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1. Inleiding

Voor u ligt het document Handleiding dbc-pakket medisch-specialistische
zorg (msz) RZ18a, kortweg release RZ18a. De handleiding geeft u meer
informatie over de release en is bedoeld om u verder op weg te helpen
en een korte uitleg te geven wat u met deze release in uw organisatie
kunt doen. Ook geeft deze handleiding een korte introductie op de
inhoud van het nieuwe dbc-pakket dat in gaat per 1 januari 2018.
Ten behoeve van de implementatie van het dbc-pakket adviseren wij u,
behalve deze handleiding, ook het ‘Wijzigingendocument dbc-release
RZ18a’ goed door te lezen. Dat document bevat alle wijzigingen die zijn
doorgevoerd in de tabellen en documenten van het dbc-systeem voor
2018. In het document wordt bij alle wijzigingsverzoeken vermeld welke
specialismen, zorgproductgroepen en tabellen door de wijziging(en)
worden geraakt.

1.1 Release RZ18a
In de voorliggende release treft u tabellen en producten aan die deels
noodzakelijk en deels informatief zijn voor het gebruik van het dbcpakket RZ18a. Om u vroegtijdig inzicht te geven in de wijzigingen heeft
in januari van dit jaar een conceptrelease plaatsgevonden.
Vervolgens heeft de Raad van Bestuur van de NZa het dbc-pakket 2018
op 18 april 2017 vastgesteld. Op 25 april 2017 is de release RZ18a ter
beschikking gesteld op de website werkenmetdbcs.nza.nl
(downloadcentrum).
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2. Inhoud release

Er zijn verschillende soorten wijzigingen doorgevoerd in de RZ18a, met
als doel een actueel en goed werkend dbc-pakket medisch-specialistische
zorg op te leveren voor 2018. De wijzigingen betreffen projecten,
wijzigingsverzoeken uit de praktijk en beleidswijzigingen.

2.1 Projecten
De volgende projecten zijn uitgewerkt in release RZ18a:
− Weefselproducten
− Samen beslissen
− Transparante Zorgnota
− Intensive Care
− Beleid geneesmiddelen
Meer informatie over deze projecten is te vinden in de documenten
‘Verantwoording dbc-pakket 2018 (RZ18a)’ en ‘Wijzigingendocument
dbc-release RZ18a’.

2.2 Wijzigingsverzoeken uit de praktijk
Er zijn ruim honderd wijzigingsverzoeken beoordeeld voor RZ18a.
Hiervan zijn 62 wijzigingsverzoeken gehonoreerd, gespecificeerd en
uitgewerkt in de voorliggende release. Alle wijzigingen in release RZ18a
zijn beschreven in het ‘Wijzigingendocument dbc-release RZ18a’.
Informatie over de afgewezen wijzigingsverzoeken is te vinden in het
document ‘Verantwoording dbc-pakket 2018 (RZ18a)’.

2.3 Vervroegen beleidscyclus
Met ingang van het dbc-pakket 2018 is de beleidscyclus in de medischspecialistische zorg vervroegd naar uiterlijk 1 mei. Hiermee beogen we
het contracteren te faciliteren en hebben veldpartijen meer ruimte om
voorbereidingen te treffen om het beleid te implementeren.
Vanwege deze vervroeging bij de msz zijn de uitkomsten van
kostenonderzoeken bij andere sectoren (eerstelijnszorg en geestelijke
gezondheidszorg) nog niet beschikbaar. We kunnen daarom niet
uitsluiten dat de RZ18a tarieven van overige zorgproducten van deze
sectoren nog kunnen wijzigen in de updaterelease die half september
2017 wordt uitgeleverd.

2.4 Zorgproductenviewer
Om de situatie in 2018 beter inzichtelijk te maken, is de
zorgproductenviewer gevuld met de productstructuur RZ18a. Vanaf
maart 2017 is – naast de oude versie – ook een nieuwe versie van de
zorgproductenviewer beschikbaar, die verbeterde gebruikersfunctionaliteiten bevat. Zo is deze viewer niet meer afhankelijk van
Silverlight waardoor deze nu ook geschikt is voor mobiele apparaten. Zie
hiervoor de website https://zorgproductenviewer.nza.nl
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2.5 Inlezen RZ18a tabellen
De tabellen van het dbc-pakket 2018 moeten uiterlijk 1 januari 2018 in
de systemen van de instellingen zijn ingelezen.
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3. Uitgeleverde producten

Release RZ18a is op een tweetal plekken op het internet beschikbaar,
namelijk:
1. nza.nl (ten behoeve van regelgeving);
2. werkenmetdbcs.nza.nl (ten behoeve van de ICT-systemen en
overige documenten).

3.1 Uitgeleverde producten RZ18a op nza.nl
Beleid en regels
Naam van het product
Circulaire dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2018
Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2018
(inclusief bijlage)
Prestaties en tarieven msz (beleidsregel) (inclusief bijlagen)
Regeling medisch-specialistische zorg (nadere regel) (inclusief bijlagen)
Verantwoording dbc-pakket 2018 (RZ18a)

3.2 Uitgeleverde producten RZ18a op
werkenmetdbcs.nza.nl
Releasedocumenten
Naam van het product
Handleiding dbc-pakket medisch-specialistische zorg RZ18a
ICT-eisen dbc-pakket RZ18a
Verantwoording dbc-pakket 2018 (RZ18a)
Wijzigingendocument dbc-release RZ18a

Prestaties en tarieven
Naam van het product
Afsluitreden Tabel
Afsluitregels Tabel
Diagnose Combinatie Tabel
Elektronische Typeringslijst
Limitatieve Lijst Machtigingen
Relatie Diagnose Zorgproductgroepen Tabel
Tarieven Tabel
Typeringslijst per Specialisme
Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper
Zorgactiviteiten Tabel
Zorgproducten Tabel
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Ondersteunende info
Naam van het product
Aanvullende informatie bij RDZT
Informatieproduct btw afdracht geneesmiddelen 2017 2018
Conversietabel Categoraal RZ15 RZ18
Conversietabel Categoraal RZ17 RZ18
Conversietabel Landelijk RZ15 RZ18
Conversietabel Landelijk RZ17 RZ18
Handleiding dbc-systematiek
Registratie addendum inclusief bijlage
Toelichting op de informatieproducten
Wachttijden Tabel
Zorgproduct Profielen

Overige producten
Naam van het product
Totaalbestand uitlevering
Zorgproductenviewer

Grouperproducten
Naam van het product
Grouper Tabellen
Testset grouper
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