit artikel moet aldus worden verstaan, dat de DBC-productstructuur 

betrekking heeft op zowel verzekerde als niet verzekerde zorg in de zin 

van de Zvw. 
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BIJLAGE 1 Prestaties en prestatiebeschrijvingen 

 

Deelprestaties Behandeling 

Bijzondere productgroepen 

 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 

 000 Geen behandeling bij 24-uursverblijf 

 Indirecte tijd 

 002 Indirect - vanaf 0 tot en met 49 minuten 

 003 Indirect - vanaf 50 tot en met 99 minuten 

 259 Indirect - vanaf 100 minuten 

 Diagnostiek 

 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 

 008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 

 009 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten 

 162 Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten 

 163 Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1.199 minuten 

 262 Diagnostiek - vanaf 1.200 tot en met 1.799 minuten (alleen jeugd) 

 263 Diagnostiek - vanaf 1.800 minuten (alleen jeugd) 

 Crisis  

 013 Crisis - vanaf 0 tot en met 99 minuten 

 014 Crisis - vanaf 100 tot en met 199 minuten 

 015 Crisis - vanaf 200 tot en met 399 minuten 

 016 Crisis - vanaf 400 tot en met 799 minuten 

 165 Crisis - vanaf 800 tot en met 1.199 minuten 

 213 Crisis - vanaf 1.200 tot en met 1.799 minuten 

 214 Crisis - vanaf 1.800 minuten 

Productgroepen Behandeling Kort   

 215 Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten  

 216 Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten  

 217 Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten  

 264 Behandeling kort - vanaf 400 minuten  

Productgroepen Langdurende of intensieve behandeling 

 Aandachtstekort- en gedragsstoornissen 

 027 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

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

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

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

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

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

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

 222 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 24.000 minuten 
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 Pervasieve stoornissen 

 033 Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

 172 Pervasief - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 

 223 Pervasief - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 

 038 Pervasief - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 

 133 Pervasief - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 

 173 Pervasief - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten 

 224 Pervasief - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten 

 225 Pervasief - vanaf 24.000 minuten 

 Overige stoornissen in de kindertijd  

 040 Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

 041 Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 

 042 Overige kindertijd - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 

 135 Overige kindertijd - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 

 175 Overige kindertijd - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 

 226 Overige kindertijd - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten 

 227 Overige kindertijd - vanaf 18.000 minuten 

 Delirium, dementie, amnestische en overige cognitieve stoornissen  

 228 Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

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

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

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

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

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

 178 Delirium dementie en overig - vanaf 18.000 minuten 

 Aan alcohol gebonden stoornissen  

 051 Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

 052 Alcohol - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 

 053 Alcohol - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 

 054 Alcohol - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 

 139 Alcohol - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 

 179 Alcohol - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten 

 180 Alcohol - vanaf 18.000 minuten 

 Aan overige middelen gebonden stoornissen  

 056 Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

 181 Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 

 059 Overige aan een middel - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 

 060 Overige aan een middel - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 

 141 Overige aan een middel - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 

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

 183 Overige aan een middel - vanaf 18.000 minuten 

 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen  

 230 Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

 184 Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 

 066 Schizofrenie - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 

 067 Schizofrenie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 

 068 Schizofrenie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 

 143 Schizofrenie - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten 

 144 Schizofrenie - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten 

 185 Schizofrenie - vanaf 24.000 tot en met 29.999 minuten 

 186 Schizofrenie - vanaf 30.000 minuten 
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 Depressieve Stoornissen 

 231 Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

 232 Depressie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 

 233 Depressie - vanaf 1.799 tot en met 2.999 minuten 

 234 Depressie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 

 235 Depressie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 

 146 Depressie - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten 

 187 Depressie - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten 

 188 Depressie - vanaf 24.000 minuten 

 Bipolaire en overige stemmingsstoornissen  

 189 Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

 236 Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 

 190 Bipolair en overig - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 

 087 Bipolair en overig - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 

 148 Bipolair en overig - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 

 191 Bipolair en overig - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten 

 192 Bipolair en overig - vanaf 18.000 minuten 

 Angststoornissen  

 237 Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

 238 Angst - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 

 239 Angst - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 

 193 Angst - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 

 194 Angst - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 

 150 Angst - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten 

 195 Angst - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten 

 196 Angst - vanaf 24.000 minuten 

 Aanpassingsstoornissen 

 240 Aanpassingsstoornissen - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

 197 Aanpassingsstoornissen - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 

 104 Aanpassingsstoornissen - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 

 105 Aanpassingsstoornissen - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 

 152 Aanpassingsstoornissen - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 

 198 Aanpassingsstoornissen - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten 

 199 Aanpassingsstoornissen – vanaf 18.000 minuten 

 Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn 

 241 Andere aandoeningen - vanaf 250 tot en met 799 minuten  

 200 Andere aandoeningen - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 

 111 Andere aandoeningen - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 

 112 Andere aandoeningen - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 

 154 Andere aandoeningen - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 

 201 Andere aandoeningen - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten 

 202 Andere aandoeningen - vanaf 18.000 minuten 

 Restgroep diagnoses  

 242 Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

 203 Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 

 118 Restgroep diagnoses - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 

 119 Restgroep diagnoses - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 

 156 Restgroep diagnoses - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 

 204 Restgroep diagnoses - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten 

 205 Restgroep diagnoses - vanaf 18.000 minuten 

 

 



Kenmerk 

BR/CU-5088 

Pagina 

10 van 14 

 

 

 

 

 

 Persoonlijkheidsstoornissen 

 121 Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

 206 Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 

 243 Persoonlijkheid - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 

 207 Persoonlijkheid - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 

 208 Persoonlijkheid - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 

 158 Persoonlijkheid - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten 

 209 Persoonlijkheid - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten 

 244 Persoonlijkheid - vanaf 24.000 tot en met 29.999 minuten 

 245 Persoonlijkheid - vanaf 30.000 minuten 

 Somatoforme stoornissen  

 246 Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

 247 Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 

 248 Somatoforme - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 

 249 Somatoforme - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 

 250 Somatoforme - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 

 251 Somatoforme - vanaf 12.000 minuten 

 Eetstoornissen  

 252 Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

 253 Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 

 254 Eetstoornis - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 

 255 Eetstoornis - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 

 256 Eetstoornis - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten 

 257 Eetstoornis - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten 

 258 Eetstoornis - vanaf 18.000 minuten 

 

 

Deelprestaties verblijf GGZ (24 uurs verblijf) 

Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad)  

Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)  

Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad)  

Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad)  

Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad) 

Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad)  

Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad)  

 

 

Overige prestaties 
Beschikbaarheidscomponent crisis (BCC) 

ECT 

Verblijf zonder overnachting (VZO)  

Methadon  

Onderlinge dienstverlening 
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Prestatiebeschrijvingen deelprestaties verblijf (24-uurs verblijf) 

 

Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad) 

Verblijfszorg Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz patiënten met een lichte 
verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en 
somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om 
de geneeskundige zorg te leveren.  
De behoefte aan begeleiding4 door het VOV-personeel5 is beperkt. De 
nadruk ligt op het zelf oplossend vermogen en zelfregie van de 
patiënten. 
VOV-personeel is op afstand oproepbaar. 
Voor zover patiënten mobiliteitsproblemen hebben, vergen deze geen 
extra verzorging of toezicht. 
Wat betreft de zelfstandigheid in de ADL6/BDL7 is er geen begeleiding 
noodzakelijk. De zelfredzaamheid van de patiënten is groot. 

Inzet VOV-personeel Op deze setting wordt niet meer dan 0,3 fte8 per bed/plaats ingezet. 

Bedbezetting Het merendeel van de patiënten gaat in het kader van het behandelplan 
regelmatig enkele dagen (in het weekend of doordeweeks) naar huis en 
maakt dan geen gebruik van de verblijfsfaciliteiten. 

Toezicht/beveiliging Patiënten kunnen zonder toestemming de setting verlaten, tenzij er 
vrijheidsbeperkende maatregelen zijn opgelegd. 

Fysieke 
setting/Kenmerken 
huisvesting 

Open setting voor basisverblijf zonder aanpassingen. Voor mobiliteit 
geldt een algemene toeslag voor rolstoelgebruik. 

 

 

                                                
4 Onder begeleiding is mede begrepen: verzorging en bescherming/structurering 
5 VOV personeel staat voor Verzorgend Opvoedkundig en Verplegend personeel en is in deze 

context uitwisselbaar met de term ‘24-uurs continuïteitsdienst’. 
6 ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (bv. wassen, aankleden, eten, 

toiletgang). 
7 BDL staat voor Bijzondere Dagelijkse Levensverrichtingen (bv. huishoudelijk werk, koken , 

administratie doen, gebruikmaken van het openbaar vervoer). 

8 fte staat voor fulltime-equivalent en staat gelijk aan 1 volledige werkweek. 

 

Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad) 

Verblijfszorg Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz-patiënten met een 
beperkte verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en 
somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de 
geneeskundige zorg te leveren.  
De behoefte aan begeleiding door het VOV-personeel is beperkt. De 
nadruk ligt op het bevorderen van het zelf oplossend vermogen/zelfregie 
van de patiënt. Het VOV-Personeel is op afstand oproepbaar. 
Voor wat betreft de zelfstandigheid in ADL/BDL is beperkte begeleiding 
nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is groot. Wel is stimulatie en 
toezicht door het VOV-personeel noodzakelijk. 

Inzet VOV-personeel Op deze setting wordt meer dan 0,3 fte tot en met 0,5 fte per bed/plaats 
ingezet.  

Bedbezetting Het merendeel van de patiënten gaat in het kader van het behandelplan 
regelmatig enkele dagen (weekend of doordeweeks) naar het eigen huis 
en maakt dan geen gebruik van de verblijfsfaciliteiten. 

Toezicht/beveiliging Het betreft een overwegend open setting die licht beschermend is, waar 
het grootste deel van de patiënten met toestemming de setting mag 
verlaten. Voor een deel van de patiënten geldt dat vrijheidsbeperkende 
maatregelen zijn opgelegd. 

Fysieke 
setting/Kenmerken 
huisvesting 

Open setting voor basisverblijf zonder aanpassingen. Voor mobiliteit geldt 
een algemene toeslag voor rolstoelgebruik. 
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Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad) 

Verblijfszorg Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz patiënten met een matige 
verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en 
somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de 
geneeskundige zorg te leveren. 
De behoefte aan begeleiding door het VOV-personeel is matig. De nadruk 
ligt op het bevorderen van het zelf oplossend vermogen. De begeleiding 
wordt in de nabijheid van/in het gebouw verstrekt. 
Wat betreft de zelfstandigheid in ADL/BDL is er begeleiding op 
aanvraag/behoefte nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is groot. 
Wel zijn beperkte begeleiding/zorg en toezicht door het VOV personeel 
noodzakelijk. 

Inzet VOV-personeel Op deze setting wordt meer dan 0,5 fte tot en met 0,7 fte per bed/plaats 
ingezet. 

Bedbezetting Het merendeel van de patiënten blijft doordeweeks dan wel in het 
weekend in de kliniek. 

Toezicht/beveiliging Het betreft hoofdzakelijk een open setting die matig beschermend is, waar 
het grootste deel van de patiënten met toestemming de setting mag 
verlaten. Voor een deel van de patiënten geldt dat vrijheid beperkende 
maatregelen zijn opgelegd. 

Fysieke 
setting/Kenmerken 
huisvesting 

Hoofdzakelijk open setting met geringe aanpassingen. Voor mobiliteit 
geldt een algemene toeslag voor rolstoelgebruik. 

 

Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad) 

Verblijfszorg Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz patiënten met een 
gemiddelde verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal 
en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om 
de geneeskundige zorg te leveren. 
VOV Personeel is direct beschikbaar. De nadruk ligt op het aanbieden van 
oplossingen. 
Wat betreft de zelfstandigheid is er wisselende begeleiding op 
aanvraag/behoefte noodzakelijk. De zelfredzaamheid van de patiënten is 
wisselend. Wat betreft de ADL/BDL zijn begeleidende zorg en structureel 
toezicht noodzakelijk. 

Inzet VOV-personeel Op deze setting wordt meer dan 0,7 fte tot en met 1,0 fte per bed/plaats 
ingezet. 

Bedbezetting Het merendeel van de patiënten blijft doordeweeks dan wel in het weekend 
in de kliniek. 

Toezicht/beveiliging Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de 
patiënten van toepassing. Patiënten verblijven voornamelijk in een besloten 
setting die gemiddeld tot intensieve bescherming biedt. 

Fysieke 
setting/Kenmerken 
huisvesting 

In belangrijke mate gesloten setting met geringe aanpassingen. Voor 
mobiliteit geldt een algemene toeslag voor rolstoelgebruik. 

 

Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad) 

Verblijfszorg Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz patiënten met een intensieve 
verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch 
functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de 
geneeskundige zorg te leveren. 
VOV personeel is direct beschikbaar. Opschaling is mogelijk. De nadruk ligt 
op het aanbieden van oplossingen 
Wat betreft de zelfstandigheid in het ADL/BDL is er structureel begeleiding 
op aanvraag/behoefte nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is 
wisselend. Wel is er volledige begeleidende zorg en permanent 
(opvoedkundig) toezicht door het VOV personeel noodzakelijk. 

Inzet VOV-personeel Op deze setting wordt meer dan 1,0 fte tot en met 1,3 fte per bed/plaats 
ingezet. 

Bedbezetting De patiënten blijven tijdens de duur van de behandeling in de kliniek. 
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Toezicht/beveiliging Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de 

patiënten van toepassing. Patiënten verblijven veelal in een gesloten 
setting met matig intensieve bescherming, waarbij het grootste deel van de 
patiënten de setting niet zonder toestemming mag verlaten. 

Fysieke 
setting/Kenmerken 
huisvesting 

Overwegend gesloten setting met geringe aanpassingen. Voor mobiliteit 
geldt een algemene toeslag voor rolstoelgebruik. 

 

 

Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad) 

Verblijfszorg Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz-patiënten met een zeer 
intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en 
somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de 
geneeskundige zorg te leveren. 
VOV-Personeel is permanent beschikbaar met een dubbele bezetting. De 
nadruk ligt op het opleggen van oplossingen 
Wat betreft de zelfstandigheid in ADL/BDL is er permanente en dubbele 
begeleiding nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is zeer laag. Er is 
volledige overname van zorg en permanent toezicht door het VOV-
personeel noodzakelijk. 
Patiënten vertonen over het algemeen ernstige gedragsproblemen/agressie, 
dan wel ernstige verstoringen in het psychosociale functioneren. 
In het algemeen is sprake van intensieve dagelijkse begeleiding en 
dagstructurering, met continu individueel (opvoedkundig) toezicht. 

Inzet VOV-personeel Op deze setting wordt meer dan 1,7 fte per bed/plaats ingezet. 

Bedbezetting De patiënten blijven tijdens de gehele duur van de behandeling in de 
kliniek. 

Toezicht/beveiliging Het betreft een gesloten setting, zwaar beveiligd, waarbij het grootste deel 
van de patiënten de setting niet mag verlaten en waar het grootste deel 
van de patiënten zich niet aan het toezicht kan onttrekken. 

Fysieke setting / 
Kenmerken 
huisvesting 

Gesloten setting met aanpassingen voor onder andere 
gedragsproblematiek. Er zijn separeer dan wel afzonderingsruimtes 
aanwezig. Voor mobiliteit geldt een algemene toeslag voor rolstoelgebruik. 

Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad) 

Verblijfszorg Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz patiënten met een intensieve 
verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch 
functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de 
geneeskundige zorg te leveren. 
VOV Personeel is permanent beschikbaar. In voorkomende gevallen wordt 
hulp door personeel andere afdelingen geboden. De nadruk ligt op het 
opleggen van oplossingen. 
Wat betreft de zelfstandigheid in het ADL/BDL is er permanente begeleiding 
nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is laag. Een gedeeltelijk 
overname van zorg en permanent (opvoedkundig) toezicht door VOV-
personeel is noodzakelijk. 
Patiënten vertonen over het algemeen gedragsproblemen/agressie, dan wel 
verstoringen in het functioneren. 
In het algemeen is sprake van intensieve dagelijkse begeleiding en 
dagstructurering. 

Inzet VOV-personeel Op deze setting wordt meer dan 1,3 fte tot en met 1,7 fte per bed/plaats 
ingezet. 

Bedbezetting De patiënten blijven tijdens de gehele duur van de behandeling in de 
kliniek. 

Toezicht/beveiliging Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de 
patiënten van toepassing. Patiënten verblijven voor een belangrijk deel 
ineen gesloten setting, beschermend en beveiligd, waarbij het grootste deel 
van de patiënten zich niet aan het toezicht kan onttrekken. 

Fysieke 
setting/Kenmerken 
huisvesting 

Overwegend gesloten setting met aanpassingen voor onder andere 
gedragsproblematiek. Er zijn separeer dan wel afzonderingsruimtes 
aanwezig. Voor mobiliteit geldt een algemene toeslag voor rolstoelgebruik. 
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Prestatiebeschrijving: onderlinge dienstverlening 

Er is sprake van onderlinge dienstverlening als een (deel)prestatie door 

een zorgaanbieder wordt verleend als onderdeel van een door een andere 

zorgaanbieder uit te voeren (hoofd)prestatie op het gebied van de 

curatieve GGZ. Eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit  verband 

aangeduid als ‘uitvoerende zorgaanbieder’; laatst genoemde 

zorgaanbieder als ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’. De (deel)prestatie 

die door de uitvoerende zorgaanbieder wordt geleverd, dient te worden 

geregistreerd op de DBC die door de opdrachtgevende zorgaanbieder (als 

hoofdprestatie) is geopend. Het is de uitvoerende zorgaanbieder dus niet 

toegestaan om een afzonderlijke DBC te openen voor een prestatie die 

hij/zij in het kader van onderlinge dienstverlening verricht. De 

uitvoerende zorgaanbieder declareert de prestatie ‘onderlinge 

dienstverlening’, voorzien van een korte beschrijving van de uitgevoerde 

werkzaamheden, aan de opdrachtgevende zorgaanbieder.  

 


