Bijlage bij CVOT/amer/CI/05/1c

Gebruiksaanwijzing sjabloon standaardprijslijst

Vereenvoudigd omzetten van bestand in sjabloon, indien u reeds een standaardprijslijst heeft
aangeleverd.
Een aantal zorgaanbieders heeft reeds een standaardprijslijst in een andere vorm of bestandstype
dan het sjabloon, aangeleverd bij CTG/ZAio. CTG/ZAio streeft er naar de administratieve lasten bij
het aanleveren van standaardprijslijsten zoveel mogelijk te beperken. Voor zorgaanbieders die al een
standaardprijslijst hebben opgesteld in een afwijkende vorm, heeft CTG/ZAio de mogelijkheid
opgenomen om op vereenvoudigde wijze een bestaand bestand om te zetten naar het sjabloon. Op
tabblad 1 van het sjabloon vindt u hier meer informatie over.

Invulinstructie:
Het sjabloon is voorzien van een versienummer, zodat u weet of de versie die u gebruikt de meest
recente versie is. Een aantal velden in het sjabloon is beveiligd, waardoor het risico wordt beperkt dat
u codes verplaatst of aanpast en waardoor de integriteit van de lijst toeneemt.
Het is niet toegestaan bij gebruik van het sjabloon, veranderingen aan te brengen in de opbouw en
vormgeving van het sjabloon. Bij het invullen van het sjabloon dient u gebruik te maken van de rijen
en kolommen zoals opgenomen in het sjabloon.
Het kan voorkomen dat een zorginstelling niet alle DBC´s aanbiedt die in het sjabloon opgenomen
zijn. In dat geval wordt u verzocht het sjabloon in te vullen voor alleen die DBC´s die uw
zorginstelling aanbiedt. Het is niet toegestaan de overige DBC´s voor aanlevering bij CTG/ZAio te
verwijderen.
De volgende kolommen kunt u invullen:
Tabblad 1:
• Naam zorginstelling, plaats van vestiging, CTG-nummer (indien van toepassing),
ingangsdatum prijzen.
Tabblad 2:
• Kolom met het kostenbedrag van de zorginstelling: In deze kolom dient u per DBC het
kostenbedrag voor uw zorginstelling op te nemen. Het kostenbedrag staat los van de
honorariumbedragen per specialisme (kolommen G t/m O).
• Kolommen met de honorariumbedragen voor ondersteunende specialismen:In deze
kolommen dient u de honorariumbedragen voor de ondersteunende specialismen op te
nemen. De honorariumbedragen dienen te worden uitgesplitst per specialisme. De
honorariumbedragen voor ondersteunende en overige producten vastgesteld door CTG/ZAio.
De kolommen zijn niet reeds ingevuld omdat de zorginstelling lokaal het volume van de
ondersteunende en overige producten kan bepalen. De standaardprijslijst dient de door u
gehanteerde honorariumbedragen voor alle bij de DBC betrokken ondersteunende
specialismen te bevatten.
Beschrijving van de overige kolommen:
Tabblad 2:
Kolom met AGB-omschrijving: niet wijzigingen a.u.b.
In kolom A treft u de AGB-omschrijving van de DBC aan. Deze omschrijving is een gegeven. Bij het
invullen van het sjabloon met uw gegevens dient u vast te houden aan deze omschrijving. Het is niet
toegestaan de codes te veranderen dan wel te verwijderen.
Kolom met DBC-prestatiecode:niet wijzigen a.u.b.
In kolom B treft u de DBC-prestatiecode, Deze code is gegeven. Bij het invullen van het sjabloon
dient u vast te houden aan deze code. Het is niet toegestaan de codes te veranderen dan wel te
verwijderen.
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Kolom met Declaratiecode:niet wijzigen a.u.b.
Kolom C omvat de declaratiecode per DBC. Bij het invullen van het sjabloon dient u vast te houden
aan deze code. Het is niet toegestaan de codes te veranderen dan wel te verwijderen.
Kolom met Prestatieomschrijving per DBC: niet wijzigen a.u.b.
Kolom D bevat de prestatie omschrijving per DBC. Deze omschrijving is een gegeven. Bij het invullen
van het sjabloon met uw gegevens dient u vast te houden aan deze omschrijving. Het is niet
toegestaan de codes te veranderen dan wel te verwijderen.
Kolom met Totaalprijs per DBC: niet invullen a.u.b.
De totaalprijs is opgebouwd uit een kostenbedrag voor de zorginstelling en afzonderlijke
honorariumbedragen voor elk bij de DBC betrokken specialisten. Deze kolom is de som van de
bedragen die u heeft ingevuld in de kolommen G t/m O. Kolom F wordt automatisch uitgerekend op
basis van de gegevens die u invoert in de kolommen G t/m O.
Kolom met honorariumbedrag poortspecialisme: niet invullen a.u.b.
De kolom honorariumbedrag poortspecialisme is reeds ingevuld door CTG/ZAio. Het
honorariumbedrag is een door CTG/ZAio vastgesteld bedrag. Bij het opstellen van uw
standaardprijslijst dient u dit bedrag te hanteren. Het is niet toegestaan de bedragen in deze kolom te
veranderen dan wel te wijzigen.
Kolom voor Anesthesiologie: niet invullen a.u.b.
De kolom Anesthesiologie is reeds ingevuld door CTG/ZAio. Het honorariumbedrag is een door
CTG/ZAio vastgesteld bedrag. Bij het opstellen van uw standaardprijslijst dient u dit bedrag te
hanteren. Het is niet toegestaan de bedragen in deze kolom te veranderen dan wel te wijzigen.
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