Bijlage 3: Dbc-beroepentabel
De dbc-beroepentabel
In de dbc-beroepentabel zijn die beroepen opgenomen, die bevoegd en bekwaam zijn om een
rol te vervullen in de (individuele diagnosegerichte) behandeling van patiënten in de ggz.
De dbc-beroepentabel onderscheidt zeven beroepenclusters: de clusters medische,
psychotherapeutische, agogische, psychologische,
vaktherapeutische, verpleegkundige beroepen en de ‘somatische beroepen werkzaam in de
ggz’. Hierbinnen vallen die beroepen, die vanuit hun somatische beroep activiteiten in de ggz
uitvoeren, maar niet primair (breder) opgeleid zijn voor een rol in de ggz. Denk hierbij aan de
huisarts, neuroloog, klinisch geriater, fysiotherapeut en dergelijke. De complete dbcberoepentabel is hieronder opgenomen.
In elk beroepencluster worden vier niveaus onderscheiden. In de Wet BIG wordt bepaald
wanneer sprake is van een basisberoep en van een specialisme. Hieraan zijn met instemming
van de minister van VWS en van de Tweede Kamer, ten tijde van invoering van de dbcsystematiek het initiële niveau en het niveau specialisatie/functiedifferentiatie toegevoegd.
Bij de indeling van de in de instelling of praktijk werkzame behandelaren volgens de dbcberoepentabel moet onderscheid gemaakt worden tussen:
Beroepen: die beroepen die worden onderscheiden in de beroepenstructuur en daarmee
(individueel) bevoegd/bekwaam zijn om een zelfstandige rol in het behandelproces van de
patiënt in de tweedelijns ggz te vervullen.
Taken: taken zijn de activiteiten en verrichtingen die in het primaire proces door beroepen
worden uitgevoerd. De uitgevoerde taken worden in het dbc-model geregistreerd via de
activiteiten- en verrichtingenlijst.
Functies: instellingen/praktijken maken via functies (en functieomschrijvingen) een
vertaalslag van beroepen naar taken: welke beroepen voeren welke taken uit? Hierbij zijn
de instellingen zelf verantwoordelijk dat dit plaatsvindt binnen de geldende wettelijke
kaders (volgens de Wet BIG/tuchtrecht etc.).
In de dbc-beroepentabel is de scheiding tussen beroepen en functies strikt doorgevoerd.
Vooruitlopend op de erkenning van bepaalde functies tot beroep is in categorie 3
(specialisatie/functiedifferentiatie (SF)) een aantal voorbeelden van functies genoemd, die een
specifieke ggz-specialisatie vereisen én dus door partijen als beroep worden gezien. Een
voorbeeld hiervan bij het verpleegkundige beroepencluster is bijvoorbeeld de SPV. De tabel is
op dit punt niet uitputtend. De instelling of praktijk kan onder eigen verantwoordelijkheid
vergelijkbare beroepen laten registreren onder de noemer ‘overig [naam betreffend
beroepencluster] SF’.
Per 2018 is een grote wijziging doorgevoerd. De beroepen die tot en met 2017 geen tijd
mochten schrijven, mogen dat vanaf 2018 wel. Hun tijd leidt echter niet af naar een prestatie
en daarmee niet naar (de hoogte van) de dbc. Wij noemen dit beroepen waarvan de tijd niet
afleidt naar een prestatie. Voor de beroepen die al tijd mochten schrijven verandert er niets.
Deze beroepen noemen we beroepen waarvan de tijd wél afleidt naar een prestatie.
Twee beroepen konden per 2017 al tijdschrijven zonder dat de tijd afleidt naar een prestatie:
de ervaringsdeskundige ggz en de hbo-pedagoog. Voor deze beroepen verandert er niets.
Om dit mogelijk te maken, zijn de definities van algemeen indirecte tijd, direct
patiëntgebonden tijd, indirect patiëntgebonden tijd en indirect patiëntgebonden reistijd
gewijzigd. Hier wordt expliciet aangegeven dat het gaat om activiteiten in het kader van
diagnostiek en/of activiteiten uit het behandelplan, niet zijnde 24-uurscontinuïteitszorg. De
wijziging beoogt niet dat het vov-personeel of ander niet direct bij de behandeling betrokken
personeel tijd gaat schrijven.

Relatie beroepentabel en kostprijsberekening
De beroepen waarvan de tijd niet afleidt naar een prestatie in de ggz schrijven sinds 2018 tijd.
Deze tijd leidt echter niet af naar een prestatie. In de kostprijsberekening, die vooraf gaat aan
de bepaling van de maximumtarieven, is rekening gehouden met deze beroepen. De kosten
hiervan zijn verdisconteerd in de kostprijs/uur van de beroepen waarvan de tijd wél afleidt
naar een prestatie. Deze beroepen konden altijd al tijdschrijven. Zie voor een (fictief)
voorbeeld de tabel hieronder.

Instelling A (fictief voorbeeld)
Beroepen waarvan de

Psychiater

Psycholoog

SPV

250.000

213.000

205.000

3

6

3

135.000

180.000

135.000

Indirecte kosten

300.000

400.000

300.000

Totale kosten

685.000

783.000

640.000

tijd niet afleidt naar een
behandelprestatie
Kosten
Aantal tijd

450.000
10

schrijvende
behandelaren
Toegerekende

450.000

bedragen per
FTE
Aantal FTE per
tijd schrijvend
beroep
Toegerekende
kosten
ondersteuners
per beroep

Tabel 1: Fictief voorbeeld verdiscontering kosten
Uitleg hierover vindt u in de beleidsregel ‘kostprijsberekening curatieve ggz’ (op dit moment
BR/CU-5095). Na de dbc-beroepentabel vindt u de indeling van de ondersteunende beroepen
conform het kostprijsmodel.

Dbc-Beroepentabel
Beroepcode

Korte functiebeschrijving

Uitgebreide functiebeschrijving

MB

Medische Beroepen

Medische beroepen

MB.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basis beroep Gezondheidszorg (BG)

MB.BG.basis

MB - Arts

Arts (waaronder Agio/ Agnio)

MB.SF

Specialisatie/ functiedifferentiatie
(SF)

Specialisatie / functiedifferentiatie

MB.SF.vslarts

MB – Arts versl

Arts verslavingszorg

Ja

MB.SF.sger

MB – Soc. Geriater

Sociaal geriater

Ja

MB.SF.overig

MB – SF overig

Overig medisch SF

Ja

MB.SP

Specialisme ( SP)

Specialisme ( SP)

MB.Sp.Psych

MB - Psychiater

Psychiater

Ja

MB Sp. Oud

MB – Specialist Ouderengeneeskunde

Specialist Ouderengeneeskunde

Ja

MB.SP.kger

MB – Klinisch Geriater

Klinisch geriater

Ja

MB.OB

Overige Beroepen (OB)

Overige Beroepen (OB)

MB.OB.overig

MB - Overig

Overig 1

PT

Psychotherapeutische beroepen

Psychotherapeutische beroepen

PT.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basis beroep Gezondheidszorg (BG)

PT.BG.psth

PT - psychoth

Psychotherapeut

PT.OB

Overige Beroepen (OB)

Overige Beroepen (OB)

PT.OB.overig

PT - Overig

Overig

AG

Agogische beroepen

Agogische beroepen

AG.AO

Algemeen ondersteunende beroepen
(AO)

Algemeen ondersteunende beroepen
(AO)

AG.AO.grb

AG – groepsb.

Groepsbegeleider

Nee

AG.AO.couns

AG – couns.

Counselor

Nee

AG.AO.spfz

AG – spec.fz

Ondersteuner spec. forensische zorg 2

Nee

AG.AO.amb

AG – amb.w.

Ambulant werkende

Nee

AG.AO.actb

AG – act.beg.

Activiteitenbegeleider

Nee

AG.AO.mreh

AG – medew. Rehab.

Medewerker rehabilitatie

Nee

AG.AO.trjb

AG – traject beg.

Trajectbegeleider

Nee

AG.AO.gezhlv

AG – gez.hulpverl.

Gezinshulpverlener

Nee

AG.AO.gezbeg

AG – gez. beg.

Gezinsbegeleider

Nee

AG.AO.gverz

AG – geest. verz.

Geestelijk verzorger

Nee

AG.AO.ev

AG - ervaringsdeskundige

Ervaringsdeskundige 3

Nee

AG.AO.cam

AG – case man.

Casemanager

Nee

AG.BI

Basisberoep initieel (BI)

Basis beroep gezondheidszorg (BG)

AG.BI.mwd

AG – MWD

Maatschappelijk werkende met ggzdifferentiatie (MWD)

Ja

AG.BI.mwdz

AG – MWDZ

Maatschappelijk werkende zonder
ggz-differentiatie (MWDZ)

Nee

AG.BI.sph

AG – SPH

Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
(SPH)

Ja

AG.BI.hped

AG – HBO pedagoog

HBO-pedagoog

Nee

AG.BI.ev.mbo

AG- ervaringsdeskundige ggz MBO4

Ervaringsdeskundige ggz MBO4

Nee

AG.BI.ev.hbo

AG- ervaringsdeskundige ggz HBO5

Ervaringsdeskundige ggz HBO5

Nee

1

2

Dit betreft overige medische beroepen die niet via de categorie ‘MB.SF.overig’ tijd schrijven.
Tot deze categorie behoren ondersteuners die ingezet worden bij niet-strafrechtelijke zorg en niet bij een

andere groep te plaatsen zijn.
3 Tot deze categorie behoren niet de ervaringsdeskundige ggz MBO 4 en HBO 5

Tijd leidt af

Ja

Nee

Ja

Nee

AG.BG
AG.BG.agoog

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)
AG – agoog

Basis beroep Gezondheidszorg (BG)
Ggz-agoog

Ja

AG.SF

Specialisatie/ functiedifferentiatie
(SF)

SF Specialisatie / functiedifferentiatie

AG.SF.vrstgeh

AG – verst.gehand.

Ggz-agoog

Ja

AG.SF.kjpsych

AG .kj. psychiatrie

Agoog K&J psychiatrie

Ja

AG.SF.overig

AG – SF overig

Overig agogisch SF

Ja

AG.OB

Overige Beroepen (OB)

Overige Beroepen (OB)

AG.OB.overig

AG - Overig

Overig 4

PB

Psychologische beroepen

Psychologische beroepen

PB.AO

Algemeen ondersteunende beroepen
(AO)

Algemeen ondersteunende beroepen
(AO)

PB.AO.psa

PB – psych. ass.

Psychologisch assistent

Nee

PB.AO.pdw

PB – pdw

Psychodiagnostisch werkende

Nee

PB.AO.testa

PB – testass.

Testassistent

Nee

PB.AO.geza

PB – gezinsth.

Gezinstherapeut

Nee

PB.AO.systh

PB – systeemth.

Systeemtherapeut

Nee

PB.AO.prevm

PB – Prev.med.

Preventiemedewerker

Nee

PB.BI

Basisberoep initieel (BI)

Basisberoep initieel (BI)

PB.BI.ped

PB - Pedagoog

Pedagoog (waaronder
orthopedagoog)

Ja

OV.OR.gen

PB-Orthopedagoog-generalist

Orthopedagoog-generalist (NVO)

Ja

PB.BI.gzkd

PB - Gezondheidskundige

Ggz gezondheidskundige

Ja

PB.BI.psy

PB - Psycholoog

Psycholoog (geen verdere
specialisatie)

Ja

OV.KJ.psych

PB- Kinder- en jeugdpsycholoog (NIP)

Kinder- en jeugdpsycholoog (NIP)

Ja

PB.BG

Basisgroep Gezondheidzorg (BG)

Basisgroep Gezondheidzorg (BG)

PB.BG.gzpsy

PB – Gz-psycholoog

Gz-psycholoog

PB.SF

Specialisatie/ functiedifferentiatie
(SF)

Specialisatie / functiedifferentiatie

PB.SF.gedrth

PB – gedragsth

Gedragstherapeut

Ja

PB.SF.kjth

PB – kj.therap

K&J therapeut

Ja

PB.SF.overig

PB – SF overig

Overige psychologische SF

Ja

PB.SP

Specialisme (SP)

Specialisme (SP)

PB.SP.klinps

PB – klinpsych

Klinisch psycholoog

Ja

PB.SP.klinneuropsych

PB - klin.neuropsych

Klinisch neuropsycholoog

Ja

PB.OB

Overige Beroepen (OB)

Overige Beroepen (OB)

PB.OB.overig

PB - Overig

Overig 5

VK

Vaktherapeutische beroepen

Vaktherapeutische beroepen

VK.BI

Basisberoep initieel (BI)

Basisberoep initieel (BI)

VK.BI.pmt

VK – PMT

Vaktherapeut psychomotorisch met
ggz-differentiatie (PMT)

Ja

VK.BI.pmtz

VK – PMTZ

Vaktherapeut psychomotorisch
zonder ggz-differentiatie (PMTZ)

Nee

VK.BI.ct

VK – CT

Vaktherapeut creatief (CT)

Ja

VK.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basis beroep Gezondheidszorg (BG)

VK.BG.vakth

VK – Gz-vakth

Gz-vaktherapeut

4 Dit betreft overige agogische beroepen die niet via de categorie ‘AG.SF.overig’ tijd schrijven.
5

Dit betreft overige psychologische beroepen die niet via de categorie ‘PB.SF.overig’ tijd schrijven.

Nee

Ja

Nee

Ja

VK.SF

Specialisatie/ functiedifferentiatie
(SF)

Specialisatie / functiedifferentiatie

VK.SF.vakth

VK – Ggz vakth

Ggz-vaktherapeut

Ja

VK.SF.overig

VK – SF overig

Overig vaktherapeutisch SF

Ja

VB

Verpleegkundige beroepen

Verpleegkundige beroepen

VB.AO

Algemeen ondersteunende beroepen
(AO)

Algemeen ondersteunende beroepen
(AO)

VB.AO.verpl

VB – verpl.

Verpleger (verplegende, helper)

Nee

VB.AO.verz

VB – verzorg.

Verzorger

Nee

VB.AO.zass

VB – zorgass.

Zorgassistent

Nee

VB.AO.nupr

VB – nurse.pr.

Nurse Practitioner

Nee

VB.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

VB.BG-vrplk

VB – verplk

Verpleegkundige (art.3)

VB.F

Specialisatie/ functiedifferentiatie
(SF)

Specialisatie / functiedifferentiatie

VB.SF.spv

VB – SPV

Sociaal Psych. Verpleegkundige (SPV)

Ja

VB.SF.cpv

VB – CPV

Consultatief Psych. Verpleegkundige
(CPV)

Ja

VB.SF.fvp

VB – FVP

Forensisch Psychiatrisch
Verpleegkundige (FVP)

Ja

VB.SF.overig

VB – SF overig

Overig

Ja

VB.SP

Specialisme (SP)

Specialisatie / functiedifferentiatie

VB.SP.vrplsp

VB – verplk.spec

Ggz verpleegkundig specialist

VB.OB

Overige Beroepen (OB)

Overige Beroepen (OB)

VB.OB.overig

VB - Overig

Overig 6

OV

Somatische beroepen

Somatische beroepen

OV.AO

Algemeen ondersteunende beroepen
(AO)

Algemeen ondersteunende beroepen
(AO)

OV.AO.spl

OV - Sp.leider

Sport(bege)leider

Nee

OV.AO.spt

OV – Sp.therap

Sport en speltherapeut

Nee

OV.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

OV.BG.fysio

OV – Fysioth

Fysiotherapeut

Ja

OV.BG.ergo

OV – Ergoth

Ergotherapeut

Ja

OV.BG.diet

OV – Diëtist

Diëtist

Ja

OV.BG.logo

OV - Logopedist

Logopedist

Ja

OV.SP

Specialisme (SP)

Specialisatie / functiedifferentiatie

OV.SP.neur

OV – neuroloog

Neuroloog

Ja

OV.SP.harts

OV – huisarts

Huisarts

Ja

OV.SP.karts

OV – kinderarts

Kinderarts

Ja

OV.SP.artsmg

OV – Arts maatsch.gzh

Arts maatschappij en gezondheid

Ja

OV.OB

Overige Beroepen (OB)

Overige Beroepen (OB)

OV.OB.overig

OV - Overig

Overig

Tabel 2: dbc-beroepentabel

6

Dit betreft overige agogische beroepen die niet via de categorie ‘VB.SF.overig’ tijd schrijven.

Ja

Ja

Nee

Nee

