
De productstructuur DBC GGZ



1  Achtergrond

Ruim drie jaar geleden is besloten de bekostiging van 
de geneeskundige tweedelijns GGZ (verder te noemen 
GGZ) fundamenteel te wijzigen. Waar nu nog uitgevoerde 
verrichtingen worden vergoed (op basis van de door het CTG 
landelijk vastgestelde parameters), zullen in de toekomst 
uitgevoerde behandelingen worden vergoed. In de toekomst 
wordt er dus niet meer bekostigd op elementen van een 
behandeling, maar op de totale behandeling. Naast de 
bekostiging van de totale behandeling, zal ook in de nieuwe 
bekostiging van de GGZ de relatie met de zorgvraag expliciet 
worden gemaakt; dat betekent welke behandeling is nu 
voor welke zorgvraag ingezet. Een dergelijke manier van 
bekostigen wordt ook wel aangeduid met prestatiebekostiging 
of productbekostiging. Prestatiebekostiging biedt meer ruimte 
voor vraagsturing en (gereguleerde) marktwerking in de GGZ. 
Ook creëert het inzicht in wat voor behandeling is ingezet bij 
welke zorgvraag en tegen welke kosten. Daarmee wordt een 
basis gelegd voor maatschappelijk ondernemerschap binnen de 
GGZ.
De DBC-systematiek is zo’n vorm van prestatie- of 
productbekostiging. De Diagnose Behandeling Combinatie 
(de DBC) is in feite een beschrijving van het ‘product’, 
namelijk de totale behandeling behorend bij een bepaalde 
zorgvraag (kortweg aangeduid als diagnose). Voor de 
somatische curatieve zorg (ofwel ziekenhuiszorg) is de DBC 
systematiek reeds ontwikkeld en ingevoerd. Vanwege de 
overheveling van de geneeskundige tweedelijns GGZ uit de 
AWBZ naar de Zorgverzekeringswet, lag het voor de hand de 
bekostigingssystematiek voor de GGZ zoveel mogelijk aan te 
laten sluiten op de ziekenhuiszorg. 
Aan de ontwikkeling van de DBC-systematiek voor de GGZ zijn 
vooraf een aantal eisen gesteld. Zo moet er een zo duidelijk 
mogelijke relatie zijn tussen de zorgvraag van de patiënt 
enerzijds en de behandeling anderzijds (welke behandeling 
wordt voor welke zorgvraag verricht). De veronderstelling 
is dat behandelingen in de GGZ immers niet berusten op 
toeval of willekeur. Dit wordt ondersteund door onder andere 
de richtlijnontwikkeling in de GGZ en de ontwikkeling van 
zorgprogramma’s. Tegelijkertijd is gesteld dat het gaat om 
de ontwikkeling van een bekostigingssystematiek en niet om 
de ontwikkeling van een kwaliteitssystematiek. Dat betekent 
dat de bekostigingssystematiek niet in detail de behandeling 
vastlegt en ook niet voorschrijft hoe een behandeling precies 
verricht moet worden (bijvoorbeeld de duur of aantal sessies 
psychotherapie, welke vorm van psychotherapie, welke 
disciplines wel of niet betrokken zijn, etc.).
Een andere eis die is gesteld aan de ontwikkeling van de 
DBC-systematiek is de praktische uitvoerbaarheid. Omdat 
iedere patiënt uniek is en behandelingen in hun concrete 
verschijningsvorm vele varianten kennen, is het niet werkbaar 
om voor ieder mogelijke behandeling een prijsafspraak 
te maken met de zorgverzekeraar. Voor een prestatie- of 
productbekostigingssystematiek is dit ook niet nodig. Het is 
mogelijk gebleken om op zichzelf unieke behandeltrajecten 
te clusteren in groepen. Hierbij is uiteraard van belang 
dat deze afzonderlijke DBC’s, die geclusterd worden in één 
groep, geen onaanvaardbare spreiding in kosten kennen. De 
ontwikkelde groepen van DBC’s noemen we de productgroepen. 
De productgroepen zijn weergegeven in de zogenaamde 
DBC-productstructuur voor de GGZ. In de toekomst zullen 

zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken met elkaar 
maken over de prijs, het volume en de kwaliteit van deze 
productgroepen. 

In deze special zal in de eerste plaats stilgestaan worden 
(hoofdstuk 2) bij de basiselementen van de DBC-systematiek. 
De DBC-registratie is de basis voor de bekostiging. Na 
de registratie volgt de zogenaamde validatie, waarna tot 
facturatie kan worden overgegaan. Het proces van registratie-
validatie-facturatie zullen we kort toelichten. Vervolgens wordt 
in hoofdstuk 3 uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelde DBC 
productgroepen. De opbouw van deze groepen wordt aan u 
gepresenteerd en uitgelegd aan de hand van enkele concrete 
voorbeelden. Tot slot (hoofdstuk 4) wordt kort ingegaan op de 
extra informatie die ontwikkeld wordt ter ondersteuning van 
het gebruik van de DBC groepen in de praktijk. In de volgende 
kwartaalmailing zal u hierover uitgebreid geïnformeerd 
worden. 

Utrecht, 27  juli 2006
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2  Basiselementen DBC-systematiek

DBC registratie
Een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) in de GGZ bestaat 
uit twee onderdelen; de typering van de zorgvraag en de 
behandeling die wordt ingezet om aan de zorgvraag tegemoet 
te komen. De bedoeling is dat behandelaren zorgdragen voor 
de invulling van deze twee onderdelen. Daarmee wordt de 
DBC-registratie vormgegeven. 
De zorgvraag wordt door de hoofdbehandelaar getypeerd 
met behulp van de zogenaamde typeringslijst (zie hiervoor 
www.dbcggz.nl). De typeringslijst bestaat uit verschillende 
componenten. De behandelaar kiest het best passende 
zorgtype. Het zorgtype karakteriseert de aard van het DBC 
traject, bijvoorbeeld of het een reguliere behandeling of 
een intercollegiaal consult betreft. Voor de invulling van de 
diagnosecomponent maakt de hoofdbehandelaar gebruik van 
de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
4th Edition (DSM IV)’. De DSM IV is een internationaal 
classificatiesysteem voor psychische stoornissen. Voor de 
DBC-registratie wordt de diagnoseclassificatie gedetailleerd 
(op alle vijf assen van DSMIV) geregistreerd. 

De behandeling van de patiënt wordt geregistreerd met behulp 
van de Activiteiten & Verrichtingen lijst (zie hiervoor www.
dbcggz.nl). De behandeling in de GGZ bestaat met name 
uit activiteiten van behandelaren (we kennen bijvoorbeeld 
geen operaties, MRI’s etc. zoals in de ziekenhuiszorg veel 
meer het geval is). Daarnaast worden ook nog enkele andere 
elementen zoals het aantal uren dagbesteding of het aantal 
verblijfsdagen vastgelegd. De DBC wordt als het ware afgeleid 
uit de combinatie van de zorgvraag en de elementen van de 
behandeling. 

Een Diagnose Behandeling Combinatie kent een bepaalde 
kostprijs. Deze kan worden berekend door aan de verschillende 
elementen van de behandeling (bijvoorbeeld aantal bestede 
uren door een psychiater, aantal en type verblijfsdagen, etc.) 
kosten toe te rekenen. Het kostprijsmodel DBCGGZ 
(zie hiervoor www.dbcggz.nl) is hiervoor het hulpmiddel.

DBC’s worden aan de bron geregistreerd. Iedere patiënt heeft 
een unieke DBC. De zorgvraag wordt getypeerd en tijdens 
de behandeling worden de uitgevoerde activiteiten en 
verrichtingen geregistreerd bij de betreffende DBC. Na afloop 
van de behandeling wordt de DBC afgesloten en gaat de DBC 
door naar de validatie. Tijdens de validatie wordt de DBC 
gecontroleerd op een aantal basisvoorwaarden (bijvoorbeeld 
zijn alle verplichte elementen ingevuld, is de registratie niet 
in strijd met de spelregels, etc.) én wordt bepaald in welke 
productgroep de DBC terecht komt. 
De toewijzing van een individuele DBC aan een productgroep 
gebeurt geheel geautomatiseerd met behulp van de 
zogenaamde validatiemodule. Achteraf wordt dus pas 
bepaald in welke productgroep de DBC moet worden 
afgerekend. Wanneer de productgroep bekend is, wordt 
tijdens de facturatie het tarief van de productgroep aan de 
DBC gekoppeld en kan de DBC voor die bepaalde patiënt 
gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Diagnose Behandeling Combinatie

Typering  Zorgprofiel
zorgvraag (activiteitenlijst)
(typeringslijst)

          Productgroep      Kostprijs

• Zorgtype
• Diagnose (DSMIV)

• Diagnostiek
• Behandeling
• Begeleiding
• Verpleging en verzorging
• Verblijf
• Dagbesteding

Registratie Validatie Productgroep Facturatie



3  De productstructuur DBC GGZ

De productstructuur DBC GGZ is met behulp van de 
Landelijke Werkgroep DBC-ontwikkeling GGZ en met behulp 
van statistische methoden ontwikkeld op basis van de 
geregistreerde data van de koplopers. Op de techniek gaan we 
hier niet verder in. Voor de volledige technische beschrijving 
van de totstandkoming van de productstructuur DBC GGZ 
verwijzen wij graag naar het rapport ‘De productstructuur DBC 
GGZ ‘ op de website www.dbcggz.nl. In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op de verschillende productgroepen, zoals die in de 
productstructuur DBC GGZ voorkomen. 
Wanneer we spreken over de productgroepen binnen de 
GGZ dan wordt hierin onderscheid gemaakt in behandel- en 
verblijfsgroepen. Dit onderscheid komt voort uit het feit 
dat het 24uurs verblijf op dit moment gescheiden is van de 
behandeling. Het tarief van een klinische DBC (met minimaal 
1 dag 24uurs verblijf) wordt daardoor opgebouwd uit twee 
delen; de behandeling en het 24uurs verblijf. Op hoofdlijnen 
bestaan er drie typen productgroepen:

Ambulante behandelgroepen 
Dit zijn behandelgroepen die gebruikt worden wanneer er geen 
sprake is van 24uurs verblijf tijdens de looptijd van de DBC 
(maar wel eventueel verblijf zonder overnachting). 

Wanneer er wel sprake is van 24uurs verblijf, wordt het tarief 
van de DBC uit twee delen opgebouwd. Eén behandelgroep 
voor de tijd en activiteiten die geregistreerd zijn en één groep 
voor het 24uurs verblijf. Voor DBC’s met 24uurs verblijf zijn 
dus twee typen groepen gedefinieerd:

Behandelgroepen bij 24uurs verblijf 
Dit zijn behandelgroepen voor DBC’s die minimaal 1 dag 
24uurs verblijf kennen. Hiernaast kan ook verblijf zonder 
overnachting voorkomen. Zodra er geen 24uurs verblijf tijdens 
de looptijd van de DBC voorkomt, wordt de DBC gerekend tot 
de ambulante behandelgroepen. 

Verblijfsgroepen 
Dit zijn de groepen voor het 24uurs verblijf (minimaal 1 dag 
24uurs verblijf) zelf. De verblijfsgroepen zijn opgebouwd uit 
het aantal dagen en de gemiddelde verblijfsdagprijs bij een 
DBC.

De reden om aparte groepen voor het verblijf te definiëren is 
dat de variatie in verblijfsdagen tussen patiënten zeer groot 
is, zowel in aantallen dagen als in zwaarte van de opname. 
Het is daarom binnen de GGZ niet mogelijk geïntegreerde 
producten te definiëren waarin verblijf en behandeling worden 
gecombineerd. In de toekomst is een scenario denkbaar waarin 
de ambulante behandelgroepen en de behandelgroepen bij 
24uurs verblijf naar elkaar toe zullen groeien. 

In het onderstaande figuur wordt de toekenning van de DBC’s 
aan behandel- en verblijfsgroepen grafisch weergegeven. Het 
eerste criterium is zoals gezegd de aanwezigheid van 24uurs 
verblijf. Vervolgens wordt een keuze gemaakt uit de ambulante 
behandelgroepen of uit de behandelgroepen bij 24uurs verblijf 
gecombineerd met een verblijfsgroep. In totaal zijn er 92 
ambulante behandelgroepen en 22 behandelgroepen bij 24uurs 
verblijf die gecombineerd kunnen worden met 50 mogelijke 

verblijfsgroepen. In de volgende paragrafen wordt iedere 
categorie nader toegelicht.

Is er sprake van 24uurs
verblijf (minimaal 1 dag)?

Ambulante
behandelgroepen

Behandelgroepen
bij 24uurs verblijf &

Verblijfsgroepen

nee ja
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1 De diagnoses waarvoor een extra opsplitsing gemaakt is, zijn: Stoornissen in de kindertijd, Aan middel gebonden stoornissen en Stemmingsstoornissen. 
De Stoornissen in de kindertijd worden onderverdeeld naar Aandachtstekort- en gedragsstoornissen, Pervasieve stoornissen en de Overige stoornissen in 
de kindertijd. De Aan middel gebonden stoornissen worden onderverdeeld naar Aan alcohol gebonden stoornissen en de Aan overige middelen gebonden 
stoornissen. Voor de stemmingsstoornissen wordt een onderscheid gemaakt naar de Depressieve stoornissen en de Overige stemmingsstoornissen (omvat 
Bipolaire stoornissen en Overige stemmingsstoornissen).
2 Somatoforme stoornissen, Eetstoornissen, Stoornissen in de impulsbeheersing, Psychische stoornissen door een somatische aandoening, 
Slaapstoornissen, Sexuele stoornissen, Dissociatieve stoornissen,Bijkomende problemen (die een reden voor zorg kunnen zijn), Nagebootste stoornissen, 
DC:0-3 Kinder & jeugdstoornissen ouder/kind relatiestoornissen, Bijkomende codes (As I) en Bijkomende codes (As II).

3.1  Ambulante behandelgroepen

De ambulante groepen worden verder onderverdeeld (zie 
figuur). Er worden vijf categorieën van groepen onderscheiden: 
Bijzondere groepen
I Groepen voor DBC’s met alleen indirecte tijd;
II Groepen voor DBC’s met alleen directe behandeltijd 
 voor diagnostische activiteiten;
III Groepen voor DBC’s met alleen directe tijd 
 voor crisisactiviteiten; 
Behandelgroepen
IV Groepen voor DBC’s met een kortdurende behandeling; 
V Groepen voor DBC’s met een langdurende behandeling. 

Voor de diagnostiekgroepen geldt dat er naast diagnostiek 
(hieronder vallen alle activiteiten onder de hoofdactiviteit 
diagnostiek in de activiteiten en verrichtingenlijst) ook 
indirecte tijd mag voorkomen. Voor de crisisgroepen geldt dat 
er naast crisisopvang ook diagnostiek of indirecte tijd mag 
plaatsvinden. In totaal zijn er 4 groepen indirecte tijd, 5 crisis 
groepen en 5 groepen voor de diagnostiek opgesteld.

DBC’s die niet in één van de ‘bijzondere categorieën vallen 
en waar sprake is van direct patiëntcontact op activiteiten 
zoals behandeling, begeleiding of dagbesteding komen in 
één van de groepen voor de korte of voor de langerdurende 
behandelingen. De grens tussen kort en lang ligt op 250 
minuten direct patiëntcontact gedurende de looptijd van 
de DBC. Er zijn 9 groepen opgesteld voor de kortdurende 
behandeling.

Bij de langdurende zorg zijn afzonderlijke groepen gemaakt 
voor de verschillende diagnosehoofdgroepen binnen de 
DSMIV. Voor een drietal diagnoses zijn op een dieper niveau 
behandelgroepen gecreëerd1. Daarnaast zijn een aantal 
minder voorkomende diagnosegroepen samengenomen in 
de ‘Restgroep diagnoses2’. Hieronder vallen stoornissen 
als somatoforme stoornissen, seksuele stoornissen of 
eetstoornissen. De primaire diagnose bij een DBC bepaalt voor 
de langdurende behandelingen (meer dan 250 minuten directe 
tijd) dus direct in welke categorie de DBC wordt ingedeeld. 

Per diagnose worden er gemiddeld 5 behandelgroepen 
gedefinieerd. In totaal zijn er 63 groepen voor de lang 
ambulante zorg. Voor een volledig overzicht van de ambulante 
behandelgroepen wordt verwezen naar de bijlagen bij deze 
special.
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Is er sprake van 24uurs
verblijf (minimaal 1 dag)?

Is er sprake van een
bijzondere groep

(alleen indirecte tijd,
diagnostiek of crisis)?

Behandelgroepen
bij 24uurs verblijf &

Verblijfsgroepen

nee ja

nee ja

Directe tijd minder
dan 250 minuten?

Zie tabel
bijzondere behandelgroepen

ambulant

nee ja

Zie tabel behandelgroepen
ambulant lang

Zie tabel
behandelgroepen

ambulant kort



Voorbeeld toewijzing behandelgroepen diagnostiek
Eén van de bijzondere categorieën is de categorie Diagnostiek 
(bestaande uit 5 behandelgroepen). Hierin komen DBC’s 
terecht die in de gehele DBC enkel een activiteit uit de 
hoofdgroep Diagnostiek hebben gehad. Daarnaast kan er 
eventueel indirecte tijd geregistreerd zijn.

   Landelijke
   gemiddelde Landelijke Landelijke
 Belangrijkste activiteiten of kosten per verdeling verdeling
Naam productgroep activiteit-beroepscombinaties van de productgroep DBC van DBC’s kosten

Behandelgroepen voor DBC’s met alleen diagnostiek en eventueel indirecte tijd

Diagnostiek - vanaf 0 tot 100 minuten Diagnostiek     E 105  6,4%  0,9%
Diagnostiek - vanaf 100 tot 200 minuten  Diagnostiek  Algemeen indirecte tijd    E 207  7,5%  2,1%
Diagnostiek - vanaf 200 tot 400 minuten  Diagnostiek  Algemeen indirecte tijd    E 391  9,4%  4,9%
Diagnostiek - vanaf 400 minuten - variant 1  Diagnostiek  Algemeen indirecte tijd    E 757  3,5%  3,5%
Diagnostiek - vanaf 400 minuten - variant 2  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek    E 1.128  2,5%  3,7%
  Algemeen indirecte tijd

Tabel 1. De ambulante diagnostische behandelgroepen 3. Hier is voornamelijk de totale tijd binnen de DBC belangrijk 
voor de toekenning aan een behandelgroep. Bij de meer langdurige trajecten vanaf 400 minuten speelt psychodiagnostisch 
onderzoek een rol. 

3 Toelichting tabel: Bij deze tabel worden per groep de belangrijkste activiteiten of activiteit-beroepscombinaties getoond. Het gaat hierbij om de activiteiten 
die de meeste tijd veroorzaken in het profiel of de onderscheidende factor zijn tussen twee groepen. De vetgedrukte activiteiten of activiteit-beroepscombinaties 
geven de onderscheidende factor aan; dat is de factor die variant 1 van variant 2 onderscheidt. Bij de diagnostiek groepen is dat in het geval van de laatste twee
groepen de activiteit psychodiagnostisch onderzoek.

Voorbeeld casus diagnostiek
Een patiënt is regulier binnengekomen en wordt 
gediagnosticeerd met de diagnose Pervasieve stoornissen. 
Er hebben twee intake gesprekken plaatsgevonden en er is 
een psychodiagnostisch onderzoek verricht. De behandeling 
wordt elders voortgezet. De DBC wordt afgesloten. 
De DBC bevat na afsluiting twee intake gesprekken en een
psychodiagnostisch onderzoek. In totaal is er 500 minuten 
tijd besteed. De DBC komt terecht in de zwaarste
behandelgroep, namelijk diagnostiek > 400 minuten 
– variant 2 (betekent met psychodiagnostisch onderzoek).
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Voorbeeld toewijzing behandelgroepen ambulant lang 
– depressieve stoornissen
Binnen ambulant lang worden de behandelgroepen gevormd 
per diagnose. Een voorbeeld van een categorie die veelvuldig 
in praktijk voorkomt, zijn de behandelgroepen voor de 
depressieve stoornissen

Tabel 2. De ‘ambulant lange’ groepen voor de depressieve stoornissen. 
Deze groepen gelden voor ambulante DBC’s met minimaal 250 minuten directe tijd. 
De indeling in één van de 6 groepen hangt vervolgens af van de totaal bestede tijd
(direct + indirect) en de aan- of afwezigheid van een activiteit zoals psychotherapie. 

   Landelijke
   gemiddelde Landelijke Landelijke
 Belangrijkste activiteiten of  kosten per verdeling verdeling
Naam productgroep activiteit-beroepscombinaties van de productgroep DBC van DBC’s kosten

Depressieve stoornissen

Depressie - vanaf 250 tot 800 minuten  Diagnostiek Follow up behandelingcontact E 773  2,4%  2,5%
- variant 1 Steunend en structurerend behandelingcontact Overige (communicatieve) behandeling
 Farmacotherapie  Crisisopvang
 Algemeen indirecte tijd

Depressie - vanaf 250 tot 800 minuten   Diagnostiek  Steunend en structurerend behandelingcontact E 947  1,2%  1,5%
- variant 2 Psychotherapie  Algemeen indirecte tijd

Depressie - vanaf 800 tot 1800 minuten  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek    E 1.554  1,5%  3,2%
- variant 1  Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
 Overige (communicatieve) behandeling  Farmacotherapie
 Crisisopvang  Algemeen indirecte tijd

Depressie - vanaf 800 tot 1800 minuten   Diagnostiek  Follow up behandelingcontact E 1.883  0,9%  2,3%
- variant 2 Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
 Farmacotherapie  Algemeen indirecte tijd

Depressie - vanaf 1800 minuten   Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek    E 3.338  0,5%  2,3%
- variant 1 Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
 Psychotherapie  Farmacotherapie
 Begeleiding Crisisopvang
 Algemeen indirecte tijd

Depressie - vanaf 1800 minuten   Diagnostiek  Follow up behandelingcontact    E 5.196  0,2%  1,7%
- variant 2 Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
 Overige (communicatieve) behandeling  Vaktherapie
 Begeleiding  Crisisopvang
 Algemeen indirecte tijd  Dagbesteding (per uur)

Voorbeeld casus depressieve stoornissen
Het gaat om een bekende patiënt (reguliere zorg). 
De patiënt is onder behandeling voor een zware depressie. 
De behandeling heeft ¾ jaar gelopen en naast allerlei 
andere activiteiten, waaronder diagnostiek, hebben er 
15 sessies psychotherapie plaatsgevonden. In totaal 
bevat de DBC 950 minuten totale tijd (direct + indirect) 
(inclusief intake/diagnostiek). Deze DBC komt daarom 
na afsluiting terecht in de behandelgroep Depressieve 
stoornissen – tussen de 800 tot 1800 minuten - variant 2 
(betekent met psychotherapie)’.

Let op! Tips voor toewijzing!

 De indeling naar een behandelgroep- of verblijfsgroep geschiedt pas na afloop van de behandeling!
 De toekenning naar de behandel- en verblijfsgroepen gebeurt tijdens het validatieproces.
 Pas na het afsluiten van de DBC wordt op basis van het totaal aan geregistreerde activiteiten gekeken hoe ‘zwaar ‘

 de behandeling is geweest en in welke behandel- of verblijfsgroep de patiënt moet worden afgerekend.
 Een DBC komt altijd maar in één behandelgroep al dan niet in combinatie met één verblijfsgroep terecht; 

 de DBC wordt dus niet in delen afgerekend.
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3.2  Behandelgroepen bij 24uurs verblijf 

en verblijfsgroepen

Zoals hierboven is uitgelegd, worden de producten voor 
de klinische DBC’s opgesplitst in twee componenten: een 
component voor de behandeling en een component voor 
de verblijfsdagen. De behandelgroepen bij verblijf zijn qua 
werking vergelijkbaar met de ambulante groepen. Hier speelt 
vooral de totale tijd een rol en de aanwezigheid van bepaalde 
activiteiten bij de behandeling. Gezien de duur van een 
behandeling bij verblijf liggen de tijdsgrenzen hoger dan bij 
de behandelgroepen zonder 24uurs verblijf. 

De verblijfsgroepen worden ingedeeld naar het aantal 
verblijfsdagen en de zwaarte per verblijfsdag. De zwaarte 
per verblijfsdag wordt uitgedrukt in de gemiddelde kosten 
per dag. Gezien de enorme variatie in typen verblijfsdagen 
(van eenvoudige hotelfunctie tot verblijf met bewaking en 
uitgebreide verpleegfunctie) dient de zwaarte van het verblijf 
afzonderlijk bepalend te zijn bij de groepsindeling.

Binnen de behandelgroepen bij verblijf wordt net als bij de 
ambulante groepen onderscheid gemaakt naar de bijzondere 
groepen, ofwel de groepen voor alleen diagnostiek en 
groepen voor crisisactiviteiten4. In totaal zijn er 4 groepen 
diagnostiek en 5 groepen crisis onderscheiden. Daarnaast 
worden alle DBC’s met bijvoorbeeld behandeling, begeleiding 
of dagbestedingsactiviteiten ingedeeld in behandelgroepen 
(13 groepen) op basis van de totale tijd en het al dan niet 
voorkomen van specifieke activiteiten zoals psychotherapie of 
begeleiding. 

Voorbeeld toewijzing behandel- en verblijfsgroepen 
(24uurs verblijf)
Hieronder volgt een concreet voorbeeld van de indeling van 
een klinische patiënt in een behandelgroep bij 24uurs verblijf 
en een bijbehorende verblijfsgroep

Is er sprake van
24uurs verblijf (minimaal 1 dag)?

Ambulante
behandelgroepen

Eerst indelen
Verblijfskosten?

nee ja

nee ja

Is er sprake van een
bijzondere groep

(alleen diagnostiek
of crisis)?

Zie tabel
Verblijfsgroepen

(24uurs)

nee ja

Zie tabel behandelgroepen
bij 24uurs verblijf

Zie tabel
Bijzondere groepen
bij 24uurs verblijf

4 Voor de diagnostiekgroepen geldt dat er naast diagnostiek ook indirecte tijd mag voorkomen. Voor de crisisgroepen
geldt dat er naast crisisopvang ook diagnostiek of indirecte tijd mag plaatsvinden.

Voorbeeld casus kliniek
Een patiënt wordt in crisis opgenomen met de diagnose 
Schizofrenie. De patiënt kent enkele dagen crisisopname 
en wordt later op een reguliere afdeling opgenomen. 
De patiënt is al bekend in de instelling. De patiënt wordt 
door zeer veel verschillende beroepsbeoefenaren gezien en 
ontvangt verschillende vormen van communicatieve therapie
waaronder psychotherapie. De patiënt wordt na 1 maand 
ontslagen. In totaal omvat de DBC bij afsluiten 3500 
minuten totale tijd. De DBC komt in de behandelgroep 
terecht tussen de 3000 en 6000 minuten variant 2 (prijs 
5.850 Euro).

Voor de patiënt zijn in totaal 20 verblijfsdagen 
geregistreerd. De patiënt heeft enkele crisisopname dagen 
gehad die duurder zijn dan de andere dagen. Het 
gemiddelde bedrag per verblijfsdag is 150 Euro. 
De verblijfsdagen worden daarom afgerekend in de 
verblijfsgroep tussen de 14 en 21 dagen met de 
verblijfskostenklasse tussen de 100 – 200 euro.
Stel voor het gemak dat de genoemde gemiddelde prijzen 
in de tabel de werkelijke kostprijzen zouden zijn, dan 
zou deze klinische DBC een prijs toegekend krijgen van 
8.628 Euro (5.850 + 2.776 Euro).
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Tabel 4. Een vijftal verblijfsgroepen. De indeling van een DBC in één van deze groepen wordt alleen bepaald door de
geregistreerde verblijfsdagen bij de DBC, namelijk het aantal dagen (in het voorbeeld tussen 14 en 21 dagen) en de gemiddelde 
kosten per dag (‘Zwaarte > 0 en <=100’ betekent dat de gemiddelde kosten per dag tussen 0 en 100 Euro liggen).

Tabel 3. Voorbeeld van een viertal klinische behandelgroepen. De indeling van een DBC in één van deze groepen
hangt af van de totaal bestede tijd en of er sprake is geweest van psychotherapie als onderdeel van het traject.

 Landelijke
 gemiddelde Landelijke Landelijke
 kosten per verdeling verdeling
Naam productgroep DBC van DBC’s kosten Belangrijkste activiteiten van de productgroep

Voorbeelden behandelgroepen 24uurs verblijf

Behandeling bij 24 uurs verblijf - vanaf 1500 tot 3000 minuten   E 2.729 9,6% 6,5% Diagnostiek Follow up behandelingcontact
variant 1    Steunend en structurerend behandelingcontact Overige (communicatieve)
    Ergotherapie  Begeleiding
    Crisisopvang  Algemeen indirecte tijd
    Dagbesteding (per uur)

Behandeling bij 24 uurs verblijf - vanaf 1500 tot 3000 minuten E 3.134 9,6%  7,4%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
variant 2    Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
    Overige (communicatieve) behandeling  Vaktherapie
    Algemeen indirecte tijd

Behandeling bij 24 uurs verblijf - vanaf 3000 tot 6000 minuten E 5.000  5,3%  6,5% Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
variant 1    Steunend en structurerend behandelingcontact Overige (communicatieve)
    Vaktherapie  Ergotherapie
    Begeleiding  Algemeen indirecte tijd
    Dagbesteding (per uur)

Behandeling bij 24 uurs verblijf - vanaf 3000 tot 6000 minuten E 5.850  9,3%  13,4%  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek
    Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend
    Psychotherapie  Overige (communicatieve)
    Vaktherapie  Algemeen indirecte tijd

 Landelijke
 gemiddelde Landelijke Landelijke
 kosten per verdeling verdeling
Naam productgroep DBC van DBC’s kosten

Voorbeelden verblijfsgroepen

Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - tussen 0 en 100 euro E 1.190 0,23% 0,02%
Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - tussen 100 en 200 euro E 2.776 1,23% 0,31%
Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - tussen 200 en 350 euro E 4.192  4,55%  1,73%
Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - tussen 350 en 500 euro    E 6.526  0,08%  0,05%
Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - meer dan 500 euro    E 8.562  0,85%  0,66%
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Instellingen zullen zichzelf in de komende periode meer en 
meer vragen gaan stellen over hoe men in de praktijk met de 
DBC’s moet gaan werken. Daarbij komen vragen aanbod als: 
Hoe vinden we een goede onderbouwing voor productie- en 
prijsafspraken? Hoe kunnen we onze interne sturing verbeteren? 
Hoe kunnen we efficiënter werken en daarbij onze kwaliteit van 
zorgverlening verhogen? De vraag is dan welke instrumenten 
de nieuwe DBC systematiek biedt voor de beantwoording 
van dit type vragen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de 
informatieset bij de productstructuur. Want welke informatie 
is nu noodzakelijk om goed met de productgroepen in praktijk 
te kunnen werken? In deze paragraaf zullen we de extra 
informatie, die bij de productgroepen landelijk beschikbaar zal 
komen, alvast kort bespreken. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten van 
informatie: 
A. Informatie die inzicht geeft in de verdeling van de
 productgroepen per diagnose. Stel we nemen de
 diagnosegroep Persoonlijkheidsstoornissen;
 het is interessant om te zien welke productgroepen nu 
 het meest voor deze stoornis worden gebruikt en waar 
 de grootste kosten voorkomen.
B. Informatie die dieper inzicht geeft in wat voor behandeling
 plaatsvindt binnen een bepaalde behandelgroep. 
 Hoe ziet de behandeling er gemiddeld uit en hoe wijkt
 dit af van andere groepen? Hiervoor wordt het profiel 
 per behandelgroep gebruikt.

A. Indeling productgroepen per diagnose 
Eerder zagen we een specifiek voorbeeld van de toewijzing 
van een patiënt naar een van de behandelgroepen van 
de ‘Depressieve stoornissen’. De informatiebehoefte kan 
echter zeer verschillend zijn. In sommige gevallen kan 
het zeer relevant zijn om bijvoorbeeld voor een bepaalde 
stoornis in zijn geheel te weten wat nu de belangrijkste 
of meest voorkomende behandelgroepen zijn en hoe deze 
behandelgroepen zich tot elkaar verhouden. 

In veel instellingen is de zorg georganiseerd rondom 
afgebakende categorieën van patiënten. Er wordt in praktijk 
veel gewerkt met behandelprogramma’s voor de meest 
voorkomende patiëntengroepen. Met behulp van de indeling 
per diagnose wordt ook per diagnose zichtbaar welke 
behandelgroepen nu het meest voorkomen. Door de vertaalslag 
te maken van de belangrijkste patiëntengroepen in praktijk 
naar de landelijke behandelgroepen, krijgt de instelling direct 
benchmarkinformatie in handen. Met andere woorden: welke 
producten worden er nu geleverd voor bepaalde categorieën 
patiënten? En waarop verschilt u daarin van de landelijke 
cijfers? Het ligt voor de hand dat deze indeling per diagnose 
ook een handig hulpmiddel kan zijn bij het maken van prijs- 
en productieafspraken met de verzekeraar. Het is namelijk veel 
makkelijker om te praten over te leveren producten binnen 
duidelijk afgebakende categorieën van patiënten. Daarnaast 
geeft het u een middel in handen om nadruk te leggen op de 
voornaamste behandelgroepen in plaats van het blindstaren 
op het totaal aantal mogelijke behandelgroepen. 

B. Profiel per behandelgroep 
Het profiel van een behandelgroep laat zien wat voor type 
DBC’s er voorkomen in een groep en hoe deze DBC’s zich 
onderscheiden van DBC’s in andere groepen in termen van 
betrokken beroepen, typen patiënten, soorten problematiek, 
of belangrijkste activiteiten. 

De indeling per diagnose en het behandelgroepprofiel geven 
een eerste indruk van de typen inzichten die het DBC systeem 
kan geven. Wel is het goed te beseffen dat de overzichten 
die bij de productstructuur worden opgeleverd, altijd het 
landelijke beeld weergeven. Dit landelijke beeld is een 
mengsel van de beelden uit de referentie-instellingen. De 
landelijke overzichten geven het veld de mogelijkheid op zoek 
te gaan naar herkenbare of juist afwijkende patronen. Dit kan 
vervolgens leiden tot verbeteringen in de eigen instelling of 
men kan er juist zijn voordeel mee doen wanneer het blijkt dat 
de eigen instelling de zorg efficiënter aanpakt. 

De concrete uitleg van deze extra informatieoverzichten 
zal het onderwerp zijn van een volgende kwartaalmailing. 
Wel zullen op de website www.dbcggz.nl alvast een tweetal 
concept voorbeelden gegeven worden van een indeling per 
diagnose (voor de Persoonlijkheidsstoornissen) en een profiel 
van een behandelgroep. Dit zal u een concreet beeld geven 
van wat voor type informatie u kunt verwachten.
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Ten behoeve van deze vertaalslag wordt er tevens een 
hulpmiddel beschikbaar gesteld vanuit de projectorganisatie. 
Per 1 september 2006 wordt de demo van de validatie 
beschikbaar gesteld, waarin ook de toewijzing van DBC’s naar 
productgroepen is meegenomen. Deze demo validatie maakt 
het mogelijk de validatieregels en de toewijzing van DBC’s 
naar groepen concreet met uw dataset uit te testen.

Daarnaast zullen er vanuit de brancheorganisatie en de 
projectorganisatie in het najaar diverse bijeenkomsten 
georganiseerd worden waarin verder op deze materie ingegaan 
wordt. U kunt hiervoor de website van DBC GGZ in de gaten 
houden (www.dbcggz.nl).

Concluderend: Eén van de voornaamste doelstellingen 
van het DBC systeem is dat er transparantie in de zorg 
komt binnen de GGZ sector. De DBC’s kunnen een hele 
grote opstap zijn voor aanbieders om hun inspanningen 
inzichtelijk te maken. Eén van de kerngedachten van de DBC 
systematiek is dat transparantie en informatievoorziening een 
belangrijke bijdrage leveren aan de basistaak van de zorg. 
Het goed registreren van DBC’s en een goed gebruik van de 
productgroepen in de praktijk is hierin een belangrijke eerste 
stap.

5  Hoe nu verder?

De productstructuur is in juni door de projectgroep 
vastgesteld. Bij de vaststelling van de productstructuur 
is aangegeven dat de productgroepen periodiek herijkt 
moeten worden. Op dit moment zijn er reeds een aantal 
aandachtspunten opgesteld vanuit de LWDO en de 
projectgroep op basis waarvan begin 2007 voorafgaande aan 
de definitieve invoering van de productstructuur het eerste 
onderhoud gepleegd zal worden. 

Eén van de aandachtspunten is het onderzoeken van 
de mogelijkheid om de strikte scheiding tussen de 
behandelgroepen met en zonder 24uurs verblijf anders in 
te richten. Idealiter wordt er toegewerkt naar een scenario 
waarin er behandelgroepen voor de GGZ bestaan, deels op 
basis van de diagnose, die eventueel in combinatie met 
een verblijfsgroep (verblijf met of zonder overnachting) 
gedeclareerd kan worden. Dit zou tevens de problematiek 
rondom het verblijf zonder overnachting wegnemen. Dit is 
één van de onderzoeksvragen voor het najaar van 2006 in 
voorbereiding op de eerste onderhoudsversie in 2007. 

Belangrijk voor de zorgaanbieders is om een vertaling te 
maken van de eigen productie naar de productgroepen. 
Er kan een start gemaakt worden met de belangrijkste 
patiëntengroepen. Als we teruggrijpen naar de cartoon op 
de voorpagina, dan zien we ook dat het gebruik van de 
productgroepen voor een zorgaanbieder ligt in het inzichtelijk 
maken van de (belangrijkste) eigen productie in termen 
van deze nieuwe structuur. Hierbij gaat het dan om vragen 
als: ‘In welke productgroepen worden mijn belangrijkste 
behandelingen / patiëntengroepen nu afgerekend? Waarin 
verschil ik in mijn productie met het landelijke beeld?’. De 
extra informatie die in het najaar beschikbaar komt, kan 
hierbij behulpzaam zijn.
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Tabel ambulante behandelgroepen5

12

Ambulante behandelgroepen
Deze groepen kunnen niet gecombineerd worden met één van de verblijfsgroepen
  
    Landelijke Landelijke Landelijke
 Belangrijkste activiteiten of  gemiddelde verdeling verdeling
Naam productgroep activiteit-beroepscombinaties van de productgroep  kosten per DBC van DBC’s kosten
Behandelgroepen voor DBC’s met alleen indirecte tijd

Indirect - vanaf 0 tot 50 minuten Pré intake  Algemeen indirecte tijd     E 39  1,6% 0,1%
Indirect - vanaf 50 tot 100 minuten Pré intake  Algemeen indirecte tijd  E 99 0,7% 0,1%
Indirect - vanaf 100 tot 200 minuten Pré intake Algemeen indirecte tijd  E 194 0,3% 0,1%
Indirect - vanaf 200 minuten Pré intake  Algemeen indirecte tijd     E 372  0,1% 0,1%

Behandelgroepen voor DBC’s met alleen diagnostiek en eventueel indirecte tijd

Diagnostiek - vanaf 0 tot 100 minuten Diagnostiek      E 105  6,4%  0,9%
Diagnostiek - vanaf 100 tot 200 minuten Diagnostiek Algemeen indirecte tijd  E 207  7,5%  2,1%
Diagnostiek - vanaf 200 tot 400 minuten  Diagnostiek Algemeen indirecte tijd    E 391  9,4%  4,9%
Diagnostiek - vanaf 400 minuten - variant 1 Diagnostiek Algemeen indirecte tijd     E 757  3,5%  3,5%
Diagnostiek - vanaf 400 minuten - variant 2 Diagnostiek Psychodiagnostisch onderzoek    E 1.128  2,5%  3,7%
 Algemeen indirecte tijd

Behandelgroepen voor DBC’s met alleen crisisopvang en eventueel diagnostiek of indirecte tijd

Crisis - vanaf 0 tot 100 minuten Crisisopvang      E 77  1,9%  0,2%
Crisis - vanaf 100 tot 200 minuten Crisisopvang      E 194  3,1%  0,8%
Crisis - vanaf 200 tot 400 minuten  Crisisopvang      E 384  3,7%  1,9%
Crisis - vanaf 400 tot 800 minuten  Crisisopvang      E 742  2,3%  2,2%
Crisis - vanaf 800 minuten  Crisisopvang  Algemeen indirecte tijd     E 1.556  0,7%  1,4%

Behandelgroepen voor DBC’s met minder dan 250 minuten directe tijd (Rond de vijf gesprekken)
Behandeling kort -  Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact E 89  3,0%  0,4%
vanaf 0 tot 100 minuten - variant 1  Psychotherapie   Overige (communicatieve) behandeling
 Farmacotherapie   Algemeen indirecte tijd

Behandeling kort -  Diagnostiek   Follow up behandelingcontact    E 134  0,7%  0,1%
vanaf 0 tot 100 minuten - variant 2  Steunend en structurerend behandelingcontact  Overige (communicatieve) behandeling
 Farmacotherapie   Algemeen indirecte tijd

Behandeling kort -  Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact    E 217  2,5%  0,7%
vanaf 100 tot 200 minuten - variant 1  Psychotherapie   Overige (communicatieve) behandeling
 Farmacotherapie   Algemeen indirecte tijd

Behandeling kort -  Diagnostiek   Steunend en structurerend behandelingcontact   E 265  4,3%  1,5%
vanaf 100 tot 200 minuten - variant 2  Psychotherapie   Farmacotherapie
 Begeleiding   Algemeen indirecte tijd

Behandeling kort -  Diagnostiek   Follow up behandelingcontact    E 405  7,6%  4,0%
vanaf 200 tot 400 minuten - variant 1  Steunend en structurerend behandelingcontact  Overige (communicatieve) behandeling
 Farmacotherapie   Algemeen indirecte tijd

Behandeling kort -  Diagnostiek   Steunend en structurerend behandelingcontact    E 480  2,5%  1,6%
vanaf 200 tot 400 minuten - variant 2  Psychotherapie   Algemeen indirecte tijd

Behandeling kort -  Diagnostiek   Follow up behandelingcontact    E 650  2,1% 1,8%
vanaf 400 tot 800 minuten - variant 1  Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
 Overige (communicatieve) behandeling  Algemeen indirecte tijd

Behandeling kort -  Pré intake   Diagnostiek    E 771  0,5%  0,5%
vanaf 400 tot 800 minuten - variant 2  Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
 Farmacotherapie   Algemeen indirecte tijd

Behandeling kort - vanaf 800 minuten  Pré intake   Diagnostiek    E 1.495  0,1%  0,1%
 Steunend en structurerend behandelingcontact  Begeleiding
 Algemeen indirecte tijd   
  
    Landelijke Landelijke Landelijke
 Belangrijkste activiteiten of  gemiddelde verdeling verdeling
Naam productgroep activiteit-beroepscombinaties van de productgroep  kosten per DBC van DBC’s kosten

Behandelgroepen voor DBC’s met groter of gelijk aan 250 minuten directe tijd
Aandachtstekort- en gedragsstoornissen
Aandachtstekort tot gedrag -  Diagnostiek   Steunend en structurerend behandelingcontact    E 845  1,0%  1,1%
vanaf 250 tot 800 minuten  Psychotherapie   Farmacotherapie
 Begeleiding   Algemeen indirecte tijd

Aandachtstekort tot gedrag -  Diagnostiek   Follow up behandelingcontact    E 1.534  0,4%  0,8%
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1  Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
 Farmacotherapie   Begeleiding
 Algemeen indirecte tijd

Aandachtstekort tot gedrag -  Diagnostiek   Psychodiagnostisch onderzoek    E 1.836  0,3%  0,7%
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2  Follow up behandelingcontact  Psychotherapie
 Farmacotherapie   Algemeen indirecte tijd

Aandachtstekort tot gedrag -  Diagnostiek   Psychodiagnostisch onderzoek    E 4.689  0,3%  1,7%
vanaf 1800 minuten  Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
 Psychotherapie   Overige (communicatieve) behandeling
 Begeleiding   Algemeen indirecte tijd

Pervasieve stoornissen
Pervasief -  Diagnostiek   Psychodiagnostisch onderzoek    E 731  0,1%  0,1%
vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1  Begeleiding   Algemeen indirecte tijd

Pervasief -  Diagnostiek   Follow up behandelingcontact    E 881  0,3%  0,4%
vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2  Psychotherapie   Farmacotherapie
 Algemeen indirecte tijd

Pervasief -  Diagnostiek   Psychodiagnostisch onderzoek    E 1.565  0,5%  1,1%
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1  Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
 Psychotherapie   Begeleiding
 Algemeen indirecte tijd

Pervasief -  Diagnostiek   Steunend en structurerend behandelingcontact    E 1.920  0,1%  0,2%
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2  Psychotherapie   Farmacotherapie
 Crisisopvang   Algemeen indirecte tijd
 Behandeling door psychiater
Pervasief -  Diagnostiek   Psychodiagnostisch onderzoek    E 6.154  0,2%  2,0%
vanaf 1800 minuten  Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
 Psychotherapie   Overige (communicatieve) behandeling
 Vaktherapie   Begeleiding
 Algemeen indirecte tijd

Overige stoornissen in de kindertijd
Overige kindertijd -  Diagnostiek   Follow up behandelingcontact    E 873  0,2%  0,2%
vanaf 250 tot 800 minuten  Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
 Farmacotherapie   Algemeen indirecte tijd

Overige kindertijd -  Diagnostiek   Psychodiagnostisch onderzoek    E 1.661  0,3%  0,6%
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1  Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
 Begeleiding   Algemeen indirecte tijd

Overige kindertijd -  Diagnostiek   Psychodiagnostisch onderzoek    E 2.182  0,1%  0,2%
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2  Psychotherapie   Vaktherapie
 Begeleiding   Algemeen indirecte tijd

Overige kindertijd - vanaf 1800 minuten  Diagnostiek   Psychodiagnostisch onderzoek    E 3.816  0,6%  2,9%
 Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
 Algemeen indirecte tijd



 Landelijke Landelijke Landelijke
 gemiddelde verdeling verdeling
Naam productgroep kosten per DBC van DBC’s kosten Belangrijkste kenmerken van de productgroep

Behandelgroepen voor DBC’s met groter of gelijk aan 250 minuten directe tijd

Delirum, dementie, amnestische en overige cognitieve stoornissen

Delirium dementie en overig -  E 733 0,6% 0,5% Diagnostiek  Steunend en structurerend behandelingcontact
vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1    Overige (communicatieve) behandeling Begeleiding
    Crisisopvang  Algemeen indirecte tijd
Delirium dementie en overig -   E 881  0,1%  0,1%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2      Steunend en structurerend behandelingcontact Farmacotherapie
    Begeleiding  Crisisopvang
    Algemeen indirecte tijd
Delirium dementie en overig -  E 1.310  0,3%  0,5%  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1       Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
    Overige (communicatieve) behandeling  Begeleiding
    Algemeen indirecte tijd
Delirium dementie en overig -  E 1.667  0,1%  0,3%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2       Steunend en structurerend behandelingcontact  Farmacotherapie
    Begeleiding  Crisisopvang
    Algemeen indirecte tijd
Delirium dementie en overig -  E 4.818  0,2%  1,2%  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek
vanaf 1800 minuten       Follow up behandelingcontact  Psychotherapie
    Fysiotherapie  Begeleiding
    Algemeen indirecte tijd  Dagbesteding (per uur)
Aan alcohol gebonden stoornissen
Alcohol - vanaf 250 tot 800 minuten    E 632  0,9%  0,7%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
    Steunend en structurerend behandelingcontact  Overige (communicatieve) behandeling
    Begeleiding  Algemeen indirecte tijd
Alcohol - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1    E 1.267  0,1%  0,2%  Diagnostiek  Steunend en structurerend behandelingcontact
    Psychotherapie  Overige (communicatieve) behandeling
    Algemeen indirecte tijd
Alcohol - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2 E 1.459  0,2%  0,4%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
    Steunend en structurerend behandelingcontact  Begeleiding
    Algemeen indirecte tijd
Alcohol - vanaf 1800 minuten    E 4.268  0,1%  0,5%  Diagnostiek  Psychotherapie
    Overige (communicatieve) behandeling  Begeleiding
    Algemeen indirecte tijd  Dagbesteding (per uur)
Aan overige middelen gebonden stoornissen
Overige aan een middel -  E 609  0,5%  0,4%  Diagnostiek  Steunend en structurerend behandelingcontact
vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1       Overige (communicatieve) behandeling  Begeleiding
    Algemeen indirecte tijd
Overige aan een middel -  E 738  0,1%  0,1%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2       Steunend en structurerend behandelingcontact  Begeleiding
    Algemeen indirecte tijd
Overige aan een middel -  E 1.183  0,1%  0,1% Diagnostiek  Steunend en structurerend behandelingcontact
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1       Begeleiding  Verpleging en verzorging
Overige aan een middel -  E 1.550  0,1%  0,3%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2       Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
    Overige (communicatieve) behandeling  Algemeen indirecte tijd
Overige aan een middel - vanaf 1800 minuten    E 3.914  0,1%  0,6%  Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
    Overige (communicatieve) behandeling  Begeleiding
    Dagbesteding (per uur)
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

Schizofrenie -  E 713  0,4%  0,4%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1       Steunend en structurerend behandelingcontact  Farmacotherapie
    Begeleiding  Crisisopvang
    Algemeen indirecte tijd
Schizofrenie -  E 896  0,1%  0,1%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2       Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
    Farmacotherapie  Algemeen indirecte tijd
Schizofrenie -  E 1.507  0,5%  0,9%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1       Steunend en structurerend behandelingcontact  Farmacotherapie
    Begeleiding  Crisisopvang
    Algemeen indirecte tijd
Schizofrenie -  E 2.180  0,1%  0,2%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2       Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
    Farmacotherapie  Vaktherapie
    Algemeen indirecte tijd
Schizofrenie - vanaf 1800 minuten    E 4.484  0,2%  1,3%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
    Steunend en structurerend behandelingcontact  Farmacotherapie
    Begeleiding  Crisisopvang
    Algemeen indirecte tijd  Dagbesteding (per uur)
Depressieve stoornissen
Depressie - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1   E 773  2,4%  2,5%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
    Steunend en structurerend behandelingcontact  Overige (communicatieve) behandeling
    Farmacotherapie  Crisisopvang
    Algemeen indirecte tijd
Depressie - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2 E 947  1,2%  1,5%  Diagnostiek  Steunend en structurerend behandelingcontact
    Psychotherapie  Algemeen indirecte tijd
Depressie - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1 E 1.554  1,5%  3,2%  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek
    Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
    Overige (communicatieve) behandeling  Farmacotherapie
    Crisisopvang  Algemeen indirecte tijd
Depressie - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2 E 1.883  0,9%  2,3%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
    Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
    Farmacotherapie  Algemeen indirecte tijd
Depressie - vanaf 1800 minuten - variant 1    E 3.338  0,5%  2,3%  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek
    Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
    Psychotherapie  Farmacotherapie
    Begeleiding  Crisisopvang
    Algemeen indirecte tijd
Depressie - vanaf 1800 minuten - variant 2    E 5.196  0,2%  1,7%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
    Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
    Overige (communicatieve) behandeling  Vaktherapie
    Begeleiding  Crisisopvang
    Algemeen indirecte tijd  Dagbesteding (per uur)
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen
Bipolair en overig -  E 761  0,2%  0,2%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1       Psychotherapie  Overige (communicatieve) behandeling
    Crisisopvang  Algemeen indirecte tijd
Bipolair en overig -  E 925  0,2%  0,2%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2    Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
    Farmacotherapie  Begeleiding
    Algemeen indirecte tijd  Behandeling door psychiater

Bipolair en overig - vanaf 800 tot 1800 minuten E 1.936  0,2%  0,4%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
    Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
    Farmacotherapie  Ergotherapie
    Crisisopvang  Algemeen indirecte tijd

Bipolair en overig - vanaf 1800 minuten    E 3.547  0,1%  0,4%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
    Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
    Begeleiding  Crisisopvang
    Algemeen indirecte tijd  Dagbesteding (per uur) 
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    100,0%  100,0%

   Landelijke Landelijke Landelijke
 Belangrijkste activiteiten of  gemiddelde verdeling verdeling
Naam productgroep activiteit-beroepscombinaties van de productgroep  kosten per DBC van DBC’s kosten

Behandelgroepen voor DBC’s met groter of gelijk aan 250 minuten directe tijd

Angststoornissen

Angst - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1 Diagnostiek  Follow up behandelingcontact    E 773  1,2%  1,2%
 Steunend en structurerend behandelingcontact  Overige (communicatieve) behandeling
 Begeleiding  Algemeen indirecte tijd

Angst - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2  Diagnostiek  Steunend en structurerend behandelingcontact    E 894  1,1%  1,3%
 Psychotherapie  Algemeen indirecte tijd

Angst - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact    E 1.490  1,0%  1,9%
 Steunend en structurerend behandelingcontact  Overige (communicatieve) behandeling
 Farmacotherapie  Crisisopvang
 Algemeen indirecte tijd

Angst - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact    E 1.709  1,0%  2,2%
 Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
 Algemeen indirecte tijd

Angst - vanaf 1800 minuten - variant 1  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek    E 3.294  0,4%  1,7%
 Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
 Psychotherapie  Verpleging en verzorging
 Algemeen indirecte tijd  Dagbesteding (per uur)

Angst - vanaf 1800 minuten - variant 2  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact    E 5.896  0,1%  1,1%
 Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
 Overige (communicatieve) behandeling  Vaktherapie
 Algemeen indirecte tijd  Dagbesteding (per uur)

Aanpassingsstoornissen

Aanpassing -  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact    E 712  1,7%  1,6%
vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1  Steunend en structurerend behandelingcontact  Overige (communicatieve) behandeling
 Algemeen indirecte tijd

Aanpassing -  Diagnostiek  Steunend en structurerend behandelingcontact    E 826  0,6%  0,7%
vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2  Psychotherapie  Algemeen indirecte tijd

Aanpassing -  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact    E 1.418  0,9%  1,6%
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1  Steunend en structurerend behandelingcontact  Overige (communicatieve) behandeling
 Crisisopvang  Algemeen indirecte tijd

Aanpassing -  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek    E 1.647  0,4%  0,9%
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2  Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
 Algemeen indirecte tijd

Aanpassing - vanaf 1800 minuten  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact    E 3.541  0,3%  1,2%
 Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
 Vaktherapie  Begeleiding
 Crisisopvang  Algemeen indirecte tijd
 Dagbesteding (per uur)

Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn

Andere aandoeningen -  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact    E 711  1,3%  1,2%
vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1  Steunend en structurerend behandelingcontact  Overige (communicatieve) behandeling
 Algemeen indirecte tijd

Andere aandoeningen -  Diagnostiek  Psychotherapie    E 843  0,8%  0,9%
vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2  Algemeen indirecte tijd

Andere aandoeningen -  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact    E 1.421  0,7%  1,3%
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1  Steunend en structurerend behandelingcontact  Overige (communicatieve) behandeling
 Crisisopvang  Algemeen indirecte tijd

Andere aandoeningen -  Diagnostiek  Steunend en structurerend behandelingcontact    E 1.809  0,3%  0,8%
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2  Psychotherapie  Algemeen indirecte tijd

Andere aandoeningen -  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek    E 3.685  0,2%  1,0%
vanaf 1800 minuten  Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
 Overige (communicatieve) behandeling  Begeleiding
 Algemeen indirecte tijd  Dagbesteding (per uur)

Restgroep diagnoses

Restgroep diagnoses -  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact    E 758  0,6%  0,6%
vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1  Steunend en structurerend behandelingcontact  Overige (communicatieve) behandeling
 Begeleiding  Algemeen indirecte tijd

Restgroep diagnoses -  Diagnostiek  Psychotherapie    E 899  0,4%  0,4%
vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2  Algemeen indirecte tijd

Restgroep diagnoses -  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek    E 1.533  0,5%  1,1%
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1  Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
 Psychotherapie  Overige (communicatieve) behandeling
 Algemeen indirecte tijd

Restgroep diagnoses -  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact    E 1.797  0,2%  0,4%
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2  Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
 Overige (communicatieve) behandeling  Farmacotherapie
 Crisisopvang  Algemeen indirecte tijd

Restgroep diagnoses -  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek    E 3.709  0,2%  1,2%
vanaf 1800 minuten - variant 1  Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
 Psychotherapie  Overige (communicatieve) behandeling
 Crisisopvang  Algemeen indirecte tijd
 Dagbesteding (per uur)

Restgroep diagnoses -  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek    E 7.390  0,1%  1,0%
vanaf 1800 minuten - variant 2  Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
 Psychotherapie  Vaktherapie
 Algemeen indirecte tijd

Persoonlijlkheidsstoornissen

Persoonlijkheid - vanaf 250 tot 800 minuten  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek    E 824  1,2%  1,3%
 Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
 Psychotherapie  Overige (communicatieve) behandeling
 Algemeen indirecte tijd

Persoonlijkheid -  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek    E 1.500  0,4%  0,8%
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1  Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
 Overige (communicatieve) behandeling  Begeleiding
 Algemeen indirecte tijd

Persoonlijkheid -  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek    E 1.911  0,7%  1,7%
vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2  Psychotherapie  Algemeen indirecte tijd

Persoonlijkheid -  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek    E 3.818  0,3%  1,7%
vanaf 1800 minuten - variant 1  Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
 Overige (communicatieve) behandeling  Vaktherapie
 Begeleiding  Algemeen indirecte tijd

Persoonlijkheid - 
vanaf 1800 minuten - variant 2  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek    E 7.929  0,1%  1,5%
 Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
 Psychotherapie  Overige (communicatieve) behandeling
 Farmacotherapie  Vaktherapie
 Crisisopvang  Algemeen indirecte tijd    

5 De tijdgrenzen binnen de ambulante behandelgroepen zijn gedefinieerd als ‘vanaf 100 tot 200 minuten’; 
dit staat voor ‘groter of gelijk aan 100 minuten en kleiner dan 200 minuten totale tijd’.14



Tabel behandelgroepen 24uurs verblijf6

Behandelgroepen bij 24uurs verblijf
Deze groepen worden gecombineerd met één van de verblijfsgroepen
  
 Landelijke Landelijke Landelijke
 gemiddelde verdeling verdeling
Naam productgroep kosten per DBC van DBC’s kosten Belangrijkste activiteiten van de productgroep

Behandelgroepen bij 24uurs verblijf voor DBC’s met alleen diagnostiek en eventueel indirecte tijd

Diagnostiek bij 24 uurs verblijf - vanaf 0 tot 100 minuten E 124  0,6%  0,0%  Diagnostiek  Algemeen indirecte tijd
Diagnostiek bij 24 uurs verblijf - vanaf 100 tot 300 minuten   E 280  1,6%  0,1%  Diagnostiek  Algemeen indirecte tijd
Diagnostiek bij 24 uurs verblijf - vanaf 300 tot 600 minuten   E 534  0,3%  0,0%  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek
    Algemeen indirecte tijd
Diagnostiek bij 24 uurs verblijf - vanaf 600 minuten    E 1.375  0,2%  0,1%  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek
    Algemeen indirecte tijd

Behandelgroepen bij 24uurs verblijf voor DBC’s met alleen crisisopvang en eventueel diagnostiek of indirecte tijd

Crisis bij 24 uurs verblijf - vanaf 0 tot 100 minuten    E 81  0,8%  0,0%  Crisisopvang  Algemeen indirecte tijd
Crisis bij 24 uurs verblijf - vanaf 100 tot 300 minuten    E 266  1,8%  0,1%  Diagnostiek  Crisisopvang
Crisis bij 24 uurs verblijf - vanaf 300 tot 600 minuten    E 568  2,8%  0,4%  Crisisopvang
Crisis bij 24 uurs verblijf - vanaf 600 tot 1200 minuten    E 1.199  1,4%  0,4%  Crisisopvang
Crisis bij 24 uurs verblijf - vanaf 1200 minuten    E 2.914  0,6%  0,4%  Crisisopvang

Behandelgroepen 24uurs verblijf

Behandeling bij 24 uurs verblijf -     E 77  2,1%  0,0%  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek
vanaf 0 tot 100 minuten    Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
    Farmacotherapie  Vaktherapie
    Algemeen indirecte tijd

Behandeling bij 24 uurs verblijf -    E 280  7,3%  0,5%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
vanaf 100 tot 300 minuten    Steunend en structurerend behandelingcontact Overige (communicatieve) behandeling
    Vaktherapie  Begeleiding
    Crisisopvang  Algemeen indirecte tijd

Behandeling bij 24 uurs verblijf - vanaf 300 tot 600 minuten E 610  10,3%  1,5%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
    Steunend en structurerend behandelingcontact  Overige (communicatieve) behandeling
    Vaktherapie  Begeleiding
    Crisisopvang  Algemeen indirecte tijd

Behandeling bij 24 uurs verblijf -  E 1.237  13,5%  4,1%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
vanaf 600 tot 1500 minuten - variant 1    Steunend en structurerend behandelingcontact  Overige (communicatieve) behandeling
    Ergotherapie  Begeleiding
    Crisisopvang  Algemeen indirecte tijd

Behandeling bij 24 uurs verblijf -  E 1.547  5,4%  2,0%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
vanaf 600 tot 1500 minuten - variant 2       Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
    Overige (communicatieve) behandeling  Vaktherapie
    Algemeen indirecte tijd

Behandeling bij 24 uurs verblijf -  E 2.729  9,6%  6,5%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
vanaf 1500 tot 3000 minuten - variant 1       Steunend en structurerend behandelingcontact  Overige (communicatieve) behandeling
    Ergotherapie  Begeleiding
    Crisisopvang  Algemeen indirecte tijd
    Dagbesteding (per uur)

Behandeling bij 24 uurs verblijf -  E 3.134  9,6%  7,4% Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
vanaf 1500 tot 3000 minuten - variant 2       Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
    Overige (communicatieve) behandeling  Vaktherapie
    Algemeen indirecte tijd

Behandeling bij 24 uurs verblijf -  E 5.000  5,3%  6,5%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
vanaf 3000 tot 6000 minuten - variant 1       Steunend en structurerend behandelingcontact  Overige (communicatieve) behandeling
    Vaktherapie  Ergotherapie
    Begeleiding  Algemeen indirecte tijd
    Dagbesteding (per uur)

Behandeling bij 24 uurs verblijf -  E 5.850  9,3%  13,4%  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek
vanaf 3000 tot 6000 minuten - variant 2       Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
    Psychotherapie  Overige (communicatieve) behandeling
    Vaktherapie  Algemeen indirecte tijd

Behandeling bij 24 uurs verblijf -  E 9.181  4,3%  9,8%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
vanaf 6000 tot 12000 minuten - variant 1       Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
    Overige (communicatieve) behandeling  Vaktherapie
    Algemeen indirecte tijd

Behandeling bij 24 uurs verblijf -  E 10.722  8,0%  21,1%  Diagnostiek  Psychodiagnostisch onderzoek
vanaf 6000 tot 12000 minuten - variant 2       Follow up behandelingcontact  Steunend en structurerend behandelingcontact
    Psychotherapie  Overige (communicatieve) behandeling
    Vaktherapie  Ergotherapie
    Begeleiding  Algemeen indirecte tijd

Behandeling bij 24 uurs verblijf -  E 18.217  1,6%  6,9%  Diagnostiek  Follow up behandelingcontact
vanaf 12000 minuten - variant 1       Steunend en structurerend behandelingcontact Verpleging en verzorging
    Algemeen indirecte tijd  Dagbesteding (per uur)

Behandeling bij 24 uurs verblijf -  E 20.304  3,8%  18,7%  Steunend en structurerend behandelingcontact  Psychotherapie
vanaf 12000 minuten - variant 2       Overige (communicatieve) behandeling  Vaktherapie
    Begeleiding  Verpleging en verzorging
    Algemeen indirecte tijd Dagbesteding (per uur)

6 De tijdgrenzen binnen de behandelgroepen bij 24uurs verblijf zijn gedefinieerd als ‘vanaf 100 tot
200 minuten’; dit staat voor ‘groter of gelijk aan 100 minuten en kleiner dan 200 minuten totale tijd’. 15



Tabel verblijfsgroepen7

Verblijfsgroepen (24uurs)
Deze groepen worden gecombineerd met één van de behandelgroepen 24uurs bij verblijf
  
 Landelijke Landelijke Landelijke
 gemiddelde verdeling verdeling
Naam productgroep kosten per DBC van DBC’s kosten 

Verblijf - tussen 0 en 3 dagen - tussen 0 en 100 euro    E 130  0,5%  0,0%

Verblijf - tussen 0 en 3 dagen - tussen 100 en 200 euro    E 269  0,8%  0,0%

Verblijf - tussen 0 en 3 dagen - tussen 200 en 350 euro    E 411  4,1%  0,2%

Verblijf - tussen 0 en 3 dagen - tussen 350 en 500 euro    E 576  0,5%  0,0%

Verblijf - tussen 0 en 3 dagen - meer dan 500 euro    E 1.086  0,2%  0,0%

Verblijf - tussen 3 en 7 dagen - tussen 0 en 100 euro    E 229  2,5%  0,1%

Verblijf - tussen 3 en 7 dagen - tussen 100 en 200 euro    E 671  1,5%  0,1%

Verblijf - tussen 3 en 7 dagen - tussen 200 en 350 euro    E 1.102  7,0%  0,7%

Verblijf - tussen 3 en 7 dagen - tussen 350 en 500 euro    E 1.857  0,8%  0,1%

Verblijf - tussen 3 en 7 dagen - meer dan 500 euro    E 2.486  0,8%  0,2%

Verblijf - tussen 7 en 14 dagen - tussen 0 en 100 euro    E 658  0,4%  0,0%

Verblijf - tussen 7 en 14 dagen - tussen 100 en 200 euro    E 1.545 1,5%  0,2%

Verblijf - tussen 7 en 14 dagen - tussen 200 en 350 euro    E 2.350  7,3%  1,6%

Verblijf - tussen 7 en 14 dagen - tussen 350 en 500 euro    E 3.743  0,3%  0,1%

Verblijf - tussen 7 en 14 dagen - meer dan 500 euro    E 5.226  1,5%  0,7%

Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - tussen 0 en 100 euro    E 1.190  0,2%  0,0%

Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - tussen 100 en 200 euro    E 2.776  1,2%  0,3%

Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - tussen 200 en 350 euro    E 4.192  4,5%  1,7%

Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - tussen 350 en 500 euro    E 6.526  0,1%  0,0%

Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - meer dan 500 euro    E 8.562  0,8%  0,7%

Verblijf - tussen 21 en 42 dagen - tussen 0 en 100 euro    E 1.953  1,1%  0,2%

Verblijf - tussen 21 en 42 dagen - tussen 100 en 200 euro    E 5.423  3,4%  1,7%

Verblijf - tussen 21 en 42 dagen - tussen 200 en 350 euro    E 8.249  13,3%  10,0%

Verblijf - tussen 21 en 42 dagen - tussen 350 en 500 euro    E 11.062  0,8%  0,9%

Verblijf - tussen 21 en 42 dagen - meer dan 500 euro    E 13.371  0,8%  1,0%

Verblijf - tussen 42 en 63 dagen - tussen 0 en 100 euro    E 3.064  1,2%  0,3%

Verblijf - tussen 42 en 63 dagen - tussen 100 en 200 euro    E 8.633  3,0%  2,4%

Verblijf - tussen 42 en 63 dagen - tussen 200 en 350 euro    E 12.670  6,9%  7,9%

Verblijf - tussen 42 en 63 dagen - tussen 350 en 500 euro    E 19.621  0,4%  0,7%

Verblijf - tussen 42 en 63 dagen - meer dan 500 euro   0,0%  0,0%

Verblijf - tussen 63 en 84 dagen - tussen 0 en 100 euro    E 4.179  4,9%  1,8%

Verblijf - tussen 63 en 84 dagen - tussen 100 en 200 euro    E 12.836  1,4%  1,6%

Verblijf - tussen 63 en 84 dagen - tussen 200 en 350 euro    E 19.258  3,2%  5,7%

Verblijf - tussen 63 en 84 dagen - tussen 350 en 500 euro    E 30.709  0,1%  0,2%

Verblijf - tussen 63 en 84 dagen - meer dan 500 euro    E 30.455  0,2%  0,4%

Verblijf - tussen 84 en 168 dagen - tussen 0 en 100 euro    E 8.783  4,1%  3,3%

Verblijf - tussen 84 en 168 dagen - tussen 100 en 200 euro    E 17.498  3,5%  5,6%

Verblijf - tussen 84 en 168 dagen - tussen 200 en 350 euro    E 29.482  5,5%  14,6%

Verblijf - tussen 84 en 168 dagen - tussen 350 en 500 euro    E 51.413  0,4%  1,8%

Verblijf - tussen 84 en 168 dagen - meer dan 500 euro    E 69.464  0,6%  3,9%

Verblijf - tussen 168 en 252 dagen - tussen 0 en 100 euro    E 13.261  3,1%  3,7%

Verblijf - tussen 168 en 252 dagen - tussen 100 en 200 euro    E 31.912  1,2%  3,3%

Verblijf - tussen 168 en 252 dagen - tussen 200 en 350 euro    E 48.746  1,1%  4,8%

Verblijf - tussen 168 en 252 dagen - tussen 350 en 500 euro    E 54.907  0,2%  0,8%

Verblijf - tussen 168 en 252 dagen - meer dan 500 euro    E 116.660  0,1%  0,8%

Verblijf - meer dan 252 dagen - tussen 0 en 100 euro    E 13.917  0,2%  0,2%

Verblijf - meer dan 252 dagen - tussen 100 en 200 euro    E 56.447  2,4%  12,2%

Verblijf - meer dan 252 dagen - tussen 200 en 350 euro    E 72.612  0,5%  3,6%

Verblijf - meer dan 252 dagen - tussen 350 en 500 euro   0,0%  0,0%

Verblijf - meer dan 252 dagen - meer dan 500 euro   0,0%  0,0%

7 De grenzen binnen de verblijfsgroepen zijn gedefinieerd als ‘tussen 0 en 3 dagen’ en ‘tussen 0 en 100 euro’; dit staat voor ‘meer dan 0 dagen en kleiner of gelijk 
aan 3 dagen’ of ‘meer dan 0 euro en kleiner of gelijk aan 100 euro’.16


