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1. Inleiding

De NZa heeft enkele correcties en aanvullingen doorgevoerd in de
release RG18a/RF18a die op 5 juli jl. is gepubliceerd. Deze correcties zijn
technisch van aard en hebben vooral betrekking op de ict-systemen. De
softwareleveranciers zijn hierover al geïnformeerd.
In onderstaand overzicht vindt u de bestanden die zijn gewijzigd. In
hoofdstuk 2 vindt u een omschrijving van de wijzigingen.

1.1 Gewijzigde bestanden RG18a


Releasedocumenten:
20180101 Wijzigingen systematiek 2018 ggz fz gbg v20170713
(pdf)
20180101 Toelichting codelijsten v20171012



Tabellen:
20180101 cl activiteit tarief ggz v20171012 (txt)
20180101 cl tarief ggz v20170713 (txt)
20180101 Codelijsten ggz v20170713 ((xlsx)



Totaalbestand:
20180101 Totaalbestand ggz v20171012 (ZIP)

1.2 Gewijzigde bestanden RF18a


Releasedocumenten:
20180101 Wijzigingen systematiek 2018 ggz fz gbg v20170713
(pdf)
20180101 Toelichting codelijsten v20170713



Tabellen:
20180101 cl activiteit tarief fz v20170713 (txt)
20180101 cl tarief fz v20170713 (txt)
20180101 Codelijsten fz v20170713 ((xlsx)



Totaalbestand:
20180101 Totaalbestand fz v20170713 (ZIP)
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2. Aanvullingen RG18a / RF18a

2.1 Kleurcode groen weer in codelijsten
In de RZ18a was in de codelijsten, cl_activiteit_tarief_ggz,
cl_activiteit_tarief_fz, cl_tarief_ggz en cl_tarief_fz de kolom
cl_declaratiecode_kleur leeg gemaakt. De standaard vulling ‘groen’ was
verwijderd. Deze verandering leverde voor de ICT-leveranciers veel
problemen op bij de afleiding. Om die reden is Cl_declaratiecode_kleur in
deze correctierelease weer gevuld met ‘groen’.

2.2 Aanspraak verduidelijkt in toelichting codelijsten
De kleur in de kolom kolom cl_declaratiecode_kleur speelt sinds 2014
geen rol meer in het bepalen van de aanspraakbeperking.
Doordat deze kleur binnen de software van ICT-leveranciers een rol
speelt bij de afleiding, kan de kleur niet verwijderd worden uit de
codelijsten. Om toch duidelijk te maken dat de aanspraakbeperking op
een andere manier wordt bepaald binnen de dbc-systematiek, is ervoor
gekozen om dit te omschrijven in de Toelichting codelijsten. Dit is
gedaan door de volgende wijzigingen:






De voetnoot bij de kolom cl_activiteit_aanspraak_type in de codelijst
cl_activiteit is aangepast aan de aanspraakbepaling die vanaf 2017
van toepassing is.
Voetnoot 1 Aanspraakbeperking op activiteitniveau geldt alleen voor
dbc’s gestart in het jaar 2013. Vanaf 2014 mogen onverzekerde
activiteiten niet meer in de dbc-systematiek worden geregistreerd.
Vanaf 2017 is de codelijst cl_aanspraakbeperking vervallen. De
aanspraak op diagnose-niveau is terug te vinden in de codelijst
cl_diagnose.
Aan de omschrijving van de kolom cl_declaratiecode_kleur in de
codelijsten cl_activiteit_tarief_ggz en cl_activiteit_tarief_fz is een
voetnoot toegevoegd. Hierin wordt toegelicht dat de kleuring vanaf
2014 niet meer bepaalt of er aanspraak op de dbc zit.
Voetnoot 2 Aanspraakbeperking op declaratiecode-niveau geldt
alleen voor dbc’s gestart in het jaar 2013. Alle declaratiecodes zijn
vanaf 2014 ‘groen’, zowel in de ggz als in de fz. Vanaf 2017 is de
aanspraak op diagnoseniveau terug te vinden in de codelijst
cl_diagnose.
Aan de omschrijving van de kolom cl_declaratiecode_kleur in de
codelijsten cl_tarief_ggz en cl_ tarief_fz is een voetnoot toegevoegd.
Hierin wordt toegelicht dat de kleuring vanaf 2014 niet meer bepaald
of er aanspraak op de dbc zit.
Voetnoot 3 Aanspraakbeperking op declaratiecode-niveau geldt
alleen voor dbc’s gestart in het jaar 2013. Alle declaratiecodes zijn
vanaf 2014 ‘groen’, zowel in de ggz als in de fz. Vanaf 2017 is de
aanspraak op diagnose-niveau terug te vinden in de codelijst
cl_diagnose.

2.3 Omschrijving nhc in toelichting codelijsten
De normatieve huisvestingscomponent is herijkt. De kapitaallasten bij
verblijf maken integraal deel uit van de deelprestatie verblijf. Dit
betekent dat de kolom cl_activiteit_tarief_nhc niet meer gebruikt wordt.
De nhc-kolom voor de verblijfssoorten die geldig per 1 januari 2018 is
gevuld met 0. Dit is in de RG18a / RF18a wel verwerkt in de codelijsten
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cl_activiteit_tarief_ggz, cl_activiteit_tarief_fz, cl_tarief_ggz en
cl_tarief_fz, maar niet in de toelichting op de codelijsten. Bij deze
correctierelease is dit omschreven in de Toelichting codelijsten.

2.4 Lekenomschrijving VMR
Op verzoek van verschillende veldpartijen is in kolom
cl_activiteit_tarief_omschrijving van de tabel cl_activiteit_tarief_ggz de
lekenomschrijving voor de VMR-prestatie (Verblijf met
Rechtvaardigheidsgrond) gewijzigd. Er is een nieuwe tabel met
mutatiecodes aangemaakt ten opzichte van de RG18a. Deze tabel moet
ingelezen worden in uw systemen. Let op: door deze correctie zijn er nu
twee tabellen met mutatiecodes die tijdsvolgordelijk ingelezen moeten
worden.
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