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Vooraf

In dbc’s die richting het eind van 2021 worden geopend zal het niet altijd
mogelijk zijn om te voldoen aan alle eisen uit de NZa-regels. Daarom
willen we daarvoor uitzonderingen maken waar dat nodig is. Deze
uitzonderingen koppelen we aan de nieuwe afsluitreden ‘Overgang naar
zorgprestatiemodel’, zodat is geborgd dat de uitzonderingen niet gelden
voor alle dbc’s die nog binnen 2021 worden afgesloten. Daarnaast gelden
de uitzonderingen alleen in het geval dat het niet redelijkerwijs haalbaar
is om aan de eisen te voldoen. Als het wel redelijkerwijs haalbaar is om
te voldoen aan de potentieel uitgezonderde eisen, dan moet de
zorgaanbieder wel aan deze eisen voldoen.
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1. Uitzonderingen op regelgeving g-ggz
en fz

D(b)bc’s die zijn afgesloten met de afsluitreden ‘Overgang naar
zorgprestatiemodel’ hoeven niet te voldoen aan de onderstaande
eisen uit de reguliere regelgeving voor zover dat vanwege de overgang
naar het zorgprestatiemodel redelijkerwijs niet mogelijk is.
In de regeling overgangsregime worden de volgende uitzonderingen op
de nadere regels g-ggz en fz genoemd:
Artikel 6 Uitzonderingen
Prestaties die zijn afgesloten met de afsluitreden ‘Overgang naar
zorgprestatiemodel’ als bedoeld in artikel 5 hoeven niet te voldoen aan
de onderstaande eisen uit de reguliere regelgeving voorzover dat
vanwege de overgang naar het zorgprestatiemodel redelijkerwijs niet
mogelijk is:
1.

De prestatie bevat 1 minuut directe tijd regiebehandelaar of
hoofdbehandelaar
Deze uitzondering is van toepassing op prestaties die zijn geopend
vanaf 1 oktober 2021. Dit is een uitzondering op artikel 5.3 sub 1
van de ‘Regeling gespecialiseerde ggz’ dat verplicht dat de DBC pas
gedeclareerd mag worden als de regiebehandelaar direct
patiëntgebonden tijd heeft besteed aan de patiënt en een
uitzondering op artikel 5.1 van de ‘Beleidsregel generalistische basisggz’ en artikel 3.1.4, eerste lid, van de ‘Regeling DBBC’s ZZP’s en
extramurale parameters fz’.

2.

Het zorgtype is door regiebehandelaar resp. hoofbehandelaar
geregistreerd
Dit is een uitzondering op de verplichting dat de
regiebehandelaar/ hoofdbehandelaar fz het zorgtype registreert.
Het zorgtype moet worden ingevuld maar dat mag ook door een
ander persoon dan de regiebehandelaar gebeuren. Dit is een
uitzondering op artikel 5.1.3 sub 3 van de ‘Regeling gespecialiseerde
ggz’ en artikel 3.1.3 van de ‘Regeling DBBC’s ZZP’s en extramurale
parameters fz’ dat verplicht dat de regiebehandelaar (resp.
hoofdbehandelaar in de fz) het zorgtype registreert.

3.

De GAF-score bij het sluiten is uniek geregistreerd
Bij het sluiten mag de GAF-score op het moment van openen
van de dbc worden overgenomen. Dit is een uitzondering op artikel
5.1.5 sub 1 van de ‘Regeling gespecialiseerde ggz’ dat verplicht dat
door de regiebehandelaar of onder verantwoordelijkheid van de
regiebehandelaar de DBC wordt afgesloten en dat de GAF-score
daarbij is ingevuld. Dit is ook een uitzondering op artikel 3.1.5,
eerste lid, aanhef en vijfde bolletje, van de ‘Regeling DBBC’s ZZP’s
en extramurale parameters fz’.

4.

De aard van het delict is geregistreerd
Dit is een uitzondering op artikel 3.1.3 van de ‘Regeling DBBC’s
ZZP’s en extramurale parameters fz’ dat verplicht dat bij de dbbc
het zorgtype wordt vastgelegd.

5.

De aard en mate van gevaar is geregistreerd
De drie velden ‘acuut fysiek gevaar’, ‘vluchtgevaar’ en
‘recidivegevaar’ mogen leeg blijven. Dit is een uitzondering op artikel
3.1.3 van de ‘Regeling DBBC’s ZZP’s en extramurale parameters fz’
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dat verplicht dat bij de dbbc de aard en mate van gevaar wordt
vastgelegd.

2. Validatieregels

Bij diverse validatieregels wordt gecontroleerd of db(b)c’s voldoen aan
de eisen die gesteld worden aan de reguliere regelgeving. Aan deze
regels wordt uitzonderingen toegevoegd om aan te geven dat in geval
van de afsluitreden ‘overgang naar zorgprestatiemodel’ hier niet aan
voldaan hoeft te worden. Dit wordt verwerkt in de validatieregels en
toelichting van de validatieregels.
Uitzondering regelgeving
De prestatie bevat 1
minuut directe tijd
regiebehandelaar
De aard van het delict
is geregistreerd

Sector
ggz

De aard en mate van
gevaar is geregistreerd

fz

fz

Validatie
7056

Gevolgen
Initiële dbc’s

7075
1700
2503
3517
1705
2504
3333
6803

Acute ggz
Initieel en
vervolg-dbbc’s
Initieel en
vervolg-dbbc’s

2.1 De prestatie bevat 1 minuut directe tijd
regiebehandelaar
Deze uitzondering is van toepassing op prestaties die zijn geopend vanaf
1 oktober 2021. Dit is een uitzondering op artikel 5.3 sub 1 van de
NR/REG-2113a welke verplicht dat de DBC pas gedeclareerd mag worden
als de regiebehandelaar direct patiëntgebonden tijd heeft besteed aan
de patiënt.
2.1.1 Artikel 5.3 sub 1 (g-ggz)
De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd die afleidt naar
een prestatie besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er
sprake is van een vervolg-dbc, of van een patiënt afkomstig uit de
Jeugdwet (zorgtype 147) of wanneer er sprake is van VMR dan geldt de
eis van verplichte directe tijd die afleidt naar een prestatie van de
regiebehandelaar niet. Voor crisis-dbc’s buiten budget zonder verblijf
(zorgtypes 304, 305 en 306) geldt een uitzondering op deze bepaling: de
directe tijd die afleidt naar een prestatie hoeft niet door de
regiebehandelaar besteed te zijn. Voor crisis-dbc buiten budget
(zorgtype 304) met verblijf geldt deze uitzondering alleen als er in de
voorgaande crisis-dbc binnen budget (zorgtype 303) de regiebehandelaar
wel direct patiëntgebonden tijd heeft besteed aan de patiënt die afleidt
naar de crisis-dbc binnen budget.
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2.1.2 Gevolgen voor de registratie (g-ggz)
Deze uitzondering heeft dus gevolgen voor initiële dbc’s met de
zorgtypen:
zorgype

beschrijving

100

Initieel zorgtype

101

Reguliere zorg

106

Second opinion

107

Zorg op basis van tertiaire verwijzing

108

Langdurig periodieke controle (bij overname)

109

Bemoeizorg

152

Uitzondering parallelliteit ECT

153

Uitzondering parallelliteit farmacotherapie

154

Uitzondering parallelliteit tijdelijk verblijf

155

Zorgmachtiging

156

Crisismaatregel

Deze uitzondering heeft dus gevolgen voor crisis-dbc’s met de
zorgtypen:
zorgype

beschrijving

Extra eis

303

Acute psychiatrische
hulpverlening binnen
budget
Acute psychiatrische
hulpverlening buiten budget
– vervolg binnen budget

met verblijf

304

306

Acute psychiatrische
hulpverlening buiten budget
– geen regioplan

met verblijf als voorgaande dbc
met zorgtype 303 de
regiebehandelaar geen directe tijd
heeft geregistreerd
met verblijf

2.1.3 Gevolgen voor de volgende validatieregels (g-ggz)
2.1.3.1 Val7056
In deze regel moet uitzondering 1 worden uitgebreid met afsluitreden
overgang naar zorgprestatiemodel (sluitreden 22) met een begindatum
vanaf 1 oktober 2021.
Huidige situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20200101

99991231

7056

DBC

Valt de dbc uit

Brancheindicator
1

Naam
Initiële DBC heeft directe tijd geregistreerd door een regiebehandelaar
Uitzondering 1:
Bij het zorgtype
• Overgang vanuit de jeugdwet
hoeft er door een regiebehandelaar geen directe tijd geregistreerd te zijn op een initiële DBC
Uitzondering2 : 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 1:
Bij het zorgtype
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• Overgang vanuit de jeugdwet
hoeft er door een regiebehandelaar geen directe tijd geregistreerd te zijn op een initiële 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
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 '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

Nieuwe situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Branche-

20200101

20201231

7056

DBC

Valt de dbc uit

1

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Branche-

20210101

99991231

7056

DBC

Valt de dbc uit

indicator

indicator
1

Naam
Initiële DBC heeft directe tijd geregistreerd door een regiebehandelaar
Uitzondering 1:
Bij het zorgtype
• Overgang vanuit de jeugdwet
of (reden sluiten
• Overgang naar zorgprestatiemodel
en dbc begindatum >= ‘20211001’)
hoeft er door een regiebehandelaar geen directe tijd geregistreerd te zijn op een initiële DBC
Uitzondering2 : 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 1:
Bij het zorgtype
• Overgang vanuit de jeugdwet
of (reden sluiten
• Overgang naar zorgprestatiemodel
en dbc begindatum >= ‘20211001’)
hoeft er door een regiebehandelaar geen directe tijd geregistreerd te zijn op een initiële 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
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 'Overgang vanuit de jeugdwet' is een zorgtype uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor
de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '147' bevat.
Sluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ is een afsluitreden uit codelijst CL_Redensluiten
waarvoor de kolom CL_Redensluiten_Code de waarde '22' bevat.
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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

2.1.3.2 Toelichting Val7056
Huidige situatie
Als bij een initiële dbc geen directe tijd is geregistreerd door een
regiebehandelaar, valt de dbc uit
Uitzondering 1:
Bij het zorgtype
• 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%'
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
)

Nieuwe situatie
Als bij een initiële dbc geen directe tijd is geregistreerd door een
regiebehandelaar, valt de dbc uit
Uitzondering 1:
Bij het zorgtype
• Overgang vanuit de jeugdwet
of (reden sluiten

overgang naar zorgprestatiemodel
en dbc begindatum >= ‘20211001’)
hoeft er door een regiebehandelaar geen directe tijd geregistreerd te zijn
op een DBC.
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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%'
AND (DBC.CL_ZORGTYPE_CODE <> '147'
AND DBC.CL_REDENSLUITEN_CODE <> '22')
OR (DBC.CL_REDENSLUITEN_CODE = '22'
AND DBC.DBC_BEGINDATUM < ‘20211001’)
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
)

2.1.4 Acute ggz
Voor zorgtype 303 en 306 is een validatieregel aanwezig. Niet voor
zorgtype 304.
2.1.4.1 Val7075
Hier moet een uitzondering worden toegevoegd voor de sluitreden
‘overgang naar zorgprestatiemodel’ met een begindatum vanaf 1 oktober
2021.
Huidige situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20210101

99991231

7075

DBC

Valt de dbc uit

Brancheindicator
1

Naam
Crisis-dbc binnen budget en een crisis-dbc buiten budget zonder regioplan met verblijf met
overnachting (uitgezonderd VMR) heeft directe tijd geregistreerd door een regiebehandelaar
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 crisis-dbc binnen budget en een crisis-dbc buiten budget zonder regioplan met verblijf
met overnachting (uitgezonderd VMR) heeft directe tijd geregistreerd door een regiebehandelaar
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
Directe tijd activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom
CL_Activiteit_Mag_Direct de waarde 'J' bevat.
Crisis-dbc’s binnen budget en crisis-dbc buiten budget zonder regioplan zijn dbc’s met de
zorgtypen uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '303',
of '306' bevat.
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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_8.10%, 'Act_8.11.%', ct_8.12.%' of ‘Act_8.13.%’ bevat.
Verblijfsdagen met rechtvaardigheidsgrond (VMR) zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit
waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Verblijfsdag' bevat en de kolom
CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_8.8.09’.
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

20210101

99991231

7075

DBC

Valt de dbc uit

Brancheindicator
1

Naam
Crisis-dbc binnen budget en een crisis-dbc buiten budget zonder regioplan met verblijf met
overnachting (uitgezonderd VMR) heeft directe tijd geregistreerd door een regiebehandelaar
Uitzondering 1:
Bij reden sluiten ‘overgang naar zorgprestatiemodel ‘
en dbc begindatum >= ‘20211001’
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
Conditie
Als bij een crisis-dbc binnen budget en een crisis-dbc buiten budget zonder regioplan met verblijf
met overnachting (uitgezonderd VMR) heeft directe tijd geregistreerd door een regiebehandelaar
Uitzondering 1:
Bij reden sluiten ‘overgang naar zorgprestatiemodel ‘
en dbc begindatum >= ‘20211001’
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
Toelichting op de conditie
Directe tijd activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom
CL_Activiteit_Mag_Direct de waarde 'J' bevat.
Crisis-dbc’s binnen budget en crisis-dbc buiten budget zonder regioplan zijn dbc’s met de
zorgtypen uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '303',
of '306' 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_8.10%, 'Act_8.11.%', ct_8.12.%' of ‘Act_8.13.%’ bevat.
Verblijfsdagen met rechtvaardigheidsgrond (VMR) zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit
waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Verblijfsdag' bevat en de kolom
CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_8.8.09’.
Sluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ is een afsluitreden uit codelijst CL_Redensluiten
waarvoor de kolom CL_Redensluiten_Code de waarde '22' 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
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2.1.4.2 Toelichting Val7075
Huidige situatie
Als bij een crisis-dbc binnen budget en crisis-dbc buiten budget zonder
regioplan met verblijf met overnachting (uitgezonderd VMR) geen directe
tijd is geregistreerd door een regiebehandelaar, valt de DBC uit
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.
SELECT DISTINCT
'VAL7075' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM DBC
JOIN VERBLIJFSDAG VBD
ON VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
WHERE (DBC.CL_ZORGTYPE_CODE in ('303','306')
AND (VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_8.8.%'
OR VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_8.10.%'
OR VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_8.11.%'
OR VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_8.12.%'
OR VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_8.13.%')
AND VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_8.8.09'
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
)

Nieuwe situatie
Als bij een crisis-dbc binnen budget en crisis-dbc buiten budget zonder
regioplan met verblijf met overnachting (uitgezonderd VMR) geen directe
tijd is geregistreerd door een regiebehandelaar, valt de DBC uit
Uitzondering 1:
Bij reden sluiten ‘overgang naar zorgprestatiemodel ‘
en dbc begindatum >= ‘20211001’
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
'VAL7075' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
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, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM DBC
JOIN VERBLIJFSDAG VBD
ON VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER
WHERE (DBC.CL_ZORGTYPE_CODE in ('303','306')
AND DBC.CL_REDENSLUITEN_CODE <> '22'
OR (DBC.CL_REDENSLUITEN_CODE = '22'
AND DBC.DBC_BEGINDATUM < ‘20211001’)
AND (VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_8.8.%'
OR VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_8.10.%'
OR VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_8.11.%'
OR VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_8.12.%'
OR VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT_8.13.%')
AND VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE <> 'ACT_8.8.09'
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
)

2.2 Het aard delict mag leeg zijn
Dit is een uitzondering op artikel 3.1.3 van de ‘Regeling DBBC’s ZZP’s en
extramurale parameters fz’ dat verplicht dat bij de dbbc het zorgtype
wordt vastgelegd.
2.2.1 Gevolgen voor de volgende validatieregels (fz)
2.2.1.1 Val1700
Hier moet een uitzondering worden toegevoegd voor de sluitreden
‘overgang naar zorgprestatiemodel’.
Huidige situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20070101

99991231

1700

AardDelict

wordt het record en
indien mogelijk het
zorgtraject en de
bijbehorende DBBC's
afgekeurd.

Brancheindicator
2

Naam
De primaire sleutel (CL_Aard_Delict_code, Zorgtraject-identificatienummer uit Aard_Delict) moet
ingevuld en uniek zijn
Conditie
Als de primaire sleutel (CL_Aard_Delict_code, Zorgtraject-identificatienummer uit Aard_Delict)
niet ingevuld of niet uniek is
Toelichting op de conditie
Hint
De primaire sleutel (CL_Aard_Delict_code, Zorgtraject-identificatienummer uit Aard_Delict) moet
ingevuld en uniek zijn
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Nieuwe situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Branche-

20070101

20201231

1700

AardDelict

wordt het record en
indien mogelijk het
zorgtraject en de
bijbehorende DBBC's
afgekeurd.

2

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Branche-

20210101

99991231

1700

AardDelict

wordt het record en
indien mogelijk het
zorgtraject en de
bijbehorende DBBC's
afgekeurd.

indicator

indicator
2

Naam
De primaire sleutel (CL_Aard_Delict_code, Zorgtraject-identificatienummer uit Aard_Delict) moet
ingevuld en uniek zijn
Uitzondering: Bij sluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ hoeft aard_delict niet te zijn
ingevuld.
Conditie
Als de primaire sleutel (CL_Aard_Delict_code, Zorgtraject-identificatienummer uit Aard_Delict)
niet ingevuld of niet uniek is
Uitzondering: Bij sluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ hoeft aard_delict niet te zijn
ingevuld.
Toelichting op de conditie
Sluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ is een afsluitreden uit codelijst CL_Redensluiten
waarvoor de kolom CL_Redensluiten_Code de waarde '22' bevat
Hint
De primaire sleutel (CL_Aard_Delict_code, Zorgtraject-identificatienummer uit Aard_Delict) moet
ingevuld en uniek zijn

2.2.1.2 Toelichting Val1700
Huidige situatie
Als de primaire sleutel (CL_Aard_Delict_code,
Zorgtraject_identificatienummer uit Aard_Delict) niet ingevuld of niet
uniek is, worden het record en indien mogelijk het zorgtraject en de
bijbehorende DBBC's afgekeurd.
SELECT DISTINCT
'VAL1700' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, AAD.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
, AAD.CL_AARD_DELICT_CODE
FROM AARD_DELICT AAD
WHERE ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM(AAD.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER))),0) = 0
OR ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM(AAD.CL_AARD_DELICT_CODE))),0) = 0
UNION ALL
SELECT DISTINCT
'VAL1700' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, AAD.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
, AAD.CL_AARD_DELICT_CODE
FROM AARD_DELICT AAD
INNER JOIN
( SELECT DISTINCT
COUNT(*) AS AANTAL
, AAD.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
, AAD.CL_AARD_DELICT_CODE
FROM AARD_DELICT AAD
WHERE LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM(AAD.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER)),'')) != 0
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AND LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM(AAD.CL_AARD_DELICT_CODE)),'')) != 0
GROUP BY
AAD.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER,AAD.CL_AARD_DELICT_CODE
HAVING COUNT(*)>1
)K
ON AAD.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = K.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
ANDAAD.CL_AARD_DELICT_CODE = K.CL_AARD_DELICT_CODE

Nieuwe situatie
Als de primaire sleutel (CL_Aard_Delict_code,
Zorgtraject_identificatienummer uit Aard_Delict) niet ingevuld of niet
uniek is, worden het record en indien mogelijk het zorgtraject en de
bijbehorende DBBC's afgekeurd.
Uitzondering: Sluitreden Overgang naar zorgprestatiemodel hoeft geen
Aard_delict_code te hebben
SELECT DISTINCT
'VAL1700' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, AAD.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
, AAD.CL_AARD_DELICT_CODE
FROM AARD_DELICT AAD
WHERE ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM(AAD.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER))),0) = 0
OR ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM(AAD.CL_AARD_DELICT_CODE))),0) = 0
UNION ALL
SELECT DISTINCT
'VAL1700' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, AAD.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
, AAD.CL_AARD_DELICT_CODE
FROM AARD_DELICT AAD
INNER JOIN
( SELECT DISTINCT
COUNT(*) AS AANTAL
, AAD.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
, AAD.CL_AARD_DELICT_CODE
FROM AARD_DELICT AAD
WHERE LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM(AAD.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER)),'')) != 0
AND LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM(AAD.CL_AARD_DELICT_CODE)),'')) != 0
GROUP BY
AAD.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER,AAD.CL_AARD_DELICT_CODE
HAVING COUNT(*)>1
)K
ON AAD.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = K.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
AND AAD.CL_AARD_DELICT_CODE = K.CL_AARD_DELICT_CODE
INNER JOIN DBBC DBBC
ON DBBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER =
AAD.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
WHERE DBBC.CL_REDENSLUITEN_CODE<>’22’

2.2.1.3 Val2503
In deze validatieregel moet de uitzondering uitgebreid worden met
afsluitreden overgang naar zorgprestatiemodel (sluitreden 22).
Huidige situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Brancheindicator
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20140101

99991231

2503

Aard delict

wordt het record
afgekeurd en vallen
bijbehorende
zorgtrajecten en
DBBC's uit.

Naam
Verwijzing op (Aard_Delict.CL_Aard_Delict_Code) moet correct zijn
Conditie
Als bij de verwijzende code Aard_Delict.CL_Aard_Delict_Code een niet bestaande
CL_Aard_Delict_Code uit codelijst CL_Aard_Delict wordt geselecteerd of er wordt een
CL_Aard_Delict_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig of
selecteerbaar is, wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.
Uitzondering: Zorgtype verdiepingsdiagnostiek hoeft geen Aard_delict_code te hebben
Toelichting op de conditie
Een aard delict is selecteerbaar als de kolom CL_Aard_Delict_Selecteerbaar uit codelijst
CL_Aard_Delict een waarde bevat die > 0
Alleen aard_delict waarvan de kolom CL_Aard_Delict_Branche_indicatie uit codelijst
CL_Aard_Delict de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd
Hint
Vervang het record door een geldig aard delict. Maak bij het vervangen van het record een
keuze uit een aard delict dat aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.
1. Het aard delict komt voor in codelijst CL_Aard_Delict
2. Het aard delict is geldig is op de uitvoerdatum van de activiteit
3. Het aard delict is selecteerbaar
4. De branche indicatie is 0 of 2

Nieuwe situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20140101

20201231

2503

Aard delict

wordt het record
afgekeurd en vallen
bijbehorende
zorgtrajecten en
DBBC's uit.

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Aard delict

wordt het record
afgekeurd en vallen
bijbehorende
zorgtrajecten en
DBBC's uit.

Brancheindicator

Brancheindicator

20210101

99991231

2503

Naam
Verwijzing op (Aard_Delict.CL_Aard_Delict_Code) moet correct zijn
Conditie
Als bij de verwijzende code Aard_Delict.CL_Aard_Delict_Code een niet bestaande
CL_Aard_Delict_Code uit codelijst CL_Aard_Delict wordt geselecteerd of er wordt een
CL_Aard_Delict_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig of
selecteerbaar is, wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.
Uitzondering: een dbbc met zorgtype verdiepingsdiagnostiek of sluitreden Overgang naar
zorgprestatiemodel hoeft geen Aard_delict_code te hebben
Toelichting op de conditie
Een aard delict is selecteerbaar als de kolom CL_Aard_Delict_Selecteerbaar uit codelijst
CL_Aard_Delict een waarde bevat die > 0
Alleen aard_delict waarvan de kolom CL_Aard_Delict_Branche_indicatie uit codelijst
CL_Aard_Delict de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd
Sluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ is een afsluitreden uit codelijst CL_Redensluiten
waarvoor de kolom CL_Redensluiten_Code de waarde '22' bevat
Hint
Vervang het record door een geldig aard delict. Maak bij het vervangen van het record een
keuze uit een aard delict dat aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.
1. Het aard delict komt voor in codelijst CL_Aard_Delict
2. Het aard delict is geldig is op de uitvoerdatum van de activiteit
3. Het aard delict is selecteerbaar
4. De branche indicatie is 0 of 2
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2.2.1.4 Toelichting Val2503
In deze validatieregel moet de uitzondering uitgebreid worden met
afsluitreden overgang naar zorgprestatiemodel (sluitreden 22).
Huidige situatie
Als bij de verwijzende code Aard_Delict.CL_Aard_Delict_Code een niet
bestaande CL_Aard_Delict_Code uit codelijst CL_Aard_Delict wordt
geselecteerd of er wordt een CL_Aard_Delict_Code geselecteerd die op
de begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is, wordt het
record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.
Uitzondering: Zorgtype verdiepingsdiagnostiek hoeft geen
Aard_delict_code te hebben
SELECT DISTINCT
'VAL2503' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM ZORGTRAJECT ZTJ
JOIN DBBC DBBC
ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER =
DBBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
LEFT OUTER JOIN AARD_DELICT CLA
ON CLA.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER =
ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
LEFT OUTER JOIN CL_AARD_DELICT CLA1
ON CLA1.CL_AARD_DELICT_CODE = CLA.CL_AARD_DELICT_CODE
AND ZTJ.ZORGTRAJECT_BEGINDATUM BETWEEN CLA1.CL_AARD_DELICT_BEGINDATUM
AND CLA1.CL_AARD_DELICT_EINDDATUM
WHERE CLA1.CL_AARD_DELICT_CODE IS NULL
AND
( DBBC.CL_ZORGTYPE_CODE <> '146'
OR
(
DBBC.CL_ZORGTYPE_CODE = '146'
AND ISNULL(CLA.CL_AARD_DELICT_CODE, '') <> ''
)
)

Nieuwe situatie
Als bij de verwijzende code Aard_Delict.CL_Aard_Delict_Code een niet
bestaande CL_Aard_Delict_Code uit codelijst CL_Aard_Delict wordt
geselecteerd of er wordt een CL_Aard_Delict_Code geselecteerd die op
de begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is, wordt het
record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.
Uitzondering: Zorgtype verdiepingsdiagnostiek of sluitreden Overgang
naar zorgprestatiemodel hoeft geen Aard_delict_code te hebben
SELECT DISTINCT
'VAL2503' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM ZORGTRAJECT ZTJ
JOIN DBBC DBBC
ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER =
DBBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
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LEFT OUTER JOIN AARD_DELICT CLA
ON CLA.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER =
ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
LEFT OUTER JOIN CL_AARD_DELICT CLA1
ON CLA1.CL_AARD_DELICT_CODE = CLA.CL_AARD_DELICT_CODE
AND ZTJ.ZORGTRAJECT_BEGINDATUM BETWEEN CLA1.CL_AARD_DELICT_BEGINDATUM
AND CLA1.CL_AARD_DELICT_EINDDATUM
WHERE CLA1.CL_AARD_DELICT_CODE IS NULL
AND
( DBBC.CL_ZORGTYPE_CODE <> '146'
OR
(
DBBC.CL_ZORGTYPE_CODE = '146'
AND ISNULL(CLA.CL_AARD_DELICT_CODE, '') <> ''
)
)
AND
( DBBC.CL_REDENSLUITEN_CODE <> '22'
OR
(
DBBC.CL_REDENSLUITEN_CODE = '22'
AND ISNULL(CLA.CL_AARD_DELICT_CODE, '') <> ''
)
)

2.2.1.5 Val3517
Hier moet een uitzondering worden toegevoegd voor de sluitreden
‘overgang naar zorgprestatiemodel’.
Huidige situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20070101

9999123

3517

Aard delict

wordt het record
afgekeurd en vallen
bijbehorende
zorgtrajecten en
DBBC's uit.

Brancheindicator
2

Naam
Verplicht veld (Aard_Delict.Aard_Delict_Datum_Vaststelling) moet zijn ingevuld
Conditie
Als standaard verplicht veld (Aard_Delict.Aard_Delict_Datum_Vaststelling) niet is ingevuld
Toelichting op de conditie
Hint
Verplicht veld Aard_Delict.Aard_Delict_Datum_Vaststelling is niet ingevuld. Vul
Aard_Delict.Aard_Delict_Datum_Vaststelling in.

Nieuwe situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Branche-

20070101

2020123

3517

Aard delict

wordt het record
afgekeurd en vallen
bijbehorende
zorgtrajecten en
DBBC's uit.

2

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Branche-

20210101

9999123

3517

Aard delict

wordt het record
afgekeurd en vallen
bijbehorende
zorgtrajecten en
DBBC's uit.

indicator

indicator
2
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Naam
Verplicht veld (Aard_Delict.Aard_Delict_Datum_Vaststelling) moet zijn ingevuld
Uitzondering: Bij sluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ hoeft aard_delict niet te zijn
ingevuld
Conditie
Als standaard verplicht veld (Aard_Delict.Aard_Delict_Datum_Vaststelling) niet is ingevuld
Uitzondering: Bij sluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ hoeft aard_delict niet te zijn
ingevuld
Toelichting op de conditie
Sluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ is een afsluitreden uit codelijst CL_Redensluiten
waarvoor de kolom CL_Redensluiten_Code de waarde '22' bevat
Hint
Verplicht veld Aard_Delict.Aard_Delict_Datum_Vaststelling is niet ingevuld. Vul
Aard_Delict.Aard_Delict_Datum_Vaststelling in.

2.2.1.6 Toelichting Val3517
Huidige situatie
Als standaard verplichte veld ‘Aard_Delict_Datum_Vaststelling’ uit
‘Aard_Delict’ niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen
bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.
SELECT DISTINCT
'VAL3517' AS VALCODE
,
,

'E' AS VALSTATUS
AAD.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER

FROM

AARD_DELICT AAD

WHERE AAD.AARD_DELICT_DATUM_VASTSTELLING IS NULL

Nieuwe situatie
Als standaard verplichte veld ‘Aard_Delict_Datum_Vaststelling’ uit
‘Aard_Delict’ niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen
bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.
Uitzondering: Sluitreden Overgang naar zorgprestatiemodel hoeft geen
Aard_delict_code te hebben
SELECT DISTINCT
'VAL3517' AS VALCODE
,
,

'E' AS VALSTATUS
AAD.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER

FROM

AARD_DELICT AAD

INNER JOIN DBBC DBBC
ON DBBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER =
AAD.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER
WHERE AAD.AARD_DELICT_DATUM_VASTSTELLING IS NULL
AND DBBC.CL_REDENSLUITEN_CODE<>’22’

2.3 De aard en mate van gevaar is geregistreerd
Dit is een uitzondering op artikel 3.1.3 van de NR/REG-2119 (fz) welke
verplicht dat bij de dbbc de aard en mate van gevaar wordt vastgelegd.
2.3.1 Gevolgen voor de volgende validatieregels (fz)
2.3.1.1 Val1705
Huidige situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20070101

99991231

1705

DBBC

wordt het record
afgekeurd en indien

Brancheindicator
2
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mogelijk
bijbehorende DBBC.
Naam
De primaire sleutel (CL_Gevaar_code, DBBC_identificatienummer uit Gevaar) moet ingevuld en
uniek zijn
Conditie
Als de primaire sleutel (CL_Gevaar_code, DBBC_identificatienummer uit Gevaar) niet ingevuld
of niet uniek is
Toelichting op de conditie
Hint
De primaire sleutel (CL_Gevaar_code, DBBC_identificatienummer uit Gevaar) moet ingevuld en
uniek zijn

Nieuwe situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Branche-

20070101

20201231

1705

DBBC

wordt het record
afgekeurd en indien
mogelijk bijbehorende
DBBC.

2

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Branche-

20210101

99991231

1705

DBBC

wordt het record
afgekeurd en indien
mogelijk bijbehorende
DBBC.

indicator

indicator
2

Naam
De primaire sleutel (CL_Gevaar_code, DBBC_identificatienummer uit Gevaar) moet ingevuld en
uniek zijn
Uitzondering: Sluitreden Overgang naar zorgprestatiemodel hoeft geen Gevaar_code te hebben
Conditie
Als de primaire sleutel (CL_Gevaar_code, DBBC_identificatienummer uit Gevaar) niet ingevuld
of niet uniek is
Uitzondering: Sluitreden Overgang naar zorgprestatiemodel hoeft geen Gevaar_code te hebben
Toelichting op de conditie
Sluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ is een afsluitreden uit codelijst CL_Redensluiten
waarvoor de kolom CL_Redensluiten_Code de waarde '22' bevat
Hint
De primaire sleutel (CL_Gevaar_code, DBBC_identificatienummer uit Gevaar) moet ingevuld en
uniek zijn

2.3.1.2 Toelichting Val1705
Hier moet een uitzondering worden toegevoegd voor de sluitreden
‘overgang naar zorgprestatiemodel’.
Huidige situatie
Als de primaire sleutel (CL_Gevaar_code, DBBC_identificatienummer uit
Gevaar) niet ingevuld of niet uniek is, wordt het record afgekeurd en
indien mogelijk bijbehorende DBBC.
SELECT DISTINCT
'VAL1705' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
, GEV.CL_GEVAAR_CODE
FROM GEVAAR GEV
WHERE ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM(GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER))),0) = 0
OR ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM(GEV.CL_GEVAAR_CODE))),0) = 0
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UNION ALL
SELECT DISTINCT
'VAL1705' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
, GEV.CL_GEVAAR_CODE
FROM GEVAAR GEV
INNER JOIN
( SELECT DISTINCT
COUNT(*) AS AANTAL
, GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
, GEV.CL_GEVAAR_CODE
FROM GEVAAR GEV
WHERE LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM(GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER)),'')) != 0
AND LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM(GEV.CL_GEVAAR_CODE)),'')) != 0
GROUP BY
GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER,GEV.CL_GEVAAR_CODE
HAVING COUNT(*)>1
)K
ON GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER = K.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND GEV.CL_GEVAAR_CODE = K.CL_GEVAAR_CODE

Nieuwe situatie
Als de primaire sleutel (CL_Gevaar_code, DBBC_identificatienummer uit
Gevaar) niet ingevuld of niet uniek is, wordt het record afgekeurd en
indien mogelijk bijbehorende DBBC.
Uitzondering: Sluitreden Overgang naar zorgprestatiemodel hoeft geen
Gevaar_code te hebben
SELECT DISTINCT
'VAL1705' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
, GEV.CL_GEVAAR_CODE
FROM GEVAAR GEV
WHERE (ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM(GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER))),0) = 0
OR ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM(GEV.CL_GEVAAR_CODE))),0) = 0 )
UNION ALL
SELECT DISTINCT
'VAL1705' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
, GEV.CL_GEVAAR_CODE
FROM GEVAAR GEV
INNER JOIN
( SELECT DISTINCT
COUNT(*) AS AANTAL
, GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
, GEV.CL_GEVAAR_CODE
FROM GEVAAR GEV
WHERE LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM(GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER)),'')) != 0
AND LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM(GEV.CL_GEVAAR_CODE)),'')) != 0
GROUP BY
GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER,GEV.CL_GEVAAR_CODE
HAVING COUNT(*)>1
)K
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ON GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER = K.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
AND GEV.CL_GEVAAR_CODE = K.CL_GEVAAR_CODE
INNER JOIN DBBC as DBBC
ON DBBC.DBBC_IDENTICATIENUMMER = GEV.DBCC_IDENTIFICATIENUMMER
WHERE DBBC.CL_REDENSLUITEN_CODE<>’22’

2.3.1.3 Val2504
In deze validatieregel moet de uitzondering uitgebreid worden met
afsluitreden overgang naar zorgprestatiemodel (sluitreden 22).
Huidige situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20070101

99991231

2504

DBBC

wordt het record
afgekeurd en indien
mogelijk
bijbehorende DBBC.

Brancheindicator
2

Naam
Verwijzing op (Gevaar.CL_Gevaar_code) moet correct zijn
Conditie
Als bij de verwijzende code Gevaar.CL_Gevaar_Code een niet bestaande CL_Gevaar_Code uit
codelijst CL_Gevaar wordt geselecteerd of er wordt een CL_Gevaar_Code geselecteerd die op de
begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is
Toelichting op de conditie
Een gevaar is selecteerbaar als de kolom CL_Gevaar_Selecteerbaar uit codelijst CL_Gevaar een
waarde bevat die > 0
Alleen gevaar waarvan de kolom CL_Gevaar_Branche_indicatie uit codelijst CL_Gevaar de
waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd
Hint
Vervang het record door een geldig gevaar. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit
een gevaar dat aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.
1. Het gevaar komt voor in codelijst CL_Gevaar
2. Het gevaar is geldig is op de uitvoerdatum van de activiteit
3. Het gevaar is selecteerbaar
4. De branche indicatie is 0 of 2

Nieuwe situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Branche-

20070101

20201231

2504

DBBC

wordt het record
afgekeurd en indien
mogelijk bijbehorende
DBBC.

2

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Branche-

20210101

20211231

2504

DBBC

wordt het record
afgekeurd en indien
mogelijk bijbehorende
DBBC.

indicator

indicator
2

Naam
Verwijzing op (Gevaar.CL_Gevaar_code) moet correct zijn
Uitzondering: Sluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ hoeft geen Gevaar_code te
hebben
Conditie
Als bij de verwijzende code Gevaar.CL_Gevaar_Code een niet bestaande CL_Gevaar_Code uit
codelijst CL_Gevaar wordt geselecteerd of er wordt een CL_Gevaar_Code geselecteerd die op de
begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is
Uitzondering: Sluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ hoeft geen Gevaar_code te
hebben
Toelichting op de conditie
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Een gevaar is selecteerbaar als de kolom CL_Gevaar_Selecteerbaar uit codelijst CL_Gevaar een
waarde bevat die > 0
Alleen gevaar waarvan de kolom CL_Gevaar_Branche_indicatie uit codelijst CL_Gevaar de
waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd
Sluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ is een afsluitreden uit codelijst CL_Redensluiten
waarvoor de kolom CL_Redensluiten_Code de waarde '22' bevat
Hint
Vervang het record door een geldig gevaar. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit
een gevaar dat aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.
1. Het gevaar komt voor in codelijst CL_Gevaar
2. Het gevaar is geldig is op de uitvoerdatum van de activiteit
3. Het gevaar is selecteerbaar
4. De branche indicatie is 0 of 2

2.3.1.4 Toelichting Val2504
Huidige situatie
Als bij de verwijzende code Gevaar. CL_Gevaar_Code een niet bestaande
CL_Gevaar_Code uit codelijst CL_Gevaar wordt geselecteerd of er wordt
een CL_Gevaar_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC
niet geldig of selecteerbaar is, wordt het record afgekeurd en valt de
bijbehorende DBBC uit.
SELECT DISTINCT
'VAL2504' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER AS DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM GEVAAR GEV
JOIN DBBC DBBC
ON GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
LEFT OUTER JOIN CL_GEVAAR CLG
ON CLG.CL_GEVAAR_CODE = GEV.CL_GEVAAR_CODE
AND CL_GEVAAR_SELECTEERBAAR > 0
AND DBBC.DBBC_BEGINDATUM BETWEEN CLG.CL_GEVAAR_BEGINDATUM AND
CLG.CL_GEVAAR_EINDDATUM
WHERE CLG.CL_GEVAAR_CODE IS NULL

Nieuwe situatie
Als bij de verwijzende code Gevaar.CL_Gevaar_Code een niet bestaande
CL_Gevaar_Code uit codelijst CL_Gevaar wordt geselecteerd of er wordt
een CL_Gevaar_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC
niet geldig of selecteerbaar is, wordt het record afgekeurd en valt de
bijbehorende DBBC uit.
Uitzondering: Sluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ hoeft
geen Gevaar_code te hebben
SELECT DISTINCT
'VAL2504' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER AS DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM GEVAAR GEV
JOIN DBBC DBBC
ON GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
WHERE DBBC.CL_REDENSLUITEN_CODE <> ‘22’
LEFT OUTER JOIN CL_GEVAAR CLG
ON CLG.CL_GEVAAR_CODE = GEV.CL_GEVAAR_CODE
AND CL_GEVAAR_SELECTEERBAAR > 0
AND DBBC.DBBC_BEGINDATUM BETWEEN CLG.CL_GEVAAR_BEGINDATUM AND
CLG.CL_GEVAAR_EINDDATUM
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AND DBBC.CL_REDENSLUITEN_CODE<> '22'
WHERE CLG.CL_GEVAAR_CODE IS NULL

2.3.1.1 Val3333
Hier is toegevoegd dat de datum vaststelling alleen gevuld hoeft te
worden als er geen sprake is van sluitreden overgang naar
zorgprestatiemodel.
Huidige situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20090101

99991231

3333

DBBC

wordt het record
afgekeurd en indien
mogelijk
bijbehorende DBBC.

Brancheindicator
2

Naam
Verplicht veld (Gevaar.Gevaar_Datum_Vaststelling) moet zijn ingevuld
Conditie
Als standaard verplicht veld Gevaar.Gevaar_Datum_Vaststelling niet is ingevuld
Toelichting op de conditie
Hint
Verplicht veld Gevaar.Gevaar_Datum_Vaststelling is niet ingevuld. Vul
Gevaar.Gevaar_Datum_Vaststelling in.

Nieuwe situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Branche-

20090101

20201231

3333

DBBC

wordt het record
afgekeurd en indien
mogelijk
bijbehorende DBBC.

2

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Branche-

DBBC

wordt het record
afgekeurd en indien
mogelijk
bijbehorende DBBC.

indicator

indicator
20210101

20211231

3333

2

Naam
Verplicht veld (Gevaar.Gevaar_Datum_Vaststelling) moet zijn ingevuld

Uitzondering: Sluitreden Overgang naar zorgprestatiemodel hoeft geen
Gevaar_datum_vaststelling te hebben
Conditie
Als standaard verplicht veld Gevaar.Gevaar_Datum_Vaststelling niet is ingevuld
Uitzondering: Sluitreden Overgang naar zorgprestatiemodel hoeft geen
Gevaar_datum_vaststelling te hebben
Toelichting op de conditie
Sluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ is een afsluitreden uit codelijst CL_Redensluiten
waarvoor de kolom CL_Redensluiten_Code de waarde '22' bevat
Hint
Verplicht veld Gevaar.Gevaar_Datum_Vaststelling is niet ingevuld. Vul
Gevaar.Gevaar_Datum_Vaststelling in.

2.3.1.2 Toelichting Val3333
Huidige situatie
Als standaard verplichte veld ‘Gevaar_Datum_Vaststelling’ uit ‘Gevaar’
niet is ingevuld, wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende
DBBC uit.
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SELECT DISTINCT
'VAL3333' AS VALCODE
,

'E' AS VALSTATUS

,

GEV.CL_GEVAAR_CODE

,

GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER

FROM

GEVAAR GEV

INNER JOIN DBBC AS DBBC
ON DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER = GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
WHERE GEV.GEVAAR_DATUM_VASTSTELLING IS NULL

Nieuwe situatie
Als standaard verplichte veld ‘Gevaar_Datum_Vaststelling’ uit ‘Gevaar’
niet is ingevuld, wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende
DBBC uit.
Uitzondering: Sluitreden Overgang naar zorgprestatiemodel hoeft geen
Gevaar_datum_vaststelling te hebben
SELECT DISTINCT
'VAL3333' AS VALCODE
,

'E' AS VALSTATUS

,

GEV.CL_GEVAAR_CODE

,

GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER

FROM

GEVAAR GEV

INNER JOIN DBBC AS DBBC
ON DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER = GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
WHERE GEV.GEVAAR_DATUM_VASTSTELLING IS NULL
AND DBBC. CL_REDENSLUITEN_CODE<>'22'

2.3.1.1 Val6803
Aan deze validatieregel moet een uitzondering worden toegevoegd voor
de sluitreden ‘overgang naar zorgprestatiemodel’.
Huidige situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

20090101

99991231

6803

DBBC

valt de DBBC uit.

Brancheindicator
2

Naam
Gesloten DBBC heeft Gevaar op alle drie de assen
Conditie
Als een DBBC gesloten is en er is niet op alle drie assen een geldige score van het
typeringselement gevaar ingevuld.
Uitzondering:Bij sluitreden pre-intake/intake/diagnostiek/crisisinterventie hoeft gevaar niet
getypeerd te worden
Toelichting op de conditie
Sluitreden 'Pre-intake/intake/diagnostiek/crisisinterventie' is een sluitreden uit codelijst
'CL_redensluiten' waarvoor de kolom CL_Redensluiten_Code' de waarde '5' bevat.
Hint
Controleer of het typeringselement gevaar correct is ingevuld.

Nieuwe situatie
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Branche-

20090101

20201231

6803

DBBC

valt de DBBC uit.

2

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Branche-

indicator

indicator
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20210101

20211231

6803

DBBC

valt de DBBC uit.

2

Naam
Gesloten DBBC heeft Gevaar op alle drie de assen
Uitzondering:Bij sluitreden pre-intake/intake/diagnostiek/crisisinterventie
En overgang naar zorgprestatiemodel hoeft gevaar niet getypeerd te worden
Conditie
Als een DBBC gesloten is en er is niet op alle drie assen een geldige score van het
typeringselement gevaar ingevuld.
Uitzondering:Bij sluitreden pre-intake/intake/diagnostiek/crisisinterventie
En overgang naar zorgprestatiemodel hoeft gevaar niet getypeerd te worden
Toelichting op de conditie
Sluitreden 'Pre-intake/intake/diagnostiek/crisisinterventie' is een sluitreden uit codelijst
'CL_redensluiten' waarvoor de kolom CL_Redensluiten_Code' de waarde '5' bevat.
Sluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ is een afsluitreden uit codelijst CL_Redensluiten
waarvoor de kolom CL_Redensluiten_Code de waarde '22' bevat
Hint
Controleer of het typeringselement gevaar correct is ingevuld.

2.3.1.2 Toelichting Val6803
Huidige situatie
Als een DBBC gesloten is en er is niet op alle drie assen een geldige
score van het typeringselement gevaar ingevuld, valt de DBBC uit.
Uitzondering: bij sluitreden preintake/intake/diagnostiek/crisisinterventie hoeft gevaar niet getypeerd
te worden.
SELECT DISTINCT
'VAL6803' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM DBBC DBBC
WHERE
( NOT EXISTS
( SELECT *
FROM GEVAAR GEV
WHERE CL_GEVAAR_CODE LIKE '1.%'
AND GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER=DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
)
OR NOT EXISTS
(
SELECT *
FROM GEVAAR GEV
WHERE CL_GEVAAR_CODE LIKE '2.%'
AND GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER=DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
)
OR NOT EXISTS
( SELECT *
FROM GEVAAR GEV
WHERE CL_GEVAAR_CODE LIKE '3.%'
AND GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER=DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
)
)
AND DBBC.CL_REDENSLUITEN_CODE<>'5'

Nieuwe situatie
Als een DBBC gesloten is en er is niet op alle drie assen een geldige
score van het typeringselement gevaar ingevuld, valt de DBBC uit.
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Uitzondering:
bij sluitreden

pre-intake/intake/diagnostiek/crisisinterventie

overgang naar zorgprestatiemodel
hoeft gevaar niet getypeerd te worden.
SELECT DISTINCT
'VAL6803' AS VALCODE
, 'E' AS VALSTATUS
, DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
FROM DBBC DBBC
WHERE
( NOT EXISTS
( SELECT *
FROM GEVAAR GEV
WHERE CL_GEVAAR_CODE LIKE '1.%'
AND GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER=DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
)
OR NOT EXISTS
(
SELECT *
FROM GEVAAR GEV
WHERE CL_GEVAAR_CODE LIKE '2.%'
AND GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER=DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
)
OR NOT EXISTS
( SELECT *
FROM GEVAAR GEV
WHERE CL_GEVAAR_CODE LIKE '3.%'
AND GEV.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER=DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER
)
)
AND ( DBBC.CL_REDENSLUITEN_CODE<>'5'
AND

DBBC.CL_REDENSLUITEN_CODE<>'22')
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3. Codelijsten

Voor het afsluiten van db(b)c’s is de afsluitreden ‘Overgang naar
zorgprestatiemodel’ toegevoegd. Dit is een nieuwe afsluitreden die kan
worden gebruikt in de plaats van de reguliere afsluitredenen.

3.1 Cl redensluiten (g-ggz/fz)
Nieuwe situatie
cl_redensluiten

cl_redensluiten

cl_redensluiten

_begindatum

_einddatum

_code

cl_redensluiten_beschrijving

20210101

99991231

22

cl_redensluiten

cl_redensluiten

cl_redensluiten

_sorteervolgorde

_mutatie

_branche_indicatie

250

1

0

Overgang naar zorgprestatiemodel

3.2 Cl redensluiten gbg (gb-ggz)
Nieuwe situatie
cl_redensluiten

cl_redensluiten

cl_redensluiten

_begindatum

_einddatum

_code

20210101

99991231

22

cl_redensluiten_beschrijving
Overgang naar zorgprestatiemodel
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