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Disclaimer
Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorgvuldigheid is
samengesteld, kunnen er fouten of andere onvolkomenheden in dit
document staan. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van dit
verantwoordingsdocument en de Regels (Beleidsregel prestaties
en tarieven medisch-specialistische zorg (BR), Regeling medischspecialistische zorg (NR) en Prestatie- en Tariefbeschikking medischspecialistische zorg (TB)) prevaleren de NZa-regels.
Een volledig overzicht van de NZa-regels vindt u op het
documentenplatform op onze website www.nza.nl. De NZa aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die
ontstaat door het gebruik van de informatie uit dit document.
Verveelvoudiging en verspreiding is toegestaan, mits u de NZa als bron
vermeldt of als bron herkenbaar houdt.
Voor vragen over de dbc-systematiek kunt u terecht bij ons Informatieen contactcentrum.
E-mail : info@nza.nl
Telefoon : 088 - 770 87 70
Openingstijden : tussen 9.00 en 17.00 uur
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1. Inleiding

Voor u ligt het document Handleiding conceptrelease RZ22a.
Deze handleiding biedt u meer informatie over de uitlevering en is
bedoeld om u verder op weg te helpen en een korte uitleg te geven over
wat u met deze conceptuitlevering in uw organisatie kunt doen.
Wij adviseren u eerst deze handleiding door te nemen en vervolgens het
document Hoofdlijnen dbc-release RZ22a v20201105 goed door te lezen.
In het document Hoofdlijnen dbc-release RZ22a zijn de concept
wijzigingen in de productstructuur en bijbehorende regels toegelicht.
Daarnaast zijn de algemene uitgangspunten bij de tariefberekening 2022
benoemd en de van toepassing zijnde uitzonderingen beschreven.

1.1 Conceptuitlevering RZ22a
Op verzoek van zorgaanbieders en zorgverzekeraars stelt de NZa zo
vroeg mogelijk in het jaar een aantal releasebestanden van het dbcpakket in concept beschikbaar.
Stakeholders kunnen hiermee nog eerder (impact)analyses uitvoeren
naar aanleiding van de voorgenomen wijzigingen en zich bijvoorbeeld
voorbereiden op het inkoopbeleid voor 2022. Uiterlijk 1 mei 2021 wordt
de definitieve dbc-release RZ22a ter beschikking gesteld op onze
website.
Deze uitlevering betreft een conceptrelease en is daarom op geen enkele
wijze geschikt om binnen uw productie-omgeving te gebruiken.

1.2 Gewijzigde invulling conceptrelease RZ22a
Naar aanleiding van het project ‘Flexibiliseren releases’1 zijn partijen
overeengekomen de conceptreleases, met ingang van de RZ22a, te
beperken tot de volgende releasebestanden:
1. Document Hoofdlijnen dbc-release RZ22a (inclusief wijzigingen
regels)
Dit document beschrijft de voorgenomen wijzigingen die voortkomen
uit verzoeken die vertegenwoordigers van zorgaanbieders en/of
zorgverzekeraars bij de NZa hebben ingediend, aangevuld met
interne (ambtshalve) wijzigingsverzoeken voor regulier onderhoud.
In dit document zijn ook de wijzigingen terug te vinden die wij, naar
aanleiding van deze wijzigingsverzoeken, voornemens zijn door te

Doel van het project 'Flexibiliseren releases' is het zodanig herinrichten van de
releases dat gewenste aanpassingen in productstructuur of regels, die door het veld
noodzakelijk worden geacht, zo snel mogelijk verwerkt kunnen worden in de
releasebestanden. In afstemming met branchepartijen is geconcludeerd de scope van
de b-release onder voorwaarden te verruimen en het aantal uit te leveren bestanden
binnen de (concept)releases te beperken.
1

4 van 8

Handleiding conceptrelease RZ22a

voeren binnen de regels (BR, NR en TB). Per wijzigingsverzoek is,
indien van toepassing, een ‘was-wordt’-overzicht, opgenomen.
Dit document is al eerder op 5 november 2020 jl. gepubliceerd op de
NZa-website (zie puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_623215_22/1/).
2. Registratieaddendum (inclusief wijzigingen bijhouden) concept en
Registratieaddendum bijlage 1 concept
Deze documenten bevatten de technische uitwerking van de
afsluitregels uit de NR inclusief de hiervoor vereiste groepen van
medisch inhoudelijke referentietabellen. Met ingang van
conceptrelease RZ22a worden aanpassingen in het
Registratieaddendum, inclusief ‘wijzigingen bijhouden’ weergegeven.
Bovenstaande wordt aangevuld met:
3. Handleiding conceptrelease RZ22a én
4. Totaalbestand uitlevering concept
M.i.v. deze conceptrelease bevat dit zip-bestand alleen nog de
hiervoor genoemde releasebestanden. In bijlage 1 treft u een
overzicht van deze releasebestanden aan.
Het beperken van de conceptrelease betekent dat een aantal
releasebestanden, die voorheen wel regulier onderdeel uitmaakten van
een conceptrelease, nu niet meer binnen een conceptrelease beschikbaar
wordt gesteld. In bijlage 2 treft u een volledig overzicht van deze
releasebestanden aan.
Naar aanleiding van deze inperking van het aantal releasebestanden is
de zorgproductapplicatie ook niet geüpdatet voor deze conceptrelease.
De zorgproductapplicatie is ten opzichte van dbc-release RZ21c dan ook
ongewijzigd gebleven.
De zorgproductapplicatie is beschikbaar op zorgproducten.nza.nl.
Overgangsperiode
Branchepartijen hebben de wens uitgesproken om deze release als een
overgangsperiode te beschouwen. Ondanks zorgvuldige inventarisatie
door partijen kan het voorkomen dat door gebruikers het niet meer
uitleveren van specifieke concept releasebestanden als een groot gemis
wordt ervaren. In die gevallen is het zaak dit, inclusief onderbouwing,
kenbaar te maken bij de eigen branchepartij. Bij een substantieel aantal
urgente meldingen wordt in overleg tussen branchepartijen en de NZa
nagegaan of en op welk moment de gevraagde releasebestanden
beschikbaar worden gesteld.
De conceptrelease RZ22a is nu beschikbaar op puc.overheid.nl/nza/
zorgsectoren/pagina/NZA0012/-/gdlv/1/inf/documentatie/p/1/.
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2. Inhoud conceptrelease

Conceptrelease RZ22a kenmerkt zich door de volgende wijzigingen.

2.1 Soorten wijzigingen
De conceptrelease RZ22a bevat diverse wijzigingen, met als uiteindelijk
doel een actueel en goed werkend dbc-systeem voor de medischspecialistische zorg voor 2022 op te leveren. De meeste wijzigingen
betreffen projecten, beleidswijzigingen en wijzigingsverzoeken uit de
praktijk.

2.2 Wijzigingsverzoeken
Er zijn vooralsnog 51 wijzigingsverzoeken beoordeeld voor de RZ22a.
Hiervan zijn 28 wijzigingsverzoeken toegewezen, gespecificeerd en
uitgewerkt in de voorliggende conceptrelease. Van de 51
wijzigingsverzoeken zijn er 23 afgewezen.
Alle voorgenomen wijzigingsverzoeken binnen conceptrelease RZ22a zijn
beschreven in het document Hoofdlijnen dbc-release RZ22a v20201105.
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Bijlage 1: Overzicht gepubliceerde releasebestanden conceptrelease
In deze bijlage vindt u een overzicht van de binnen de conceptrelease RZ22a gepubliceerde releasebestanden.
De onderstaande, binnen de conceptrelease RZ22a opgenomen releasebestanden, kunt u inzien op puc.overheid.nl/nza/zorgsectoren.
Releasebestand
20220101 Handleiding conceptrelease RZ22a v20201217
20220101 Hoofdlijnen dbc-release RZ22a v20201105
20220101 Registratieaddendum bijlage 1 v20201217 concept
20220101 Registratieaddendum (inclusief wijzigingen bijhouden) v20201217 concept
20220101 Totaalbestand uitlevering v20201217 concept
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Bijlage 2: Overzicht niet gepubliceerde releasebestanden conceptrelease
Het beperken van de conceptreleases m.i.v. de RZ22a betekent dat de volgende releasebestanden niet meer in concept worden gepubliceerd:
Releasebestand

Releasebestand

Aanspraak Code Tabel

Limitatieve Lijst Machtigingen

Aanvullende informatie bij RDZT

Relatie Diagnose Zorgproductgroepen Tabel

Afsluitreden Tabel

Testset Grouper RZXXy

Afsluitregels Tabel

Typeringslijsten per specialisme

Diagnose Combinatie Tabel

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper

Elektronische Typeringslijst

Wachttijden Tabel

Groupertabellen

WBMV Code Tabel

Groupertabellen specificaties

Zorgactiviteiten Tabel

Handleiding dbc-systematiek

Zorgproducten Tabel

Hulptabel Overloopregistratie

Zorgproductgroepen Tabel

ICT-eisen dbc-release RZXXy

Als consequentie van het bovenstaande is de conceptrelease RZ22a niet verwerkt in de Zorgproductapplicatie.
Wellicht ten overvloede: bovenstaande releasebestanden maken wél onderdeel uit van de definitieve release RZ22a (publicatie uiterlijk 1 mei 2021).
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