BELEIDSREGEL I-748

Beleidsregel Validatiemodule

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1,
onder A, nummers 1, 2 en 29 van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 (Stb. 1991,
732), dat laatstelijk gewijzigd is bij Besluit van 25 oktober 2002 (Stb. 2002, 527) en bij Besluit van
5 november 2002 (Stb. 2002, 549).

b.

Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1,
onder A, nummer 29a, 29b, 32 en 33 en onder B nummer 5 (medisch specialisten) van het Besluit
werkingssfeer WTG 1992 (Stb. 1991, 732), dat laatstelijk gewijzigd is bij Besluit van 25 oktober
2002 (Stb. 2002, 527) en bij Besluit van 5 november 2002 (Stb. 2002, 549) en als vermeld in
artikel 1 van het Besluit werkingssfeer maximumtarieven (Stb. 1991, 773) dat laatstelijk is
gewijzigd bij Besluit van 25 oktober 2002 (Stb. 2002, 527).

c.

De beleidsregel treedt in werking op 1 oktober 2004 en werkt terug tot die datum indien de
bekendmaking van de nederlegging van de beleidsregel in de Staatscourant na deze datum
plaatsvindt.

d.

De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: de beleidsregel eindigt op de datum dat de WTG, zoals
gewijzigd door de WTG ExPres, in werking treedt.

e.

Beleidsregel I-666 komt hiermee te vervallen.

f.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel Validatiemodule".

2. VALIDATIEMODULE

De onder 1a en 1b genoemde organen van gezondheidszorg zijn ten behoeve van de registratie en
declaratie van DBC´s gehouden in hun registratie en declaratiesoftware een validatiemodule op te
nemen. Deze dient gehanteerd te worden als instrument om de betrouwbaarheid van DBC´s te
toetsen en de juistheid van de registratie te verifiëren. Verificatie geschiedt op basis van gegevens in
bronbestanden. De accountant van de instelling dient er tijdens zijn controle op toe te zien dat de
validatiemodule volgens de landelijke specificaties is gebouwd en naar behoren functioneert.
Voor de vereiste specificaties van de validatiemodule wordt verwezen naar de website www.ctgzaio.nl.
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