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1. Inleiding

De NZa heeft enkele correcties en aanvullingen doorgevoerd op de
release RG19a/RF19a/RB19a die op 1 juli jl. is gepubliceerd en de
RG19b/RF19b/RB19b die op 31 november jl. is gepubliceerd. Deze
correcties zijn technisch van aard en hebben vooral betrekking op de
ICT-systemen.
In onderstaand overzicht vindt u de bestanden die zijn gewijzigd. In
hoofdstuk 3 vindt u een omschrijving van de wijzigingen in release 19a.
In hoofdstuk 4 vindt u een omschrijving van de wijzigingen in release
19b.

1.1 Gewijzigde bestanden pakket 2018 en 2019
Het vervangen van een activiteit per 2019 heeft gevolgen voor de dbc’s
die een openingsdatum in 2018 hebben en nog doorlopen in 2019.
Hiervoor zijn de validatieregels die controleren op de aanwezigheid van
deze te vervangen activiteit met terugwerkende kracht uitgebreid met de
nieuwe activiteit.
De onderstaande documenten vervangen de nu geldige documenten.
Releasedocumenten:

20190101 Erratum addendum voor de B-release v20190129(pdf)

20180101 Toelichting validatieregels ggz v20190129(pdf)

20190101 Toelichting validatieregels ggz v20190129 (pdf)

20190101 Validatieregels ggz v20190129 (xlsx)
Tabellen:

20190101

20190101

20190101

20190101

cl diagnose v20190129 (txt)
Codelijsten ggz v20190129 (xlsx)
Codelijsten fz v20190129 (xlsx)
Codelijsten gbg v20190129 (xlsx)

Totaalbestanden:

20190101 Totaalbestand ggz v20190129 (ZIP)

20190101 Totaalbestand fz v20190129 (ZIP)

20190101 Totaalbestand gbg v20190129 (ZIP)

2. Wijzigingen per uitleverproduct

Overzicht wijzigingen per uitleverproduct
In de tabel hieronder staat per branche en per thema in welke producten
wijzigingen zijn aangebracht.
Branches

Producten

Ggz











Bevindingen vanuit het veld en de NZa

Terugdraaien Acute psychiatrische
hulpverlening

Dagbesteding en geneeskundige
begeleiding

6601
6685
6686

6601
6685
6686

7062
7022
7025
7056
7058

7064

7064

Cl_Diagnose

7062
7012
7056
7058

2019

Toelichting validatieregels

Onderwerpen

Validatieregels 2019 (xls)



2018

Gbg
Toelichting validatieregels



Validatieregels 2018 (xls)

Fz



3. Aanvullingen RG19a / RF19a / RB19a

3.1 Validatieregels 6601, 6680, 6685, 6686 & 7012 (ggz)
3.1.1 Validatie 6601, 6685 en 6686
Bij de introductie van ‘ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting’ ter
vervanging van ’ondersteunend begeleidingscontact’ in de 19a-release is geen rekening
gehouden met dbc’s die in 2018 zijn gestart en doorlopen in 2019.
De activiteiten die beginnen met ‘act_4.7%’ zijn daarom met terugwerkende kracht
toegevoegd aan alle validaties waarin gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van ‘act_4.2%’
in het pakket van 2018.
De validatieregels voor 2019 blijven ongewijzigd.
3.1.1.1 Val6601
Huidige situatie 2018
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20130101

20181231

val6601

DBC

valt de DBC uit.

Branche
indicator
1

Naam

Een DBC heeft niet alleen de activiteit verblijf zonder overnachting, noch in combinatie met alleen
• pré-intake
• algemeen indirecte tijd
• ondersteunende begeleiding
• dagbesteding
Conditie

Als bij een DBC alleen de activiteit verblijf zonder overnachting is geregistreerd of als deze in combinatie voorkomt met
alleen
• pré-intake en/of
• algemeen indirecte tijd en/of
• ondersteunende begeleidingscontacten en/of
• dagbesteding
Toelichting op de conditie

Verblijf zonder overnachting is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde
'Verblijfsdag' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_8.9.01' bevat.
Pré-intake is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Tijdschrijven' bevat
en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_1' bevat.
Algemeen indirecte tijd activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de
waarde 'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_7%' bevat.
Ondersteunende begeleidingscontacten activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom
CL_Activiteit_Soort de waarde 'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_4.2%' bevat.
Dagbestedings activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde
'Dagbesteding' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_9%' bevat.
Hint

Controleer of de zorg voor de patiënt valt onder de 2e lijns curatieve GGZ.
Verwijder eventueel de DBC of registreer indien van toepassing de ontbrekende behandelactiviteiten anders dan verblijf
zonder overnachting.

Nieuwe situatie 2018
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20130101

20171231

val6601

DBC

valt de DBC uit.

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20180101

20181231

val6601

DBC

valt de DBC uit.

Branche
indicator
1

Branche
indicator
1

Naam

Een DBC heeft niet alleen de activiteit verblijf zonder overnachting, noch in combinatie met alleen
• pré-intake
• algemeen indirecte tijd
• ondersteunende begeleiding
• ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting
• dagbesteding
Conditie

Als bij een DBC alleen de activiteit verblijf zonder overnachting is geregistreerd of als deze in combinatie voorkomt met
alleen
• pré-intake en/of
• algemeen indirecte tijd en/of
• ondersteunende begeleidingscontacten en/of
• ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting en/of
• dagbesteding
Toelichting op de conditie

Verblijf zonder overnachting is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde
'Verblijfsdag' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_8.9.01' bevat.
Pré-intake is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Tijdschrijven' bevat
en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_1' bevat.
Algemeen indirecte tijd activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de
waarde 'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_7%' bevat.
Ondersteunende begeleidingscontacten activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom
CL_Activiteit_Soort de waarde 'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_4.2%' bevat.
Ondersteunende begeleidingscontacten activiteiten tijdens verblijf met overnachting zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit
waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde
'Act_4.7%' bevat.
Dagbestedings activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde
'Dagbesteding' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_9%' bevat.
Hint

Controleer of de zorg voor de patiënt valt onder de 2e lijns curatieve GGZ.
Verwijder eventueel de DBC of registreer indien van toepassing de ontbrekende behandelactiviteiten anders dan verblijf
zonder overnachting.

3.1.1.2 Toelichting Val6601
Huidige situatie 2018

Als bij een DBC alleen de activiteit verblijf zonder overnachting is geregistreerd of als deze in
combinatie voorkomt met alleen
 pré-intake en/of
 algemeen indirecte tijd en/of
 ondersteunende begeleidingscontacten en/of
 dagbesteding
dan valt de DBC uit.
SELECT
'VAL6601' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM DBC DBC
WHERE EXISTS
( SELECT 1
FROM VERBLIJFSDAG VBL
WHERE DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = VBL.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND VBL.CL_ACTIVITEIT_CODE = 'ACT_8.9.01'
)
AND NOT EXISTS
(

SELECT 1
FROM VERBLIJFSDAG VBL
WHERE DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = VBL.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND VBL.CL_ACTIVITEIT_CODE <> 'ACT_8.9.01'

)
AND NOT EXISTS
( SELECT 1
FROM TIJDSCHRIJVEN TIJD
WHERE DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = TIJD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_1'
AND TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_7%'
AND TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_4.2%'
)
AND NOT EXISTS
( SELECT 1
FROM VERRICHTING AS VER
WHERE DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = VER.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
)

Nieuwe situatie 2018

Als bij een DBC alleen de activiteit verblijf zonder overnachting is geregistreerd of als deze in
combinatie voorkomt met alleen
 pré-intake en/of
 algemeen indirecte tijd en/of
 ondersteunende begeleidingscontacten en/of
 ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting en/of
 dagbesteding
dan valt de DBC uit.

SELECT
'VAL6601' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM DBC DBC
WHERE EXISTS
( SELECT 1
FROM VERBLIJFSDAG VBL
WHERE DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = VBL.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND VBL.CL_ACTIVITEIT_CODE = 'ACT_8.9.01'
)
AND NOT EXISTS
(

SELECT 1
FROM VERBLIJFSDAG VBL
WHERE DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = VBL.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND VBL.CL_ACTIVITEIT_CODE <> 'ACT_8.9.01'

)
AND NOT EXISTS
( SELECT 1
FROM TIJDSCHRIJVEN TIJD
WHERE DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = TIJD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_1'
AND TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_7%'
AND TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_4.2%'
AND TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_4.7%'
)
AND NOT EXISTS
( SELECT 1
FROM VERRICHTING AS VER
WHERE DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = VER.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
)

3.1.1.3 Val6685
Huidige situatie 2018
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20170101

20181231

Val6685

DBC

Valt de DBC uit

Naam

Een DBC heeft niet alleen activiteit
• ondersteunende begeleiding
en ook niet in combinatie met
• pré-intake
• en/of intake/diagnostiek
• en/of algemeen indirecte tijd
• en/of dagbesteding
• en/of verblijf zonder overnachting
• en/of inzet tolk gebarentaal/communicatiespecialist

Conditie

Als bij een DBC alleen activiteit

Branche
indicator
1

• ondersteunende begeleiding
zijn geregistreerd
OF
als deze in combinatie voorkomt met
• pré-intake
• en/of diagnostiek
• en/of algemeen indirecte tijd
• en/of dagbesteding
• en/of verblijf zonder overnachting
• en/of inzet tolk gebarentaal/communicatiespecialist

Toelichting op de conditie

Ondersteunende begeleiding contacten activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom
CL_Activiteit_Soort de waarde 'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_4.2%' bevat.
Pré-intake is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Tijdschrijven' bevat
en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_1' bevat.
Diagnostiek activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde
'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_2%' bevat.
Algemeen indirecte tijd activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de
waarde 'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_7%' bevat.
Dagbesteding activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde
'Dagbesteding' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_9%' bevat..
Verblijf zonder overnachting is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde
'Verblijfsdag' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_8.9.01' bevat.
De verrichting 'Toeslag tolk gebarentaal/communicatiespecialist' is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit woorvoor de kolom
CL_Activiteit_Code de waarde 'act_10.6' bevat.
Hint

Verwijder de DBC of registreer indien van toepassing de ontbrekende behandelactiviteiten anders dan Ondersteunende
begeleiding

Nieuwe situatie 2018
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20170101

20171231

Val6685

DBC

Valt de DBC uit

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20180101

20181231

Val6685

DBC

Valt de DBC uit

Naam

Een DBC heeft niet alleen activiteit
• ondersteunende begeleiding en/of
• ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting
en ook niet in combinatie met
• pré-intake
• en/of intake/diagnostiek
• en/of algemeen indirecte tijd
• en/of dagbesteding

Branche
indicator
1

Branche
indicator
1

• en/of verblijf zonder overnachting
• en/of inzet tolk gebarentaal/communicatiespecialist

Conditie

Als bij een DBC alleen activiteit
• ondersteunende begeleiding en/of
• ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting
zijn geregistreerd
OF
als deze in combinatie voorkomt met
• pré-intake
• en/of diagnostiek
• en/of algemeen indirecte tijd
• en/of dagbesteding
• en/of verblijf zonder overnachting
• en/of inzet tolk gebarentaal/communicatiespecialist

Toelichting op de conditie

Ondersteunende begeleiding contacten activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom
CL_Activiteit_Soort de waarde 'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_4.2%' bevat.
Ondersteunende begeleidingscontacten tijdens verblijf met overnachting zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor
de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_4.7%' bevat.
Pré-intake is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Tijdschrijven' bevat
en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_1' bevat.
Diagnostiek activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde
'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_2%' bevat.
Algemeen indirecte tijd activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de
waarde 'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_7%' bevat.
Dagbesteding activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde
'Dagbesteding' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_9%' bevat..
Verblijf zonder overnachting is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde
'Verblijfsdag' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_8.9.01' bevat.
De verrichting 'Toeslag tolk gebarentaal/communicatiespecialist' is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit woorvoor de kolom
CL_Activiteit_Code de waarde 'act_10.6' bevat.
Hint

Verwijder de DBC of registreer indien van toepassing de ontbrekende behandelactiviteiten anders dan Ondersteunende
begeleiding

3.1.1.1 Toelichting Val6685
Huidige situatie 2018

Als bij een DBC alleen activiteit
 ondersteunende begeleiding
zijn geregistreerd
OF
als deze in combinatie voorkomt met
 pré-intake
 en/of diagnostiek

 en/of algemeen indirecte tijd
 en/of dagbesteding
valt de DBC uit.
WITH CANDIDATE_DBC
( DBC_IDENTIFICATIENUMMER
, HAS_OTHER_VERRICHTING
, HAS_OTHER_DAGBESTEDING
, HAS_OTHER_TIJDSCHRIJVEN
, HAS_OTHER_VERBLIJFSDAG
)
AS
( SELECT DISTINCT
DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
, HAS_OTHER_VERRICHTING = ( SELECT TOP 1 1
FROM VERRICHTING VER
WHERE VER.DBC_IDENTIFICATIENUMMER =
DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
)
, HAS_OTHER_DAGBESTEDING = (SELECT TOP 1 1
FROM DAGBESTEDING DAG
WHERE DAG.DBC_IDENTIFICATIENUMMER =
DAG.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND NOT CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_9%'
)
,HAS_OTHER_TIJDSCHRIJVEN = (SELECT TOP 1 1
FROM TIJDSCHRIJVEN TIJD
WHERE TIJD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER =
DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND NOT TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_4.2%'
AND NOT TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_1'
AND NOT TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_2%'
AND NOT TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_7%'
)
, HAS_OTHER_VERBLIJFSDAG = ( SELECT TOP 1 1
FROM VERBLIJFSDAG VBD
WHERE VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER =
DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND NOT CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_8.9.01'
)
FROM DBC DBC
INNER JOIN TIJDSCHRIJVEN TIJD
ON TIJD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_4.2%'
)
SELECT DISTINCT
'VAL6685' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
,

DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER

FROM CANDIDATE_DBC DBC
WHERE HAS_OTHER_VERRICHTING IS NULL

AND HAS_OTHER_DAGBESTEDING IS NULL
AND HAS_OTHER_TIJDSCHRIJVEN IS NULL
AND HAS_OTHER_VERBLIJFSDAG IS NULL

Nieuwe situatie 2018

Als bij een DBC alleen activiteit
 ondersteunende begeleiding
 en/of ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting
zijn geregistreerd
OF
als deze in combinatie voorkomt met
 pré-intake
 en/of diagnostiek
 en/of algemeen indirecte tijd
 en/of dagbesteding
valt de DBC uit.
WITH CANDIDATE_DBC
( DBC_IDENTIFICATIENUMMER
, HAS_OTHER_VERRICHTING
, HAS_OTHER_DAGBESTEDING
, HAS_OTHER_TIJDSCHRIJVEN
, HAS_OTHER_VERBLIJFSDAG
)
AS
( SELECT DISTINCT
DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
, HAS_OTHER_VERRICHTING = ( SELECT TOP 1 1
FROM VERRICHTING VER
WHERE VER.DBC_IDENTIFICATIENUMMER =
DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
)
, HAS_OTHER_DAGBESTEDING = (SELECT TOP 1 1
FROM DAGBESTEDING DAG
WHERE DAG.DBC_IDENTIFICATIENUMMER =
DAG.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND NOT CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_9%'
)
,HAS_OTHER_TIJDSCHRIJVEN = (SELECT TOP 1 1
FROM TIJDSCHRIJVEN TIJD
WHERE TIJD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER =
DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND NOT TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_4.2%'
AND NOT TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_4.7%'
AND NOT TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_1'
AND NOT TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_2%'
AND NOT TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_7%'
)
, HAS_OTHER_VERBLIJFSDAG = ( SELECT TOP 1 1
FROM VERBLIJFSDAG VBD

WHERE VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER =
DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND NOT CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_8.9.01'
)
FROM DBC DBC
INNER JOIN TIJDSCHRIJVEN TIJD
ON TIJD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND (TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_4.2%' OR

TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE

'ACT_4.7%')
)
SELECT DISTINCT
'VAL6685' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
,

DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER

FROM CANDIDATE_DBC DBC
WHERE HAS_OTHER_VERRICHTING IS NULL
AND HAS_OTHER_DAGBESTEDING IS NULL
AND HAS_OTHER_TIJDSCHRIJVEN IS NULL
AND HAS_OTHER_VERBLIJFSDAG IS NULL

3.1.1.2 Val6686
Huidige situatie 2018
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20170101

20181231

Val6686

DBC

Valt de DBC uit

Branche
indicator
1

Naam

Een DBC heeft niet alleen
• dagbesteding-activiteiten
noch in combinatie met
• pré-intake
• en/of intake/diagnostiek
• en/of algemeen indirecte tijd
• en/of ondersteunende begeleiding contacten
• en/of verblijf zonder overnachting
• en/of inzet tolk gebarentaal/communicatiespecialist

Conditie

Als bij een DBC alleen
• dagbesteding-activiteiten
zijn geregistreerd
OF
als deze in combinatie voorkomt met
• pré-intake
• en/of intake/diagnostiek
• en/of algemeen indirecte tijd
• en/of ondersteunende begeleiding contacten
• en/of verblijf zonder overnachting
• en/of inzet tolk gebarentaal/communicatiespecialist

Toelichting op de conditie

Dagbesteding activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde

'Dagbesteding' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_9%' bevat..
Pré-intake is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Tijdschrijven' bevat
en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_1' bevat.
Diagnostiek activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde
'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_2%' bevat.
Algemeen indirecte tijd activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de
waarde 'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_7%' bevat.
Ondersteunende begeleiding contacten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de
waarde 'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_4.2%' bevat.
Verblijf zonder overnachting is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde
'Verblijfsdag' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_8.9.01' bevat.
De verrichting 'Toeslag tolk gebarentaal/communicatiespecialist' is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit woorvoor de kolom
CL_Activiteit_Code de waarde 'act_10.6' bevat.
Hint

Verwijder de DBC of registreer indien van toepassing de ontbrekende behandelactiviteiten anders dan Dagbesteding

Nieuwe situatie 2018
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20170101

20171231

Val6686

DBC

Valt de DBC uit

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20180101

20181231

Val6686

DBC

Valt de DBC uit

Naam

Een DBC heeft niet alleen
• dagbesteding-activiteiten
en ook niet in combinatie met
• pré-intake
• en/of intake/diagnostiek
• en/of algemeen indirecte tijd
• en/of ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting
• en/of verblijf zonder overnachting
• en/of inzet tolk gebarentaal/communicatiespecialist
• en/of toeslag oorlogsgerelateerd psychotrauma
Conditie

Als bij een DBC alleen
• dagbesteding-activiteiten
zijn geregistreerd
OF
als deze in combinatie voorkomt met
• pré-intake
• en/of intake/diagnostiek
• en/of algemeen indirecte tijd
• en/of ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting
• en/of ondersteunende begeleiding contacten
• en/of verblijf zonder overnachting

Branche
indicator
1

Branche
indicator
1

• en/of inzet tolk gebarentaal/communicatiespecialist

Toelichting op de conditie

Dagbesteding activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde
'Dagbesteding' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_9%' bevat..
Pré-intake is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Tijdschrijven' bevat
en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_1' bevat.
Diagnostiek activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde
'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_2%' bevat.
Algemeen indirecte tijd activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de
waarde 'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_7%' bevat.
Ondersteunende begeleiding contacten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de
waarde 'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_4.2%' bevat.
Ondersteunende begeleidingscontacten tijdens verblijf met overnachting zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor
de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_4.7%' bevat.
Verblijf zonder overnachting is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde
'Verblijfsdag' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_8.9.01' bevat.
De verrichting 'Toeslag tolk gebarentaal/communicatiespecialist' is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit woorvoor de kolom
CL_Activiteit_Code de waarde 'act_10.6' bevat.
Hint

Verwijder de DBC of registreer indien van toepassing de ontbrekende behandelactiviteiten anders dan Dagbesteding

3.1.1.3 Toelichting Val6686
Huidige situatie 2018
Als bij een DBC alleen

dagbestedingactiviteiten
zijn geregistreerd
OF
als deze in combinatie voorkomt met

pré-intake

en/of intake/diagnostiek

en/of algemeen indirecte tijd

en/of ondersteunende begeleiding contacten

en/of verblijf zonder overnachting
valt de DBC uit.
WITH CANDIDATE_DBC
( DBC_IDENTIFICATIENUMMER
, HAS_OTHER_VERRICHTING
, HAS_OTHER_TIJDSCHRIJVEN
, HAS_OTHER_VERBLIJFSDAG
)
AS
( SELECT DISTINCT
DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
,

HAS_OTHER_VERRICHTING =
( SELECT TOP 1 1
FROM VERRICHTING VER

WHERE VER.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
)
,

HAS_OTHER_TIJDSCHRIJVEN =
( SELECT TOP 1 1
FROM TIJDSCHRIJVEN TIJD
WHERE TIJD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND NOT TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_4.2%'
AND NOT TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_1'
AND NOT TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_2%'
AND NOT TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_7%'
)

,

HAS_OTHER_VERBLIJFSDAG =
( SELECT TOP 1 1
FROM VERBLIJFSDAG VBD
WHERE VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND NOT CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_8.9.01'
)

FROM DBC DBC
INNER JOIN DAGBESTEDING DAG
ON DAG.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND DAG.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_9%'
)
SELECT DISTINCT
'VAL6686' AS VALCODE
,

'E' AS VALSTATUS

,

DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER

FROM CANDIDATE_DBC DBC
WHERE HAS_OTHER_VERRICHTING IS NULL
AND HAS_OTHER_TIJDSCHRIJVEN IS NULL
AND HAS_OTHER_VERBLIJFSDAG IS NULL

Nieuwe situatie 2018
Als bij een DBC alleen

dagbestedingsactiviteiten
zijn geregistreerd
OF
als deze in combinatie voorkomt met

pré-intake

en/of intake/diagnostiek

en/of algemeen indirecte tijd

en/of ondersteunende begeleiding contacten

en/of ondersteunende begeleidingscontacten tijdens verblijf met overnachting

en/of verblijf zonder overnachting
valt de DBC uit.
WITH CANDIDATE_DBC
( DBC_IDENTIFICATIENUMMER
, HAS_OTHER_VERRICHTING
, HAS_OTHER_TIJDSCHRIJVEN
, HAS_OTHER_VERBLIJFSDAG
)
AS
( SELECT DISTINCT
DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
,

HAS_OTHER_VERRICHTING =
( SELECT TOP 1 1

FROM VERRICHTING VER
WHERE VER.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
)
,

HAS_OTHER_TIJDSCHRIJVEN =
( SELECT TOP 1 1
FROM TIJDSCHRIJVEN TIJD
WHERE TIJD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND NOT TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_4.2%'
AND NOT TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_4.7%'
AND NOT TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_1'
AND NOT TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_2%'
AND NOT TIJD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_7%'
)

,

HAS_OTHER_VERBLIJFSDAG =
( SELECT TOP 1 1
FROM VERBLIJFSDAG VBD
WHERE VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND NOT CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_8.9.01'
)

FROM DBC DBC
INNER JOIN DAGBESTEDING DAG
ON DAG.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND DAG.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_9%'
)
SELECT DISTINCT
'VAL6686' AS VALCODE
,

'E' AS VALSTATUS

,

DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER

FROM CANDIDATE_DBC DBC
WHERE HAS_OTHER_VERRICHTING IS NULL
AND HAS_OTHER_TIJDSCHRIJVEN IS NULL
AND HAS_OTHER_VERBLIJFSDAG IS NULL

3.1.2 Validatie 6680
In het document deel 1b Wijzigingen systematiek van de 19a-release ontbrak in de de SQL in
de huidige situatie de laatste regel (WHERE VER.CL_ACTIVITEIT_CODE <> ‘ACT 10.3’). In de
Toelichting validatieregels en in het In het document deel 1b Wijzigingen systematiek van de
19b-release staat de SQL wel juist. Er zijn hiervoor geen documenten aangepast.
3.1.3 Validatie 7012
In het document deel 1b Wijzigingen systematiek en de Toelichting validatieregels was in de
Nieuwe situatie de hint in de validatieregel niet aangepast. Dit is gecorrigeerd in de 19brelease.
In document deel 1b Wijzigingen systematiek stond onder de Nieuwe situatie niet de juiste
SQL. Zie hiervoor de SQL onder huidig 19b, deze is wel juist.

4. Aanvullingen RG19b / RF19b / RB19b

4.1 Validatieregels 7012, 7022, 7025, 7056, 7058, 7062 & 7064
(ggz)
4.1.1 Validatie 7012
In het document deel 1b Wijzigingen systematiek en de Toelichting validatieregels van de 19brelease was de hint in de Nieuwe situatie en de huidige situatie omgewisseld. Dit is in beide
documenten gecorrigeerd.
4.1.1.1 Val7012
Huidige situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20190101

99991231

Val7012

DBC

Valt de DBC uit

Branche
indicator
1

Hint

Verwijder de activiteiten anders dan 'crisisopvang', 'algemeen indirecte tijd', verblijfsdagen met overnachting.

Nieuwe situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20190101

99991231

Val7012

DBC

Valt de DBC uit

Branche
indicator
1

Hint

Verwijder de activiteiten anders dan 'crisisopvang', 'algemeen indirecte tijd', verblijfsdagen met overnachting en/of de
verrichting 'beschikbaarheidscomponent voor 24-uurs crisiszorg'

4.1.2 Validatie 7022
In het document deel 1b Wijzigingen systematiek en de Toelichting validatieregels werd de
SQL van validatieregel 7021 getoond. Dit was ook het geval voor de 19a-release. Dit is
gecorrigeerd in beide documenten van de b-release.
4.1.2.1 Toelichting Val7022
Huidige situatie
Als op een DBC de

Beschikbaarheidcomponent voor 24-uurs crisiszorg
is geregistreerd en het zorgtype is anders dan


Crisisinterventie zonder opname


Crisisinterventie met opname
valt de DBC uit.
SELECT DISTINCT
'VAL7021' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM DBC DBC
JOIN VERRICHTING VER

ON DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = VER.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
WHERE VER.CL_ACTIVITEIT_CODE = 'ACT_10.3'
AND DBC.CL_ZORGTYPE_CODE NOT IN ('301','302')

Nieuwe situatie
Als op een DBC de

Beschikbaarheidcomponent voor 24-uurs crisiszorg
is geregistreerd en er is op de DBC geen directe tijd geregistreerd, valt de DBC uit.
SELECT DISTINCT
'VAL7022' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, VER.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM VERRICHTING VER
WHERE VER.CL_ACTIVITEIT_CODE = 'ACT_10.3'
AND NOT EXISTS
( SELECT
TIJD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM TIJDSCHRIJVEN TIJD
WHERE VER.DBC_IDENTIFICATIENUMMER=TIJD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
GROUP BY
TIJD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
HAVING
SUM(TIJD.TIJDSCHRIJVEN_DIRECTE_MINUTEN) > 0
)

4.1.3 Validatie 7025
In het document deel 1b Wijzigingen systematiek en de Validatieregels staat in de kolom naam
en de kolom conditie een onjuiste conditie. Het laatste punt moet vervangen worden door
“kleiner dan 1 of groter dan 28, valt de DBC uit”. Dit is in beide documenten gecorrigeerd.
4.1.3.1 Val7025
Huidige situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20190101

99991231

Val7025

DBC

Valt de DBC uit

Naam

Als een DBC het zorgtype
• Crisisinterventie met opname
heeft en het aantal dagen
• verblijf met overnachting
• en/of verblijf beveiligingsniveau 2
• en/of verblijf beveiligingsniveau 3
bevat minimaal 1 en maximaal 28 verblijfsdagen met overnachting, valt de DBC uit.
Conditie

Als een DBC het zorgtype
• Crisisinterventie met opname
heeft en het aantal dagen
• verblijf met overnachting
• en/of verblijf beveiligingsniveau 2
• en/of verblijf beveiligingsniveau 3
heeft en het aantal verblijfsdagen met overnachting is kleiner dan 1 of groter dan 28
Toelichting op de conditie

Branche
indicator
1

Zorgtype Crisisinterventie met opname is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de
waarde '302' bevat.
Verblijfsdagen met overnachting zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde
'Verblijfsdag' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_8.8.%' , 'Act_8.11.%' of 'Act_8.12.%' bevat.
Hint

Verwijder verblijfsdagen met overnachting of wijzig het zorgtype

Nieuwe situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20190101

99991231

Val7025

DBC

Valt de DBC uit

Branche
indicator
1

Naam

Als een DBC het zorgtype
• Crisisinterventie met opname
heeft en het aantal dagen
• verblijf met overnachting
• en/of verblijf beveiligingsniveau 2
• en/of verblijf beveiligingsniveau 3
is kleiner dan 1 of groter dan 28, valt de DBC uit.
Conditie

Als een DBC het zorgtype
• Crisisinterventie met opname
heeft en het aantal dagen
• verblijf met overnachting
• en/of verblijf beveiligingsniveau 2
• en/of verblijf beveiligingsniveau 3
is kleiner dan 1 of groter dan 28, valt de DBC uit.
Toelichting op de conditie

Zorgtype Crisisinterventie met opname is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de
waarde '302' bevat.
Verblijfsdagen met overnachting zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde
'Verblijfsdag' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_8.8.%' , 'Act_8.11.%' of 'Act_8.12.%' bevat.
Hint

Verwijder verblijfsdagen met overnachting of wijzig het zorgtype

4.1.4 Validatie 7056
Bij het terugdraaien van de wijzigingen voor de Acute psychiatrische hulpverlening zijn er een
aantal afwijkingen geïntroduceerd.
In het document deel 1b Wijzigingen systematiek, de Toelichting validatieregels en de
Validatieregels werd in de validatie, de toelichting en de sql in de Nieuwe situatie de overgang
naar DSM-5 genoemd. Dit is gecorrigeerd in alle documenten.
In het document deel 1b Wijzigingen systematiek, de Toelichting validatieregels en de
Validatieregels was in de SQL de wijziging m.b.t. de regiebehandelaar niet opgenomen. Dit is
gecorrigeerd in alle documenten.

4.1.4.1 Val7056
Huidige situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20180101

99991231

Val7056

DBC

Valt de DBC uit

Branche
indicator
1

Naam
Initiële DBC heeft directe tijd geregistreerd door een regiebehandelaar
Uitzondering:
Bij het zorgtype
• Crisisinterventie zonder opname
• Overgang vanuit de jeugdwet
• Overgang naar DSM-5
hoeft er door een regiebehandelaar geen directe tijd geregistreerd te zijn op een initiële DBC
Uitzondering: beroepen waarvan de tijd niet mag worden meegenomen in de afleiding naar een behandelgroep dienen niet
meegenomen te worden in de bepaling van directe tijd
Conditie
Als bij een initiële DBC geen directe tijd is geregistreerd door een regiebehandelaar
Uitzondering:
Bij het zorgtype
• Crisisinterventie zonder opname
• Overgang vanuit de jeugdwet
• Overgang naar DSM-5
hoeft er door een regiebehandelaar geen directe tijd geregistreerd te zijn op een initiële DBC
Uitzondering: beroepen waarvan de tijd niet mag worden meegenomen in de afleiding naar een behandelgroep dienen niet
meegenomen te worden in de bepaling van directe tijd
Toelichting op de conditie
Initiële zorgtypen zijn zorgtypen uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '1%' bevat.
Directe tijd activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Mag_Direct de waarde 'J'
bevat.
Zorgtype 'Crisisinterventie zonder opname' is een zorgtype uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom
CL_Zorgtype_Code de waarde '301' bevat.
Zorgtype 'Overgang vanuit de jeugdwet' is een zorgtype uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom
CL_Zorgtype_Code de waarde '147' bevat.
Zorgtype 'Overgang naar DSM-5' is een zorgtype uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de
waarde '150' bevat.
Beroepen waarvan de geschreven tijd niet mag worden meegenomen in de afleiding naar een behandelgroep zijn beroepen
waarvoor in codelijst CL_Beroep de kolom CL_Beroep_Afleidbaar de waarde '0' hebben.
Hint
Voeg directe tijd toe geregistreerd door een regiebehandelaar

Nieuwe situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Branche
indicator

20180101

20181231

Val7056

DBC

Valt de DBC uit

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20190101

99991231

Val7056

DBC

Valt de DBC uit

1

Branche
indicator
1

Naam
Initiële DBC heeft directe tijd geregistreerd door een regiebehandelaar
Uitzondering:
Bij het zorgtype
• Crisisinterventie zonder opname
• Overgang vanuit de jeugdwet
hoeft er door een regiebehandelaar geen directe tijd geregistreerd te zijn op een initiële DBC
Uitzondering: beroepen waarvan de tijd niet mag worden meegenomen in de afleiding naar een behandelgroep dienen niet
meegenomen te worden in de bepaling van directe tijd
Conditie
Als bij een initiële DBC geen directe tijd is geregistreerd door een regiebehandelaar
Uitzondering:
Bij het zorgtype
• Crisisinterventie zonder opname
• Overgang vanuit de jeugdwet
hoeft er door een regiebehandelaar geen directe tijd geregistreerd te zijn op een initiële DBC
Uitzondering: beroepen waarvan de tijd niet mag worden meegenomen in de afleiding naar een behandelgroep dienen niet
meegenomen te worden in de bepaling van directe tijd
Toelichting op de conditie
Initiële zorgtypen zijn zorgtypen uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '1%' bevat.
Directe tijd activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Mag_Direct de waarde 'J'
bevat.
Zorgtype 'Crisisinterventie zonder opname' is een zorgtype uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom
CL_Zorgtype_Code de waarde '301' bevat.
Zorgtype 'Overgang vanuit de jeugdwet' is een zorgtype uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom
CL_Zorgtype_Code de waarde '147' bevat.
Beroepen waarvan de geschreven tijd niet mag worden meegenomen in de afleiding naar een behandelgroep zijn beroepen
waarvoor in codelijst CL_Beroep de kolom CL_Beroep_Afleidbaar de waarde '0' hebben.
Hint
Voeg directe tijd toe geregistreerd door een regiebehandelaar

4.1.4.2 Toelichting Val7056
Huidige situatie
Als bij een initiële DBC geen directe tijd is geregistreerd door een regiebehandelaar, valt de
DBC uit
Uitzondering:
Bij het zorgtype

• Crisisinterventie zonder opname
• Overgang vanuit de jeugdwet
• Overgang naar DSM-5
hoeft er door een regiebehandelaar geen directe tijd geregistreerd te zijn op een DBC.
Uitzondering 2:
Beroepen waarvan de tijd niet mag worden meegenomen in de afleiding naar een
behandelgroep dienen niet meegenomen te worden in de bepaling van directe tijd.
SELECT DISTINCT
'VAL7056' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM DBC
WHERE (DBC.CL_ZORGTYPE_CODE LIKE '1%' OR DBC.CL_ZORGTYPE_CODE = ‘302’)
AND (DBC.CL_ZORGTYPE_CODE <> '147' OR DBC.CL_ZORGTYPE_CODE <> '150')
AND NOT EXISTS (
SELECT *
FROM TIJDSCHRIJVEN TIJD
JOIN CL_BEROEP BER
ON TIJD.CL_BEROEP_CODE = BER.CL_BEROEP_CODE
JOIN CL_HOOFDBEROEPEN HFD
ON TIJD.CL_BEROEP_CODE = HFD.CL_HOOFDBEROEPEN_CODE
WHERE DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = TIJD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND BER.CL_BEROEP_AFLEIDBAAR <> 0
AND TIJD.TIJDSCHRIJVEN_DIRECTE_MINUTEN > 0
)

Nieuwe situatie
Als bij een initiële DBC geen directe tijd is geregistreerd door een regiebehandelaar, valt de
DBC uit
Uitzondering:
Bij het zorgtype
• Crisisinterventie zonder opname
• Overgang vanuit de jeugdwet
hoeft er door een regiebehandelaar geen directe tijd geregistreerd te zijn op een DBC.
Uitzondering 2:
Beroepen waarvan de tijd niet mag worden meegenomen in de afleiding naar een
behandelgroep dienen niet meegenomen te worden in de bepaling van directe tijd.
SELECT DISTINCT
'VAL7056' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM DBC
WHERE (DBC.CL_ZORGTYPE_CODE LIKE '1%' OR DBC.CL_ZORGTYPE_CODE = ‘302’)
AND DBC.CL_ZORGTYPE_CODE <> '147'
AND NOT EXISTS (
SELECT *
FROM TIJDSCHRIJVEN TIJD

JOIN CL_BEROEP BER
AND DBC.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CL_BEROEP_BEGINDATUM AND CL_BEROEP_EINDDATUM
ON TIJD.CL_BEROEP_CODE = BER.CL_BEROEP_CODE
WHERE DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = TIJD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND (DBC.BEROEPCODE_EERSTE_REGIEBEHANDELAAR = TIJD.CL_BEROEP_CODE OR
DBC.BEROEPCODE_EERSTE_REGIEBEHANDELAAR = TIJD.CL_BEROEP_CODE)
AND BER.CL_BEROEP_AFLEIDBAAR <> 0
AND TIJD.TIJDSCHRIJVEN_DIRECTE_MINUTEN > 0
)

4.1.5 Validatie 7058
Bij het terugdraaien van de wijzigingen voor de Acute psychiatrische hulpverlening zijn er een
aantal afwijkingen geïntroduceerd.
In het document deel 1b Wijzigingen systematiek, de Toelichting validatieregels en de
Validatieregels was in de validatie en de toelichting de wijziging m.b.t. de 35 dagen-regel niet
opgenomen. Dit is gecorrigeerd in alle documenten.
In het document deel 1b Wijzigingen systematiek, de Toelichting validatieregels en de
Validatieregels was in de validatie en de toelichting de wijziging m.b.t. second opinion niet
opgenomen. Dit was in 2018 ook in tegenspraak met de regelgeving, daarom is dit
gecorrigeerd in alle documenten, met terugwerkende kracht (ingangsdatum 01-01-2018).
4.1.5.1 Val7058
Huidige situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20170101

99991231

Val7058

DBC

Valt de DBC uit

Branche
indicator
1

Naam
Initiële of vervolg DBC heeft voor dezelfde patiënt met dezelfde primaire diagnose geen voorgaande initiële of vervolg DBC
binnen 35 dagen
Uitzondering 1: crisis DBC’s zijn uitgesloten van deze validatieregel.
Uitzondering 2: Indien de voorgaande DBC is afgesloten met sluitreden
• Afsluiten vanwege overgang naar ZZP-systematiek
dient er een nieuwe initiële DBC te worden geopend

Conditie
Initiële of vervolg DBC heeft voor dezelfde patiënt met dezelfde primaire diagnose geen voorgaande initiële of vervolg DBC
binnen 35 dagen
Uitzondering 1: crisis DBC’s zijn uitgesloten van deze validatieregel.
Uitzondering 2: Indien de voorgaande DBC is afgesloten met sluitreden
• Afsluiten vanwege overgang naar ZZP-systematiek
dient er een nieuwe initiële DBC te worden geopend

Toelichting op de conditie
Sluitreden ‘Afsluiten vanwege overgang naar ZZP-systematiek’ is een afsluitreden uit codelijst CL_Redensluiten waarvoor de
kolom CL_Redensluiten_Code de waarde '19' bevat.

Hint
Open de voorgaande DBC

Nieuwe situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20170101

20171231

Val7058

DBC

Valt de DBC uit

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20180101

99991231

Val7058

DBC

Valt de DBC uit

Branche
indicator
1

Branche
indicator
1

Naam
Als een vervolg-dbc wordt geopend binnen 35 dagen na sluiting van een voorgaande dbc voor dezelfde patiënt met dezelfde
primaire diagnose en een doorlooptijd van minder dan 365 dagen, valt de dbc uit.
Uitzondering 1: crisis DBC’s zijn uitgesloten van deze validatieregel.
Uitzondering 2: DBC’s van het zorgtype ‘second opinion’ zijn uitgesloten van deze validatieregel.
Uitzondering 3: Indien de voorgaande DBC is afgesloten met sluitreden
• Afsluiten vanwege overgang naar ZZP-systematiek
dient er een nieuwe initiële DBC te worden geopend

Conditie
Als een vervolg-dbc wordt geopend binnen 35 dagen na sluiting van een voorgaande dbc voor dezelfde patiënt met dezelfde
primaire diagnose en een doorlooptijd van minder dan 365 dagen, valt de dbc uit.
Uitzondering 1: crisis DBC’s zijn uitgesloten van deze validatieregel.
Uitzondering 2: DBC’s van het zorgtype ‘second opinion’ zijn uitgesloten van deze validatieregel.
Uitzondering 3: Indien de voorgaande DBC is afgesloten met sluitreden
• Afsluiten vanwege overgang naar ZZP-systematiek
dient er een nieuwe initiële DBC te worden geopend

Toelichting op de conditie
Sluitreden ‘Afsluiten vanwege overgang naar ZZP-systematiek’ is een afsluitreden uit codelijst CL_Redensluiten waarvoor de
kolom CL_Redensluiten_Code de waarde '19' bevat.
Initieel zorgtype 'Second opinion' is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de
waarde '106' bevat.
Hint
Open de voorgaande DBC

4.1.5.2 Toelichting Val7058
Huidige situatie
Als voor dezelfde patiënt voor dezelfde primaire diagnose binnen 35 dagen na afsluiten van de
voorgaande initiële of vervolg DBC een initiële of vervolg DBC wordt geopend, valt de DBC uit.
Uitzondering 1: crisis DBC’s zijn uitgesloten van deze validatieregel.

Uitzondering 2: Als de voorgaande DBC is afgesloten met sluitreden

Afsluiten vanwege overgang naar ZZP-systematiek
moet er een nieuwe initiële DBC worden geopend.
WITH HEROPENEN AS
(
SELECT
ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER,
DBC_IDENTIFICATIENUMMER,
DBC.DBC_BEGINDATUM,
DBC_EINDDATUM,
ZTJ.CL_DIAGNOSE_CODE
FROM ZORGTRAJECT ZTJ
JOIN DBC DBC
ON DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
AND DBC.CL_ZORGTYPE_CODE NOT LIKE '3%'
)
SELECT DISTINCT
'VAL7058' AS VALCODE,
'E' AS VALSTATUS,
HER2.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM HEROPENEN HER1
JOIN HEROPENEN HER2
ON HER1.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = HER2.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER
AND HER1.DBC_IDENTIFICATIENUMMER <> HER2.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND HER1.CL_DIAGNOSE_CODE

= HER2.CL_DIAGNOSE_CODE

AND DATEDIFF(DAY, HER1.DBC_EINDDATUM, HER2.DBC_BEGINDATUM) BETWEEN 0 AND 34
AND DATEDIFF(DAY, HER1.DBC_BEGINDATUM, HER2.DBC_BEGINDATUM) < 365

Nieuwe situatie
Als voor dezelfde patiënt voor dezelfde primaire diagnose binnen 35 dagen na afsluiten van de
voorgaande initiële of vervolg DBC en een doorlooptijd van minder dan 365 dagen, een initiële
of vervolg DBC wordt geopend, valt de DBC uit.
Uitzondering 1: crisis DBC’s zijn uitgesloten van deze validatieregel.

Uitzondering 2: DBC’s van het zorgtype ‘second opinion’ zijn uitgesloten van deze
validatieregel.
Uitzondering 3: Als de voorgaande DBC is afgesloten met sluitreden

Afsluiten vanwege overgang naar ZZP-systematiek
moet er een nieuwe initiële DBC worden geopend.
WITH HEROPENEN AS
(
SELECT
ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER,
DBC_IDENTIFICATIENUMMER,
DBC.DBC_BEGINDATUM,
DBC_EINDDATUM,
ZTJ.CL_DIAGNOSE_CODE
FROM ZORGTRAJECT ZTJ
JOIN DBC DBC
ON DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER

AND DBC.CL_ZORGTYPE_CODE NOT LIKE '3%'
AND DBC.CL_ZORGTYPE_CODE <> '106'
)
SELECT DISTINCT
'VAL7058' AS VALCODE,
'E' AS VALSTATUS,
HER2.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM HEROPENEN HER1
JOIN HEROPENEN HER2
ON HER1.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = HER2.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER
AND HER1.DBC_IDENTIFICATIENUMMER <> HER2.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND HER1.CL_DIAGNOSE_CODE

= HER2.CL_DIAGNOSE_CODE

AND DATEDIFF(DAY, HER1.DBC_EINDDATUM, HER2.DBC_BEGINDATUM) BETWEEN 0 AND 34
AND DATEDIFF(DAY, HER1.DBC_BEGINDATUM, HER2.DBC_BEGINDATUM) < 365

4.1.6 Validatie 7062
In het document deel 1b Wijzigingen systematiek, de Toelichting validatieregels en de
Validatieregels was zowel in de validatie als in de toelichting de verkeerde activiteitscode
opgenomen (act_8.11.04 en act_8.12.04 in plaats van act_8.11.4 en act_8.12.4).Dit is
gecorrigeerd in alle documenten.
4.1.6.1 Val7062
Huidige situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20190101

99991231

Val7062

DBC

Valt de DBC uit

Branche
indicator
1

Naam

Een DBC heeft op één kalenderdag
• Toeslag – Oorlogsgerelateerd psychotrauma
in combinatie met
• Deelprestatie verblijf ggz D
• en/of verblijf beveiligingsniveau D2
• en/of verblijf beveiligingsniveau D3
Conditie

Als er op één kalenderdag op een DBC
• Toeslag – Oorlogsgerelateerd psychotrauma
is geregistreerd en er geen
• Deelprestatie verblijf ggz D
• en/of verblijf beveiligingsniveau D2
• en/of verblijf beveiligingsniveau D3
is geregistreerd
Toelichting op de conditie

Toeslag – Oorlogsgerelateerd psychotrauma is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom
CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_10.7' bevat.
Deelprestatie verblijf ggz (beveiligingsniveau) D is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom
CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_8.8.04' , 'Act_8.11.04' of 'Act_8.12.04' bevat..
Hint

Controleer of de toeslag terecht is geregistreerd.

Nieuwe situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20190101

99991231

Val7062

DBC

Valt de DBC uit

Branche
indicator
1

Naam

Een DBC heeft op één kalenderdag
• Toeslag – Oorlogsgerelateerd psychotrauma
in combinatie met
• Deelprestatie verblijf ggz D
• en/of verblijf beveiligingsniveau D2
• en/of verblijf beveiligingsniveau D3
Conditie

Als er op één kalenderdag op een DBC
• Toeslag – Oorlogsgerelateerd psychotrauma
is geregistreerd en er geen
• Deelprestatie verblijf ggz D
• en/of verblijf beveiligingsniveau D2
• en/of verblijf beveiligingsniveau D3
is geregistreerd
Toelichting op de conditie

Toeslag – Oorlogsgerelateerd psychotrauma is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom
CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_10.7' bevat.
Deelprestatie verblijf ggz (beveiligingsniveau) D is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom
CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_8.8.04' , 'Act_8.11.4' of 'Act_8.12.4' bevat..
Hint

Controleer of de toeslag terecht is geregistreerd.

4.1.6.2 Toelichting Val7062
Huidige situatie
Als er op één kalenderdag op een dbc Toeslag – Oorlogsgerelateerd psychotrauma is
geregistreerd en er is geen
• verblijf met overnachting D
• en/of verblijf beveiligingsniveau D2
• en/of verblijf beveiligingsniveau D3

Geregistreerd
, valt de DBC uit.SELECT DISTINCT
'VAL7062' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, VER.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM VERRICHTING VER
WHERE VER.CL_ACTIVITEIT_CODE = 'ACT_10.7'
AND NOT EXISTS
( SELECT *
FROM VERBLIJFSDAG VBD
WHERE VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE in ('ACT_8.8.04', 'ACT_8.11.04', 'ACT_8.12.04')
AND VER.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND VER.VERRICHTING_ACTIVITEITENDATUM = VBD.VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM

)

Nieuwe situatie
Als er op één kalenderdag op een dbc Toeslag – Oorlogsgerelateerd psychotrauma is
geregistreerd en er is geen
• verblijf met overnachting D
• en/of verblijf beveiligingsniveau D2
• en/of verblijf beveiligingsniveau D3

Geregistreerd
, valt de DBC uit.SELECT DISTINCT
'VAL7062' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, VER.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM VERRICHTING VER
WHERE VER.CL_ACTIVITEIT_CODE = 'ACT_10.7'
AND NOT EXISTS
( SELECT *
FROM VERBLIJFSDAG VBD
WHERE VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE in ('ACT_8.8.04', 'ACT_8.11.4', 'ACT_8.12.4')
AND VER.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND VER.VERRICHTING_ACTIVITEITENDATUM = VBD.VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM

)
4.1.7 Validatie 7064
In het document deel 1b Wijzigingen systematiek, de Toelichting validatieregels en de
Validatieregels werd in de kolom Naam en de kolom Conditie gesproken over zorgtype, terwijl
het hier om activiteiten ging. In beide kolommen is de tekst ‘initiële of vervolgzorgtype”
verwijderd.
4.1.7.1 Val7064
Huidige situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20190101

99991231

Val7064

DBC

Valt de DBC uit

Naam

Als een DBC het initiële of vervolg zorgtype
• Ondersteunende begeleiding bij verblijf met overnachting
heeft en er is geen
• verblijf met overnachting
• en/of verblijf beveiligingsniveau 2
• en/of verblijf beveiligingsniveau 3
geregistreerd,
valt de DBC uit.
Conditie

Als een DBC het initiële of vervolg zorgtype
• Ondersteunende begeleiding bij verblijf met overnachting
heeft en er is geen
• verblijf met overnachting
• en/of verblijf beveiligingsniveau 2
• en/of verblijf beveiligingsniveau 3
geregistreerd,
valt de DBC uit.
Toelichting op de conditie

Branche
indicator
1

Ondersteunende begeleiding tijdens verblijf met overnachting zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom
CL_Activiteit_Soort de waarde 'Verblijfsdag' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_4.7.%' bevat.
Verblijfsdagen met overnachting zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde
'Verblijfsdag' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_8.8.%' , 'Act_8.11.%' of 'Act_8.12.%' bevat.
Hint

Controleer of de juiste ondersteunende begeleiding is geregistreerd.

Nieuwe situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20190101

99991231

Val7064

DBC

Valt de DBC uit

Branche
indicator
1

Naam

Als een initiële DBC of vervolg DBC de activiteit
• Ondersteunende begeleiding bij verblijf met overnachting
heeft en er is gelijktijdig geen
• verblijf met overnachting
• en/of verblijf beveiligingsniveau 2
• en/of verblijf beveiligingsniveau 3
geregistreerd,
valt de DBC uit.
Conditie

Als een initiële DBC of vervolg DBC de activiteit
• Ondersteunende begeleiding bij verblijf met overnachting
heeft en er is gelijktijdig geen
• verblijf met overnachting
• en/of verblijf beveiligingsniveau 2
• en/of verblijf beveiligingsniveau 3
geregistreerd,
valt de DBC uit.
Toelichting op de conditie

Ondersteunende begeleiding tijdens verblijf met overnachting zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom
CL_Activiteit_Soort de waarde 'Verblijfsdag' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_4.7.%' bevat.
Verblijfsdagen met overnachting zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde
'Verblijfsdag' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_8.8.%' , 'Act_8.11.%' of 'Act_8.12.%' bevat.
Met gelijktijdig registreren geldtdat het verblijf met overnachting op dezelfde of voorgaande dag moet zijn geregistreerd als
de ondersteunende begeleiding tijdens verblijf.
Hint

Controleer of de juiste ondersteunende begeleiding is geregistreerd.

4.1.7.2 Toelichting Val7064
Huidige situatie
Als een DBC het initiële of vervolg zorgtype
• Ondersteunende begeleiding bij verblijf met overnachting
heeft en er is geen
• verblijf met overnachting
• en/of verblijf beveiligingsniveau 2
• en/of verblijf beveiligingsniveau 3
geregistreerd,
valt de DBC uit.

SELECT DISTINCT
'VAL7064' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM TIJDSCHRIJVEN ACT
LEFT JOIN VERBLIJFSDAG VBD
ON VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = ACT.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND TIJDSCHRIJVEN_ACTIVITEITENDATUM=VBD.VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM
AND (VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_8.8.%'
OR VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT[_]8.11.%'
OR VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT[_]8.12.%')
WHERE ACT.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_4.7%'
AND VBD.VERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL

Nieuwe situatie
Als een initiële DBC of vervolg DBC de activiteit
• Ondersteunende begeleiding bij verblijf met overnachting
heeft en er is gelijktijdig geen
• verblijf met overnachting
• en/of verblijf beveiligingsniveau 2
• en/of verblijf beveiligingsniveau 3
geregistreerd,
valt de DBC uit.
SELECT DISTINCT
'VAL7064' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM TIJDSCHRIJVEN ACT
LEFT JOIN VERBLIJFSDAG VBD
ON VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = ACT.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND DATEDIFF(DAY, VBD.VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM,
TIJDSCHRIJVEN_ACTIVITEITENDATUM) BETWEEN 0 AND 1
AND (VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_8.8.%'
OR VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_8.11.%'
OR VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_8.12.%')
WHERE ACT.CL_ACTIVITEIT_CODE

LIKE 'ACT_4.7%'

AND VBD.VERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL

4.2 Codelijsten (ggz)
4.2.1 Codelijst cl_diagnose (g-ggz)
In de codelijst cl_diagnose stond de prestatiecode 017 in plaats van 001. Dit is aangepast.
Huidige situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Groepcode

20190101

99991231

as1_1.01.01

as1_1.01

Element

Beschrijving

Leesstoornis

Leesstoornis

Sorteer

Diagnose-

volgorde

as

1

1000050

1

Prestatiecode

Prestatiecode

deel ggz

deel fz

017

001

Zvz-subscore

Aanspraak-type

Hierarchieniveau

Selecteerbaar

2

1

3

ICD9

ICD10

Prestatienveau

315.00

F81.0

fictief_a

Parallelliteitscode

Parallelliteitscode

ggz

fz

028

001

1

0

Begindatum

Einddatum

Code

Groepcode

20190101

99991231

as1_1.01.01

as1_1.01

Mutatie

Branche_
indicatie

Nieuwe situatie

Element

Beschrijving

Leesstoornis

Leesstoornis
Sorteer

Diagnose-

volgorde

as

1

1000050

1

Prestatiecode

Prestatiecode

deel ggz

deel fz

001

001

Zvz-subscore

Aanspraak-type

Hierarchieniveau

Selecteerbaar

2

1

3

ICD9

ICD10

Prestatienveau

315.00

F81.0

fictief_a

Parallelliteitscode

Parallelliteitscode

ggz

fz

001

001

Mutatie

2

Branche_
indicatie
0

Bijlage 1: Overzicht producten

Ingangsdatu

Bestandnaam

Versie

Ggz

Fz

Gbg

20190101

Erratum addendum voor de B-release

V20190129







20170101

CL Aard delict

v20160701

20190101

CL Activiteit

v20181123



20190101

CL Activiteit Tarief ggz

v20181123



20190101

CL Activiteit Tarief fz

v20180701

20170101

CL Behandelcomponenten gbg

V20160726

20180101

CL Beroep

V20170701





20170101

CL Circuit

v20160701





20190101

CL D5 Diagnose

v20181123







xlsx,txt

20190101

CL Diagnose

v20190129







xlsx,txt

20190101

CL Diagnose Conversie

v20180701







xlsx,txt

20170101

CL Gevaar

v20160701

20170101

CL Hoofdberoepen

v20160701

20170101

CL Hoofdberoepen gbg

v20161110

20190101

CL Prestatiecode ggz

v20181123

20180101

CL Prestatiecode fz

V20170701

20170101

CL Prestaties gbg

V20160726

20190101

CL Productgroep ggz

v20181123

20170101

CL Productgroep fz

v20160701

20180101

CL Overige producten gbg

v20170701

20170101

CL Redensluiten

v20160701

20170101

CL Redensluiten gbg

V20160726

20190101

CL Tarief ggz

v20181123

20190101

CL Tarief fz

V20180701

20190101

CL Zorgtype

v20181123



20190101

Beslisboom ggz

v20181123



20170101

Beslisboom fz

v20160701

20190101

Kenmerkende factoren

v20181123

20180101

Toelichting Codelijsten ggz/fz

v20170713

20180101

Toelichting Codelijsten gbg

V20170701

20190101

Toelichting Validatieregels ggz

v20190129



pdf

20180101

Toelichting Validatieregels ggz

v20190129



pdf

20190101

Toelichting Validatieregels fz

v20181123

20190101

Totaalbestand ggz

v20190129

m

pdf



xlsx,txt



xlsx,txt
xlsx,txt



xlsx,txt



xlsx,txt



xlsx,txt
xlsx,txt



xlsx,txt



xlsx,txt




xlsx,txt
xlsx,txt



xlsx,txt




xlsx,txt
xlsx,txt



xlsx,txt




Bestandtype



xlsx,txt
xlsx,txt




xlsx,txt
xlsx,txt



xlsx,txt



xlsx,txt
csv



csv





csv, xlsx





pdf






pdf

pdf
zip

Ingangsdatu

Bestandnaam

Versie

20190101

Totaalbestand fz

v20190129

20190101

Totaalbestand gbg

v20190129

20190101

Validatieregels ggz

v20190129

20190101

Validatieregels fz

v20181123

20190101

Wijzigingen systematiek ggz/fz/gbg

v20181123





20190101

Wijzigingen regelgeving ggz/fz/gbg

V20181128





20190101

Toelichting ICT ggz

v20181123



20180101

Toelichting ICT fz

v20170701

m

Ggz

Fz

Gbg



Bestandtype
zip




zip
xlsx



xlsx



pdf
pdf
pdf



pdf

