
Volgnr.  Zorgproducten NZA-code PGB-Tarief Eenheid 

3.1b Weekendlogeeropvang (uren vallend tussen vrijdag 18.00 en zondag 18.00 uur, voor de duur  van 48 uur) n.v.t. € 535,20 per arrangem. 
3.2b Zaterdag/zondaglogeeropvang (uren vallend tussen zaterdag 9.00 en zondag 18.00 uur, voor de duur  van 33 uur) n.v.t. € 412,17 per arrangem. 
3.3b Verlengde weekendlogeeropvang (uren vallen tussen zondag 18.00 en maandag 9.00 uur, voor de duur  van 15 uur) n.v.t. € 174,75 per arrangem. 
3.4b Logeeropvang doordeweeks (1 etmaal, max 24 uur) n.v.t. € 215,04 per etmaal 
3.5b Logeeropvang weekend- en feestdagen (1 etmaal, maximaal 24 uur) n.v.t. € 267,60 per etmaal 
3.6b Midweeklogeeropvang (uren vallend tussen 16.00 en 9.00 uur op doordeweekse dagen, voor de duur  van 17 uur) n.v.t. € 189,04 per arrangem. 
3.7b Uurtoeslag mééruren logeeropvang n.v.t. € 21,60 per uur 

4. Dagopvang ZORGINTENSIEF o.b.v. Begeleiding Groep (BG-GRP)   

Volgnr.  Zorgproducten NZA-code PGB-Tarief Eenheid 

4.1b     Dagopvang per dagdeel doordeweeks (max. 4 uur per dagdeel. Let op: max. 2 dagdelen per dag declareerbaar.) 
4.2b     Dagopvang per dagdeel weekend- en feestdagen (max. 4 uur per dagdeel. Let op: max. 2 dagdelen per dag declareerbaar.) 

H815 
H815 

€ 64,60 per dagdeel 
€ 66,44 per dagdeel 

4.10 Collectief vervoer bij dagopvang binnen 10 kilometer (optimale reisafstand bepaald door vervoerder) -                      € 4,25 per enkele rit 

 

Tarieven 2017 PGB - ZORGINTENSIEVE TARIEVEN                                                                         Kinder- en Jeugdzorg 
Naast dit overzicht met PGB-tarieven voor zorgintensieve hulpvragen is er een apart overzicht met tarieven voor reguliere hulpvragen (bij 3 en 4). 

 

Voor reguliere zorg is het PGB-maximumtarief € 63,00 per uur en € 58,00 per dagdeel. Is ons tarief hoger, dan betreft het intensieve zorg met het NZA-tarief als maximumtarief. 

We adviseren u voor deze duurdere zorg vóór het ondertekenen van de PGB-overeenkomst toestemming bij de PGB-afdeling van het Zorgkantoor te vragen. Zo voorkomt u 

problemen met de verantwoording van uw PGB. 

 

1. Individuele (ambulante) begeleiding o.b.v. Begeleiding Individueel (BG-IND), Persoonlijke Verzorging (PV) en/of Verpleging (VP)                 Face-to-face tijd: minimale registratie 1 uur 

Volgnr.  Zorgproducten NZA-code PGB-Tarief Eenheid 

1.1 Praktische ondersteuning in het regulier basisonderwijs H126 € 36,00 per uur 
1.2 Praktische thuisondersteuning (PTO) H300 € 45,00 per uur 
1.3 Praktische ondersteuning in het speciaal onderwijs, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal H300 € 45,00 per uur 
1.4 Pedagogische begeleiding in gezin en sociaal netwerk H300 € 63,00 per uur 
1.5 Gespecialiseerde begeleiding bij autisme H300 € 63,00 per uur 

2. Orthopedagogische dagbesteding o.b.v. Begeleiding Groep (BG-GRP)                                                                                            Exclusief aanvullende functionele diagnostiek en behandeling 

Volgnr .  Zorgproducten NZA-code PGB-Tarief Eenheid 

2.2 Orthopedagogische dagbesteding (midden) H815 € 64,60 per dagdeel 
2.3 Orthopedagogische dagbesteding (zwaar) H816 € 104,24 per dagdeel 

2.10     Collectief vervoer bij orthopedagogische dagbesteding binnen 10 kilometer (optimale reisafstand bepaald door vervoerder)                      -                      € 4,25 per enkele rit 

 
3. Logeeropvang ZORGINTENSIEF o.b.v. Verblijf Tydelijk/Kortdurend Verblijf (VB-TYD/KD-VBL )+ onderliggende functies                   Voor logeeropvang zijn geen NZA-tarieven vastgesteld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overzicht d.d. 23-11-2016.  De NZA-codes verwijzen naar beleidsregels BR/REG-17135  met daarin de NZA-tarieven 2017 

Bij de levering van zorg zijn de algemene voorwaarden van toepassing: www.dichterbij.nl/algemenevoorwaarden 

http://www.dichterbij.nl/algemenevoorwaarden

