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7 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten  €             167,13 

8 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten  €             345,50 

9 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten  €             665,27 

162 Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten  €           1.229,26 

307 Diagnostiek - vanaf 800 minuten  €           2.201,06 

317 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 0 tot en met 99 minuten  €             177,04 

318 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 100 tot en met 199 minuten  €             365,83 

319 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 200 tot en met 399 minuten  €             698,06 

320 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 400 tot en met 799 minuten  €           1.315,82 

321 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 800 tot en met 1.199 minuten  €           2.260,25 

322 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 1.200 tot en met 1.799 minuten  €           3.340,20 

323 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 1.800 minuten  €           5.680,48 

215 Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten  €             172,11 

216 Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten  €             395,31 

217 Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten  €             724,55 

264 Behandeling kort - vanaf 400 minuten  €           1.189,47 

27 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €           1.439,55 

169 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €           2.780,81 

30 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €           4.962,16 

31 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €           8.437,85 

131 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €         16.765,18 

170 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €         27.910,82 

221 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten  €         39.737,81 

222 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 24.000 minuten  €         54.999,29 

33 Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €           1.377,08 

172 Pervasief - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €           2.739,36 

223 Pervasief - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €           4.928,16 

38 Pervasief - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €           8.502,68 

133 Pervasief - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €         16.376,30 

173 Pervasief - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €         28.164,08 

224 Pervasief - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten  €         40.028,44 

225 Pervasief - vanaf 24.000 minuten  €         62.396,10 

40 Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €           1.343,34 

41 Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €           2.680,31 

42 Overige kindertijd - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €           4.872,80 

135 Overige kindertijd - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €           7.668,65 

175 Overige kindertijd - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €         16.640,34 

226 Overige kindertijd - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €         28.793,38 

227 Overige kindertijd - vanaf 18.000 minuten  €         50.570,91 

228 Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €           1.395,55 

229 Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €           2.621,39 

48 Delirium dementie en overig - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €           4.883,19 

49 Delirium dementie en overig - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €           8.548,94 

137 Delirium dementie en overig - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €         16.549,14 
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177 Delirium dementie en overig - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €         29.239,83 

178 Delirium dementie en overig – vanaf 18.000 minuten  €         47.796,83 

51 Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €           1.297,55 

52 Alcohol - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €           2.588,38 

53 Alcohol - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €           4.879,62 

54 Alcohol - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €           8.667,22 

139 Alcohol - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €         16.659,44 

179 Alcohol - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €         28.564,58 

180 Alcohol - vanaf 18.000 minuten  €         45.052,12 

56 Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €           1.294,61 

181 Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €           2.588,14 

59 Overige aan een middel - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €           4.788,76 

60 Overige aan een middel - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €           8.450,04 

141 Overige aan een middel - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €         16.631,27 

182 Overige aan een middel - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €         29.049,45 

183 Overige aan een middel - vanaf 18.000 minuten  €         44.487,37 

230 Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €           1.426,09 

184 Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €           2.764,48 

66 Schizofrenie - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €           4.969,98 

67 Schizofrenie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €           8.820,19 

68 Schizofrenie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €         17.062,05 

143 Schizofrenie - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €         29.102,75 

144 Schizofrenie - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten  €         40.664,39 

185 Schizofrenie - vanaf 24.000 tot en met 29.999 minuten  €         50.331,22 

186 Schizofrenie - vanaf 30.000 minuten  €         88.548,86 

231 Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €           1.435,64 

232 Depressie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €           2.823,05 

233 Depressie - vanaf 1.799 tot en met 2.999 minuten  €           5.159,84 

234 Depressie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €           8.836,64 

235 Depressie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €         17.147,85 

146 Depressie - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €         29.555,53 

187 Depressie - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten  €         42.065,64 

188 Depressie - vanaf 24.000 minuten  €         59.468,06 

189 Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €           1.451,24 

236 Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €           2.871,90 

190 Bipolair en overig - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €           5.170,06 

87 Bipolair en overig - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €           9.137,85 

148 Bipolair en overig - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €         17.323,84 

191 Bipolair en overig - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €         29.677,33 

192 Bipolair en overig - vanaf 18.000 minuten  €         46.986,31 

237 Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €           1.403,04 

238 Angst - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €           2.792,66 

239 Angst - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €           5.118,35 

193 Angst - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €           8.723,38 
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194 Angst - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €         16.807,38 

150 Angst - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €         29.036,14 

195 Angst - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten  €         41.044,18 

196 Angst - vanaf 24.000 minuten  €         55.206,67 

242 Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €           1.344,55 

203 Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €           2.687,74 

118 Restgroep diagnoses - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €           5.080,78 

119 Restgroep diagnoses - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €           8.757,60 

156 Restgroep diagnoses - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €         17.042,11 

204 Restgroep diagnoses - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €         29.396,12 

205 Restgroep diagnoses - vanaf 18.000 minuten  €         46.518,10 

121 Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €           1.419,15 

206 Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €           2.861,56 

243 Persoonlijkheid - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €           5.201,95 

207 Persoonlijkheid - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €           8.888,35 

208 Persoonlijkheid - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €         17.282,61 

158 Persoonlijkheid - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €         29.326,72 

209 Persoonlijkheid - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten  €         40.320,61 

244 Persoonlijkheid - vanaf 24.000 tot en met 29.999 minuten  €         53.893,56 

245 Persoonlijkheid - vanaf 30.000 minuten  €         65.601,28 

246 Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €           1.357,00 

247 Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €           2.712,74 

248 Somatoforme - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €           5.021,57 

249 Somatoforme - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €           8.402,92 

250 Somatoforme - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €         17.037,99 

251 Somatoforme - vanaf 12.000 minuten  €         31.342,94 

252 Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €           1.369,98 

253 Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  €           2.768,50 

254 Eetstoornis - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  €           4.992,50 

255 Eetstoornis - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  €           8.853,91 

256 Eetstoornis - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  €         15.569,01 

257 Eetstoornis - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  €         29.371,82 

258 Eetstoornis - vanaf 18.000 minuten  €         45.272,62 

180001 basis Kort  €             507,62 

180002 basis Middel  €             864,92 

180003 basis Intensief  €           1.356,25 

180004 basis Chronisch  €           1.251,70 

180005 basis Onvolledig behandeltraject  €             207,19 
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