BELEIDSREGEL CA-18
Bijlage 1 bij circulaire
CMAE/masr/CARE/GGZ/05/04c
Invoering DBC's in de geestelijke gezondheidszorg.

1. ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in
artikel 1, onder A, nummers 10 (indien de zorgverlening is gericht op verzekerden met een
psychiatrische aandoening) en onder B, nummers 5 (voorzover het psychiaters betreft) en 10
van het Besluit werkingssfeer WTG 1992.

b.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2006 en werkt terug tot die datum indien de
bekendmaking van de nederlegging van de beleidsregel in de Staatscourant na deze datum
plaatsvindt.

c.

De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.

d.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel invoering DBC's in de geestelijke
gezondheidszorg'.

2. INLEIDING

Met ingang van 2006 vindt in de geestelijke gezondheidszorg gefaseerde invoering van de Diagnose
Behandeling Combinatie (DBC) plaats voor de op genezing gerichte geestelijke gezondheidszorg die
onder de zorgverzekeringswet valt. De fasering houdt samengevat het volgende in:
- Zorgaanbieders registreren de zorg in termen van DBC's. Periodiek leveren zorgaanbieders DBCproductiegegevens aan het DIS opdat verder zicht ontstaat in de ontwikkeling en toepassing van de
DBC's.
- Ten aanzien van de bekostiging voor 2006 geldt dat deze zal plaatsvinden op basis van de
beleidsregels en tarieven, waar nodig aangepast, zoals deze voor 2005 van toepassing waren.
Instellingen dienen in 2006 op de tot en met 2005 gebruikelijke wijze een budgetaanvraag in
gebaseerd op productieafspraken met het zorgkantoor. Op deze afspraken zal worden nagecalculeerd
zoals nader omschreven in de Beleidsregel loon- en materiële kosten.
Met ingang van 2007 wordt beoogd de tot en met 2006 toegepaste bekostiging te beëindigen en te
vervangen door bekostiging op basis van DBC's. De uitwerking in beleidsregels en nadere regels
hiertoe zal te zijner tijd plaatsvinden.

3. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

3.1 Diagnosebehandelingcombinatie
De diagnosebehandelingcombinatie (DBC) typeert het geheel van prestaties van de zorgaanbieders
voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor de patiënt de zorgaanbieders consulteert.
Een DBC duurt maximaal 365 dagen. Wanneer het zorgtraject langer dan 365 dagen duurt of een
andere fase of status in de behandeling aanbreekt (bijvoorbeeld langdurige periodieke controle),
wordt dit vervolgtraject getypeerd met een zogenoemde vervolg-DBC. Derhalve is een DBC altijd
gerelateerd aan een bepaalde periode binnen een zorgtraject, het zogenoemde DBC-traject. Binnen
deze periode wordt de DBC-dataset opgebouwd die gebruikt wordt voor de typering van de DBC als
declarabel product.
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De dataset bevat de gegevens waarmee een DBC getypeerd kan worden. De onderdelen van de
DBC-dataset zijn: begindatum, medisch inhoudelijke informatie (zorgtype, zorgvraag, diagnose en
behandeling) en einddatum. Aan een DBC-dataset is een profiel van activiteiten gekoppeld, die in die
periode ten behoeve van die DBC zijn ingezet.
3.2 DIS
Het DBC Informatie Systeem (DIS) is het centrale punt waar zorgaanbieders en zorgverzekeraars
gegevens aanleveren in het kader van de DBC-systematiek.
3.3 MDS
De Minimale Data Set (MDS) is een standaard van gegevens naar inhoud en vorm. De MDS vormt de
basis voor aanlevering van gegevens aan het DIS.
3.4 AO/IC
De Administratieve Organisatie/Interne Controle (AO/IC) heeft betrekking op de inrichting van de
administratie en procedures gericht op betrouwbaarheid/kwaliteit van gegevens.
3.5 Typeringslijst DBC GGZ
Op basis van de typeringslijst DBC GGZ wordt per cliënt het zorgtype, de zorgvraag en de diagnose
geregistreerd.
3.6 Instructies
Met de instructies wordt voorgeschreven en toegelicht op welke wijze de registratie vanaf het openen
tot en met het sluiten van een DBC dient plaats te vinden.
3.7 Lijst van activiteiten en verrichtingen
Op basis van de lijst van activiteiten en verrichtingen worden tijd, aantallen en of eenheden
geregistreerd per openstaande DBC. Van de lijst van activiteiten en verrichtingen is een nadere
toelichting in de vorm van definities.
3.8 Beroepentabel
De tijdregistratie van de zorgverleners is beperkt tot registratie van die activiteiten die zijn opgenomen
op de lijst van activiteiten en verrichtingen in het kader van de DBC in de GGZ door beroepen die
worden vermeld in de beroepentabel. Deze tabel is gebaseerd op de CONO-beroepenstructuur.

4. BELEIDSREGELS EN NADERE REGELS IN HET KADER VAN DE INVOERING VAN DE DBC'S IN DE GGZ

-

Regeling declaratiebepalingen 2006
Regeling verplichte aanlevering en verspreiding Minimale Dataset GGZ
Regeling AO/IC
Regeling Instructie DBC-registratie waarvan onderdeel uitmaakt:
- Spelregels DBC-registratie
- Typeringslijst
- Lijst van activiteiten en verrichtingen
- Definities activiteiten en verrichtingen
- Beroepentabel
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