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Erratum addendum dbc-release RZ19a v20180706

1. Inleiding

Dit document betreft correcties en/of aanvullingen op de documenten van release RZ19a na de
uitlevering op 25 april 2018. De correcties worden per releasedocument weergegeven.
Heeft u een fout geconstateerd in de release, maar vindt u deze niet terug in dit document? Dan
adviseren wij u eerst te kijken op werkenmetdbcs.nza.nl (ziekenhuiszorg  downloadcentrum 
dbc-pakket 2019  RZ19a).
Als u ook daar niets terugvindt, dan ontvangen wij graag alsnog uw melding via de Informatielijn
(info@nza.nl).
Wij gaan uw melding dan spoedig beoordelen. Wanneer deze leidt tot een correctie in de
documentatie van de uitgeleverde release, nemen we de correctie op in het Erratum Addendum.
Legenda document
X

Tekst in het vastgestelde, gepubliceerde document

V

Gecorrigeerde tekst
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2. Errata ‘Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426’
2.1 Incorrecte za-code bij wijzigingsverzoek 202291
Referentienummer: 202291

In paragraaf 3.3.1 bij tabel Wijziging(en) hulptabel overloopregistratie staat een onjuist
zorgactiviteitnummer vermeld in de kolom ‘Za-code oud’. Dit moet zorgactiviteitcode 039682 zijn.
X

Tekst in het vastgestelde, gepubliceerde document

Za-code
oud

Za-omschrijving
oud

Za-code
nieuw

Za-omschrijving
nieuw

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

033682

Inbrengen centrale veneuze

039603

Inbrengen centrale

20190101

20190430

Nieuw

(voedings)katheter niet

veneuze lijn.

gerelateerd aan een operatie.

V

Gecorrigeerde tekst

Za-code
oud

Za-omschrijving
oud

Za-code
nieuw

Za-omschrijving
nieuw

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

039682

Inbrengen centrale veneuze

039603

Inbrengen centrale

20190101

20190430

Nieuw

(voedings)katheter niet

veneuze lijn.

gerelateerd aan een operatie.
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3. Errata ‘Verantwoording dbc-release RZ19a
v20180426’
3.1 Normtijd toegepast bij overig zorgproduct 086910
In paragraaf 2.3.3 staat op pagina 22 abusievelijk een normtijd genoemd van 11 minuten. Dit had
12 minuten moeten zijn conform afstemming met de NVvR. Dit heeft geen tariefconsequenties,
omdat het vastgestelde maximumtarief is gebaseerd op een normtijd van 12 minuten.
X

Tekst in het vastgestelde, gepubliceerde document

In overleg met de NVvR is de honorariumcomponent gebaseerd op een normtijd van 11 minuten en
de ziekenhuiscomponent is afgeleid van de vergelijkbare overige zorgproducten 120412 (Consult,
niet gevolgd door een nucleair geneeskundige behandeling) en 234003 (Consult).
V

Gecorrigeerde tekst

In overleg met de NVvR is de honorariumcomponent gebaseerd op een normtijd van 12 minuten
en de ziekenhuiscomponent is afgeleid van de vergelijkbare overige zorgproducten 120412
(Consult, niet gevolgd door een nucleair geneeskundige behandeling) en 234003 (Consult).

3.2 Aantal goedgekeurde kostprijsaanleveringen
In paragraaf 2.2.1 op pagina 8 staat dat in totaal 157 instellingen kostprijsinformatie over boekjaar
2016 hebben aangeleverd en dat na beoordeling 18 kostprijsaanleveringen zijn afgekeurd. Omdat
één van de kostprijsaanleveringen over boekjaar 2016 in eerste instantie niet goed was verwerkt
had het totaal aantal kostprijsaanleveringen 158 moeten zijn. Dit heeft geen tariefconsequenties,
omdat de betreffende kostprijsaanlevering was afgekeurd. Bijgevolg zijn na beoordeling totaal 19
kostprijsaanleveringen afgekeurd. Dit werkt zo ook door in de bijbehorende tabel.
X

Tekst in het vastgestelde, gepubliceerde document

In totaal hebben 157 instellingen kostprijsinformatie, voorzien van een rapport van bevindingen
van de accountant, aangeleverd. Deze rapporten zijn door de NZa beoordeeld. Indien uit de
bevindingen van de accountant onvoldoende duidelijk blijkt dat de kostprijsberekening correct is
uitgevoerd, zijn door de NZa aanvullende vragen gesteld aan de instelling. Op basis van de reactie
is vervolgens besloten of de kostprijsaanlevering alsnog kon worden goedgekeurd.
Uiteindelijk zijn 139 kostprijsaanleveringen goedgekeurd en meegenomen. De kostprijsinformatie
van de overige 18 instellingen is op grond van het rapport van bevindingen van de externe
accountant afgekeurd en niet meegenomen.
V

Gecorrigeerde tekst

In totaal hebben 158 instellingen kostprijsinformatie, voorzien van een rapport van bevindingen
van de accountant, aangeleverd. Deze rapporten zijn door de NZa beoordeeld. Indien uit de
bevindingen van de accountant onvoldoende duidelijk blijkt dat de kostprijsberekening correct is
uitgevoerd, zijn door de NZa aanvullende vragen gesteld aan de instelling. Op basis van de reactie
is vervolgens besloten of de kostprijsaanlevering alsnog kon worden goedgekeurd.
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Uiteindelijk zijn 139 kostprijsaanleveringen goedgekeurd en meegenomen. De kostprijsinformatie
van de overige 19 instellingen is op grond van het rapport van bevindingen van de externe
accountant afgekeurd en niet meegenomen.

3.3 Onlogische nummering van formules
In paragraaf 2.2.4 op pagina 12 en 13 is de letteraanduiding van de formules niet correct. In
onderdeel C. Aantallen instelling vs. aantallen van andere instellingen had de formule met een (C)
aangeduid moeten worden in plaats van (B). In onderdeel D. Kosten van instelling vs. gemiddeld
gedeclareerd tarief Vektis hadden de formules moeten worden aangeduid met (D.1) en (D.2) in
plaats van (C.1) en (C.2). Dit werkt zo ook door op de volgende pagina’s. Zo zijn in de tabel
‘Resultaten van schoning 2016 op zorgproductniveau’ daardoor ook de onjuiste letters genoemd.
Daarnaast is onderaan pagina 12 een verkeerde verwijzing naar de schematische uitbijteranalyse
die daarboven staat. Er staat namelijk een verwijzing naar (D), terwijl dit (A) moet zijn.
X

Tekst in het vastgestelde, gepubliceerde document

De eerste check die we toepassen is de uitbijteranalyse D waarbij we de aantallen uit het
kostprijsmodel vergelijken met de aantallen uit Vektis. Indien de aanlevering als uitbijter opvalt,
valt deze meteen af. Daarna controleren we de kostprijs ten opzichte van andere kostprijzen.
Indien deze binnen de bandbreedte valt, keuren we de kostprijs goed. Indien deze buiten de
bandbreedte valt, kijken we of de aantallen afwijken van de overige instellingen. Als de aantallen
binnen de bandbreedte vallen, of significant lager zijn, blijft de kostprijs een uitbijter. Als de
aantallen echter significant hoger zijn, dan hebben we te maken met een grote aanbieder en willen
we de kosten nader onderzoeken. Het is goed om hier scherp te hebben dat op dit punt de
aantallen al zijn geverifieerd met de aantallen in Vektis. We controleren nu of de kosten afwijken
van de gedeclareerde tarieven. Indien deze aansluiten, dan nemen we de kostprijs in principe mee.
Indien de kostprijs ook afwijkt van de gedeclareerde bedragen, dan sluiten we de kostprijs in
principe uit.
Resultaten van schoning 2016 op zorgproductniveau
Schoningsstap

Aantal

Totaal aangeleverde kostprijzen

60.035

Instellingsschoning (Accountantschoning en beoordeling)

4.227

Technisch geschoond

1.051

Stap A: significante afwijking van aantallen in Vektis

2.674

Stap B: geen significante afwijking van aantallen in kostprijsaanlevering

2.206

Stap C: verkoopprijs binnen range (meenemen onder voorbehoud)
Stap C: verkoopprijs buiten range (schonen onder voorbehoud)
Schoning zorgproduct n.a.v. beoordeling

15
21
3.806

Valide volgens beslismodel

46.035

Valide definitief

46.050

Zoals in bovenstaande tabel te zien is, zijn er in totaal iets meer dan 60 duizend individuele
kostprijzen aangeleverd. Na de verschillende schoningen (zoals in voorgaande paragrafen
beschreven) blijven er iets meer dan 46 duizend kostprijzen over. Deze bestrijken het hele
gereguleerde segment.
Omdat zo goed als alle kostprijzen die overbleven in stap C van de beslisboom niet worden herijkt
in de 19a release, is er voor gekozen om in de beoordeling van deze kostprijzen de beslisboom te
volgen. Dat wil zeggen, de kostprijzen in stap C (verkoopprijs binnen range) worden wel
meegenomen en de kostprijzen in stap C (verkoopprijs buiten range) worden niet meegenomen.
Dit houdt in dat uiteindelijk 46.050 individuele kostprijzen zijn meegenomen.
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Omdat er een drietal kostprijzen in stap C van de beslisboom zitten die mogelijk in een volgende
release gebruikt kunnen worden voor een herijking, zullen deze kostprijzen op een later moment
nog inhoudelijk beoordeeld worden.

V

Gecorrigeerde tekst

De eerste check die we toepassen is de uitbijteranalyse A waarbij we de aantallen uit het
kostprijsmodel vergelijken met de aantallen uit Vektis. Indien de aanlevering als uitbijter opvalt,
valt deze meteen af. Daarna controleren we de kostprijs ten opzichte van andere kostprijzen
(analyse B). Indien deze binnen de bandbreedte valt, keuren we de kostprijs goed.
Indien deze buiten de bandbreedte valt, kijken we of de aantallen afwijken van de overige
instellingen (analyse C). Als de aantallen binnen de bandbreedte vallen, of significant lager zijn,
blijft de kostprijs een uitbijter. Als de aantallen echter significant hoger zijn, dan hebben we te
maken met een grote aanbieder en willen we de kosten nader onderzoeken. Het is goed om hier
scherp te hebben dat op dit punt de aantallen al zijn geverifieerd met de aantallen in Vektis. We
controleren nu of de kosten afwijken van de gedeclareerde tarieven (analyse D).
Indien deze aansluiten, dan nemen we de kostprijs in principe mee. Indien de kostprijs ook afwijkt
van de gedeclareerde bedragen, dan sluiten we de kostprijs in principe uit.
Resultaten van schoning 2016 op zorgproductniveau
Schoningsstap

Aantal

Totaal aangeleverde kostprijzen

60.035

Instellingsschoning (accountantschoning en beoordeling)

4.227

Technisch geschoond

1.051

Stap A: significante afwijking van aantallen in Vektis

2.674

Stap C: geen significante afwijking van aantallen in kostprijsaanlevering

2.206

Stap D(IN): verkoopprijs binnen range (meenemen onder voorbehoud)

15

Stap D(UIT): verkoopprijs buiten range (schonen onder voorbehoud)

21

Schoning zorgproduct n.a.v. beoordeling

3.806

Valide volgens beslismodel

46.035

Valide definitief

46.050

Zoals in bovenstaande tabel te zien is, zijn er in totaal iets meer dan 60 duizend individuele
kostprijzen aangeleverd. Na de verschillende schoningen (zoals in voorgaande paragrafen
beschreven) blijven er iets meer dan 46 duizend kostprijzen over. Deze bestrijken het hele
gereguleerde segment.
Omdat zo goed als alle kostprijzen die overbleven in stap D van de beslisboom niet worden herijkt
in de RZ19a release, is er voor gekozen om in de beoordeling van deze kostprijzen de beslisboom
te volgen. Dat wil zeggen, de kostprijzen die in stap D als IN zijn aangemerkt (verkoopprijs binnen
range) worden wel meegenomen en de kostprijzen in stap D als UIT zijn aangemerkt (verkoopprijs
buiten range) worden niet meegenomen. Dit houdt in dat uiteindelijk 46.050 individuele kostprijzen
zijn meegenomen.
Omdat er een drietal kostprijzen in stap D van de beslisboom zitten die mogelijk in een volgende
release gebruikt kunnen worden voor een herijking, zullen deze kostprijzen op een later moment
nog inhoudelijk beoordeeld worden.

3.4 Verwijzing naar Tabel 8 in de tekst
In bijlage 1: Beschrijving brongegevens DIS op pagina 27, 2e alinea is de verwijzing naar de tabel
eronder niet correct. Hier staat nu Fout! erwijzingsbron niet gevonden’ Dit moet zijn ‘Tabel 8’.
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X

Tekst in het vastgestelde, gepubliceerde document

Een overzicht van het aantal rijen in de subtraject- en verrichtingstabellen behorende bij SZ
(= somatische zorg; dbc-zorgproducten) gebruikt voor de tariefberekening 2019 staat in Fout!
erwijzingsbron niet gevonden.. Dit zijn de getallen vóór schoning.
V

Gecorrigeerde tekst

Een overzicht van het aantal rijen in de subtraject- en verrichtingstabellen behorende bij SZ
(= somatische zorg; dbc-zorgproducten) gebruikt voor de tariefberekening 2019 staat in Tabel 8.
Dit zijn de getallen vóór schoning.

3.5 Verwijzing naar website in voetnoot
In bijlage 1: Beschrijving brongegevens DIS op pagina 27 is de verwijzing in de voetnoot niet goed
gegaan. Dit had moeten zijn:
8
https://www.nza.nl/zorgsectoren/medisch-specialistische-zorg/gegevens-aanleveren

3.6 Project Neonatologie
In paragraaf 2.3.2. op pagina 19 mist een zin dat alleen de indexering van Neonatologie onderdeel
vormt van de audit op de RZ19a. De beschreven berekeningsmethodiek is in de voorbereiding op
de RZ19a afgestemd met partijen en heeft tot het besluit van indexering van die tarieven geleid.

X

Tekst in het vastgestelde, gepubliceerde document

Daarom zijn de tarieven voor neonatologie, inclusief de add-on NICU, geïndexeerd.

V

Gecorrigeerde tekst

Daarom zijn de tarieven voor neonatologie, inclusief de add-on NICU, geïndexeerd. Alleen deze
indexatie is meegenomen in de audit van de RZ19a, omdat de beschreven methodiek niet is
gebruikt voor de tariefberekening.

3.7 Disclaimer
In de paragraaf over de disclaimer kan de tekst mogelijk tot verwarring leiden.
We hebben hierbij de tekst hierbij iets verduidelijkt.

X

Tekst in het vastgestelde, gepubliceerde document

Aan de publicatie van dit document kunt u geen rechten ontlenen. Hoewel we de inhoud van dit
document met de grootste zorgvuldigheid hebben samengesteld, aanvaarden we geen
aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan door het gebruik van de
informatie in dit document. Verveelvoudiging en verspreiding is toegestaan mits u de NZa als bron
vermeld, danwel als bron herkenbaar houdt.
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In geval van discrepantie is wat vastgesteld is in de formele regelgeving (Beleidsregel, Nadere
Regel en Tariefbeschikking) leidend. Een volledig overzicht van de (beleids)regels vindt u op onze
website nza.nl
V

Gecorrigeerde tekst

Hoewel we de inhoud van dit document met de grootste zorgvuldigheid hebben samengesteld, kan
het voorkomen dat er onvolkomenheden in dit document staan. In geval van discrepantie tussen
de inhoud van het verantwoordingsdocument en de formele regelgeving (Beleidsregel, Nadere
Regel en Tariefbeschikking), is de formele regelgeving leidend. Een volledig overzicht van de
formele regelgeving vindt u op onze website nza.nl. We aanvaarden derhalve geen
aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan door het gebruik van de
informatie in het verantwoordingsdocument. Verveelvoudiging en verspreiding is toegestaan mits u
de NZa als bron vermeldt, danwel als bron herkenbaar houdt.
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