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1. Wijzigingen correctie 21c

De volgende onderwerpen worden meegenomen in de release:

Toevoegen van een einddatum aan alle codellijsten,
validatieregels en kenmerkende factoren vanwege het
beëindigen van de huidige wijze van bekostiging.

Uitzondering voor de overgang naar het zorgprestatiemodel
(ZPM) in twee validatieregels beter verwerken.

Correctie icd9-code Circadianeritme-slaapstoornissen in de
codelijst cl_diagnose

Verwijderen van mutatiecode van voorgaande releases.

1.1

Beëindigen codelijsten, validatieregels en
kenmerkende factoren (g-ggz,fz,gb-ggz)

In verband met de overgang naar het Zorgprestatiemodel zijn alle in
2021 geldige regels in de codelijsten voorzien van een einddatum. Dit is
ook gebeurd bij de nog in 2021 geldige validatieregels en kenmerkende
factoren.
Deze wijziging heeft betrekking op het pakket van 2021 en wordt
verwerkt als een wijziging die met terugwerkende kracht voorafgaand
aan 2021 is uitgevoerd.
Het afsluiten van de regels is gedaan op de volgende wijze:
De geldige regels met een begindatum van vóór 1 januari 2021 zijn
afgesloten met een einddatum van 31 december 2020 met een
mutatiecode 2.
Vervolgens is een nieuwe regel aangemaakt met als begindatum
1 januari 2021, een einddatum van 31 december 2021 en mutatiecode 1.
Daar waar voor een voorgaande release t.b.v. pakket 2021 al een
nieuwe regel is aangemaakt met begindatum 1 januari 2021 is alleen een
einddatum toegevoegd en is mutatiecode 1 blijven staan.
Codelijsten die specifiek zijn voor de generalistische basis-ggz kennen
geen mutatiecode.
Situatie

Begindatum

Einddatum

Mutatiecode

Huidig
Nieuw (correctie 21c)

< 20211231
< 20211231
20210101

99991231
20201231
20210101

2
1

Huidig
Nieuw (correctie 21c)

20210101
20210101

99991231
20211231

1
1
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1.2

Uitzondering voor de overgang naar het ZPM
in twee validatieregels beter verwerken (gggz)

In de regelgeving van 2021 is een aantal uitzonderingen toegevoegd om
aan te geven dat in geval van de afsluitreden ‘overgang naar
zorgprestatiemodel’ aan bepaalde registratie eisen niet voldaan hoeft te
worden. De uitzondering “De prestatie bevat 1 minuut directe tijd
regiebehandelaar” 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.
Hiervoor zijn twee validatieregels in release 21c aangepast. De
ingangsdatum van de in werking treding van deze uitzondering is
gekoppeld aan de conditie van de validatieregel, terwijl dat gekoppeld
had moeten gebeuren aan de ingangdatum van de validatieregel zelf
(tijdsafhankelijkheid). Dit is op onderstaande wijze gecorrigeerd.

1.2.1 Val7056
In deze regel moet uitzondering 1 worden uitgebreid met afsluitreden
overgang naar zorgprestatiemodel (sluitreden 22) met een begindatum
vanaf 1 oktober 2021.
Hiervoor worden twee versies van de validatieregel toegevoegd met
respectievelijk een geldigheidsperiode van 1 januari 2021 t/m 30
september 2021 en vanaf 1 oktober 2021 t/m 31 december 2021.
Huidige situatie (t/m 30 september 2021)
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Brancheindicator

20200101

99991231

7056

DBC

Valt de dbc uit

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
• 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.
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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

Nieuwe situatie (vanaf 1 oktober 2021)
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Brancheindicator

20200101

20210930

7056

DBC

Valt de dbc uit

1

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Brancheindicator

20211001

99991231

7056

DBC

Valt de dbc uit

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
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
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.
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

1.2.2 Toelichting Val7056
Huidige situatie (t/m/ 30 september 2021)
Als bij een initiële dbc geen directe tijd is geregistreerd door een
regiebehandelaar, valt de dbc uit
5
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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 (vanaf 1 oktober 2021)
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
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 DBC.CL_REDENSLUITEN_CODE <> '22'

AND NOT EXISTS (
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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
)

1.2.3 Val7075
Hier moet een uitzondering worden toegevoegd voor de sluitreden
‘overgang naar zorgprestatiemodel’ met een begindatum vanaf 1 oktober
2021. Hiervoor worden twee versies van de validatieregel toegevoegd
met respectievelijk een geldigheidsperiode van 1 januari 2021 t/m 30
september 2021 en vanaf 1 oktober 2021 t/m 31 december 2021.
Huidige situatie (t/m 30 september 2021)
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Brancheindicator

20210101

99991231

7075

DBC

Valt de dbc uit

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.
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 (vanaf 1 oktober 2021)
Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Brancheindicator

20210101

20210930

7075

DBC

Valt de dbc uit

1
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Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Actie

Brancheindicator

20211001

99991231

7075

DBC

Valt de dbc uit

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 ‘
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 ‘
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

1.2.4 Toelichting Val7075
Huidige situatie (t/m 30 september 2021)
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
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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 (vanaf 1 oktober 2021)
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 ‘
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
, 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'
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
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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
)
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1.3

Correctie ICD-9 code Circadianeritmeslaapstoornissen (g-ggz,fz,gb-ggz)

In de 21a release is de icd9-code van alle circadianeritme-slaapwaakstoornissen in de codelijst D5_diagnose gecorrigeerd van 327.45
naar 307.45. Dit is aangepast in de codelijst cl_d5_diagnose, maar
abusievelijk niet in de codelijst cl_diagnose. Dit is alsnog gebeurd.
Huidige situatie

11

Begindatum

Einddatum

Code

Groepcode

20170101

99991231

as1_13.01.01.05.01

as1_13.01.01.05

Element

Beschrijving

Uitgestelde slaapfase type

Slaapstoornis gebonden aan de circadiane ritmiek: Uitgestelde slaapfase type
Sorteer

Diagnose-

volgorde

as

1

1008360

1

Prestatiecode

Prestatiecode

deel ggz

deel fz

004

004

Zvz-subscore

Aanspraak-type

Hierarchieniveau

Selecteerbaar

1

1

5

ICD9

ICD10

Prestatienveau

327.45

F51.2

fictief_c

Parallelliteitscode

Parallelliteitscode

ggz

fz

008

012

Begindatum

Einddatum

Code

Groepcode

20170101

99991231

as1_13.01.01.05.03

as1_13.01.01.05

Mutatie

Branche_
indicatie
0

Element

Beschrijving

Ploegendienst type

Slaapstoornis gebonden aan de circadiane ritmiek: Ploegendienst type
Sorteer

Diagnose-

volgorde

as

1

1008380

1

Prestatiecode

Prestatiecode

deel ggz

deel fz

004

004

Zvz-subscore

Aanspraak-type

Hierarchieniveau

Selecteerbaar

1

1

5

ICD9

ICD10

Prestatienveau

327.45

F51.2

fictief_c

Parallelliteitscode

Parallelliteitscode

ggz

fz

008

012

Mutatie

Branche_
indicatie
0
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Begindatum

Einddatum

Code

Groepcode

20170101

99991231

as1_13.01.01.05.04

as1_13.01.01.05

Element

Beschrijving

Niet gespecificeerd type

Slaapstoornis gebonden aan de circadiane ritmiek: Niet gespecificeerd type
Sorteer

Diagnose-

volgorde

as

1

1008390

1

Prestatiecode

Prestatiecode

deel ggz

deel fz

004

004

Zvz-subscore

Aanspraak-type

Hierarchieniveau

Selecteerbaar

1

1

5

ICD9

ICD10

Prestatienveau

327.45

F51.2

fictief_c

Parallelliteitscode

Parallelliteitscode

ggz

fz

008

012

Mutatie

Branche_
indicatie
0

Nieuwe situatie (situatie 01-01-2021)
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Begindatum

Einddatum

Code

Groepcode

20200101

20201231

as1_13.01.01.05.01

as1_13.01.01.05

Parallelliteitscode

Parallelliteitscode

ggz

fz

008

012

2

0

Begindatum

Einddatum

Code

Groepcode

20210101

20211231

as1_13.01.01.05.01

as1_13.01.01.05

Mutatie

Branche_
indicatie

Element

Beschrijving

Uitgestelde slaapfase type

Slaapstoornis gebonden aan de circadiane ritmiek: Uitgestelde slaapfase type
Sorteer

Diagnose-

volgorde

as

1

1008360

1

Prestatiecode

Prestatiecode

deel ggz

deel fz

004

004

Zvz-subscore

Aanspraak-type

Hierarchieniveau

Selecteerbaar

1

1

5

ICD9

ICD10

Prestatienveau

307.45

F51.2

fictief_c

Parallelliteitscode

Parallelliteitscode

ggz

fz

008

012

Mutatie

1

Branche_
indicatie
0
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Begindatum

Einddatum

Code

Groepcode

20200101

20201231

as1_13.01.01.05.03

as1_13.01.01.05

Parallelliteitscode

Parallelliteitscode

ggz

fz

008

012

2

0

Begindatum

Einddatum

Code

Groepcode

20210101

20211231

as1_13.01.01.05.03

as1_13.01.01.05

Mutatie

Branche_
indicatie

Element

Beschrijving

Ploegendienst type

Slaapstoornis gebonden aan de circadiane ritmiek: Ploegendienst type
Sorteer

Diagnose-

volgorde

as

1

1008380

1

Prestatiecode

Prestatiecode

deel ggz

deel fz

004

004

Zvz-subscore

Aanspraak-type

Hierarchieniveau

Selecteerbaar

1

1

5

ICD9

ICD10

Prestatienveau

307.45

F51.2

fictief_c

Parallelliteitscode

Parallelliteitscode

ggz

fz

008

012

1

0

Begindatum

Einddatum

Code

Groepcode

20200101

20201231

as1_13.01.01.05.04

as1_13.01.01.05

Parallelliteitscode

Parallelliteitscode

ggz

fz

008

012

2

0

Begindatum

Einddatum

Code

Groepcode

20210101

20211231

as1_13.01.01.05.04

as1_13.01.01.05

Mutatie

Mutatie

Branche_
indicatie

Branche_
indicatie

Element

Beschrijving

Niet gespecificeerd type

Slaapstoornis gebonden aan de circadiane ritmiek: Niet gespecificeerd type
Sorteer

Diagnose-

volgorde

as

1

1008390

1

Prestatiecode

Prestatiecode

deel ggz

deel fz

004

004

Zvz-subscore

Aanspraak-type

Hierarchieniveau

Selecteerbaar

1

1

5

ICD9

ICD10

Prestatienveau

307.45

F51.2

fictief_c

Parallelliteitscode

Parallelliteitscode

ggz

fz

008

012

Mutatie
1

Branche_
indicatie
0
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1.5

Verwijderen van mutatiecodes van voorgaande
releleases

De mutatiecodes die in voorgaangde releases zijn toegevoegd aan regels
in de codelijsten zijn soms onterecht blijven staan. Deze zijn verwijderd.
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Bijlage 1: Overzicht producten

Ingangsdatum

Bestandnaam

Versie

20210101

CL Aard delict

V20210415

20210101

CL Activiteit

V20210415



20210101

CL Activiteit Tarief ggz

V20210415



20210101

CL Activiteit Tarief fz

V20210415

20210101

CL Behandelcomponenten gbg

V20210415

20210101

CL Beroep

V20210415





20210101

CL Circuit

V20210415





20210101

CL D5 Diagnose

V20210415







xlsx,txt

20210101

CL Diagnose

V20210415







xlsx,txt

20210101

CL Diagnose Conversie

V20210415







xlsx,txt

20210101

CL Gevaar

V20210415

20210101

CL Hoofdberoepen

V20210415

20210101

CL Hoofdberoepen gbg

V20210415



xlsx,txt

20210101

CL Overige producten gbg

V20210415



xlsx,txt

20210101

CL Prestatiecode ggz

V20210415

20210101

CL Prestatiecode fz

V20210415

20210101

CL Prestaties gbg

V20210415

20210101

CL Productgroep ggz

V20210415

20210101

CL Productgroep fz

V20210415

20210101

CL Redensluiten

V20210415

20210101

CL Redensluiten gbg

V20210415

20210101

CL Tarief ggz

V20210415

20210101

CL Tarief fz

V20210415

20210101

CL Zorgtype

V20210415



20200101

Beslisboom ggz

V20190801



20170101

Beslisboom fz

v20160701

20210101

Kenmerkende factoren

V20210415

20190101

Toelichting Codelijsten ggz/fz

V20181123

20180101

Toelichting Codelijsten gbg

V20190819

20210101

Toelichting Validatieregels ggz

V20210415

20210101

Toelichting Validatieregels fz

V20200701

20210101

Totaalbestand ggz

V20210415

20210101

Totaalbestand fz

V20210415

15

Ggz

Fz

Gbg



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



xlsx,txt



xlsx,txt
csv



csv





csv, xlsx





pdf




pdf
pdf




pdf
zip



zip

Wijzigingen systematiek 2021 g-ggz fz gb-gbg v20210415

Ingangsdatum

Bestandnaam

Versie

20210101

Totaalbestand gbg

V20210415

20210101

Validatieregels ggz

V20210415

20210101

Validatieregels fz

V20210415

20210101

Wijzigingen systematiek ggz/fz/gbg

V20210415



20200101

Toelichting ICT ggz

V20191031



20190101

Toelichting ICT fz

V20181123

16

Ggz

Fz

Gbg




Bestandtype
zip
xlsx




xlsx



pdf
pdf



pdf

