Handleiding zoeken DBC-prestatie en DBC-tarief
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt DBC-prestaties en DBC-tarieven vast. Vanwege de
grote aantallen DBC-prestaties en DBC-tarieven hebben wij deze in de ‘DBC-prestatie en DBCtarieven Tabel’ overzichtelijk weergeven. Hieronder vindt u een handleiding hoe u in deze tabel
een DBC-prestatie en DBC-tarief op zoekt. Bijlage 1 geeft een kort overzicht van de gebruikte
kolommen in deze tabel.
Stap 1: Het zoeken van een DBC-prestatie
Een DBC-prestatie bestaat uit een DBC-prestatiecode en een DBC-declaratiecode. Om een
DBC-prestatie en/of DBC-tarief in deze tabel op te zoeken heb je wel een DBC-prestatiecode
nodig (Deze is bijvoorbeeld te vinden op. Hieronder een toelichting op deze tweede codes en
hoe u deze kunt opzoeken in de DBC-prestatie en DBC-tarieven Tabel.
DBC-prestatiecode
De DBC-prestatiecode omvat een omschrijving van de prestatie en bestaat uit een vijftal
componenten (in totaal 16 cijfers) die elkaar cijfermatig volgen in de prestatiecodering:
specialismecode, zorgtype, zorgvraag, diagnose en behandelcode.
Opbouw DBC-prestatiecode (met een voorbeeld van oogheelkunde)
specialismecode
zorgtype
zorgvraag
diagnose

(afgeleide) behandeling

Oogheelkunde

Reguliere Zorg nvt

incomitant,
Scheelzien

verrichtingen
met dagopname

0301

11

0205

0032

00

Elk (poort)specialisme heeft zijn eigen codering van prestaties. Vaak wordt het eerste
component van de DBC-prestatiecode (de specialismecode) los weergegeven en niet gekoppeld
aan de rest van de DBC-prestatiecode (De prestatiecode is dan weergegeven met 12 posities
in plaats van 16). De component ‘zorgvraag’ heeft vooral een technische functie en is voor veel
specialismen niet van toepassing.
In de ‘DBC-prestatie en DBC-tarieven Tabel’ zoekt u een prestatiecode op de volgende manier
op.
A. Kies de juiste zoektabel. Zoek in het excelbestand het tabblad van het juiste
specialisme (zie bijlage 2).
B. Selecteer in kolom ‘dbc_prestatiecode’ de juiste prestatiecode of zoek met de
kolommen ‘zorgtype_code’, ‘zorgvraag_code’ (indien van toepassing),
diagnose_code’ en ‘afgeleide_behandeling’ een prestatiecode op.
C. In kolom ‘prestatieomschrijving’ kunt u een omschrijving vinden van de DBCprestatie.
DBC-declaratiecode
Bij een DBC-prestatiecode hoort een DBC-declaratiecode. Elke DBC-prestatiecode heeft een
eigen DBC-declaratiecode. De DBC-declaratiecode is bepalend voor het tarief van een DBC.
Meerdere DBC-prestatiecodes kunnen dezelfde DBC-declaratiecode hebben en daarmee dus
ook hetzelfde tarief.
In de DBC-declaratiecode worden een aantal kenmerken zichtbaar van de DBC, onder andere
op het gebeid van aanspraak en segmentering.
Aanspraak: De aanspraak van een DBC-prestatie heeft te maken met of deze prestatie wel of
niet onder de zorgverzekeringswet valt (basisverzekering). Het College Voor
Zorgverzekeringen (CVZ) bepaalt van elke DBC-prestatie de aanspraak. Dit doen zij door
middel van kleuring.
Rode DBC’s: Deze DBC-prestaties vallen niet onder de zorgverzekeringswet (mogelijk
vergoeden sommige verzekeraars dit wel uit bepaalde aanvullende verzekering)
Oranje DBC’s: Deze DBC-prestaties worden alleen onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld
na indicatie) vergoed uit de zorgverzekeringswet (worden ook wel ‘voorwaardelijke DBC’s’
genoemd).
Groene DBC’s: Deze DBC-prestaties worden wel vergoed uit de zorgverzekering
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Soms heeft een DBC-prestatiecode twee DBC-declaratiecodes, namelijk één voor verzekerde
en één voor onverzekerde zorg, dit zijn dan de oranje DBC’s. DBC’s die alleen een
declaratiecode hebben voor verzekerde zorg zijn de groene DBC’s en de DBC-prestaties die
alleen een DBC-declaratiecode hebben voor onverzekerde zorg zijn de rode DBC’s.
Tevens is in de DBC-declaratiecode het onderscheid te zien tussen een A- en een B-segment
DBC’s.
Segmenten
A-segment DBC’s zijn DBC’s met vaste tarieven, dat wil zeggen een vast honorarium en een
vast kostendeel (dit vaste kostendeel is voor Zelfstandige Behandelcentra een maximumtarief
waarover onderhandelt wordt met de zorgverzekeraar). De NZa stelt deze tarieven vast.
B-segment DBC’s zijn DBC’s met onderhandelbare tarieven, dat wil zeggen dat het
ziekenhuiskostendeel en de honoraria van de ondersteunende specialismen vrij
onderhandelbaar zijn. Het honorarium van de hoofdbehandelaar wordt wel door de NZa
vastgesteld.
Een DBC-declaratiecode bestaat uit zes cijfers en voor DBC's zijn er vier mogelijke DBCdeclaratiecodes. Codes die beginnen met 14, 15, 16 of 17. De codes die beginnen met 14 of 15
zijn te vinden in de kolom
DBC-Declaratiecode
14xxxx: A-segment,
15xxxx: B-segment,
16xxxx: A-segment,
17xxxx: B-segment,

verzekerde zorg
verzekerde zorg
onverzekerde zorg
onverzekerde zorg

In de ‘DBC-prestatie en DBC-tarieven Tabel’ zoekt u een DBC-declaratiecode op de volgende
manier op.
D. In de kolommen ’dbc_declaratiecode_verz_zorg’ en
’dbc_declaratiecode_onverz_zorg’ kunt u bij een DBC-prestatie een DBCdeclaratiecode vinden.
Stap 2: Het zoeken van een DBC-tarief
Opbouw tarief: Een DBC-tarief bestaat uit een ziekenhuiskostendeel en uit verschillende
honorariumdelen. Er is een honorariumdeel voor de hoofdbehandelaar (degene die de DBC
registreert) en er zijn honorariumdelen voor de ondersteuners bij deze DBC-prestatie. Op een
factuur wordt het totale honorariumtarief vermeld.
BELANGRIJK: voor een DBC-tarief is de startdatum van de behandeling/DBC-prestatie leidend.
De tarieven in de ‘DBC-prestatie en DBC-tarieven Tabel’ gelden voor DBC’s die geopend zijn op
1 september 2010 of later.
Bij een DBC-prestatiecode en DBC-declaratiecode zijn in de ‘DBC-prestatie en DBC-tarieven
Tabel’ de bijbehorende tarieven te vinden.
E. In kolom ’ziekenhuiskosten’ staat het totale ziekenhuiskostendeel (voor Bsegment DBC’s is dit niet van toepassing). Kolom ’honorarium_totaal’ geeft
het totaal aan honorarium weer (voor B-segment DBC’s betreft dit een alleen
het honorarium van de hoofdbehandelaar)
F. In kolom ’dbc_tarief_totaal’ vindt u bij een DBC-prestatie het totale DBCtarief (optelsom van ziekenhuiskostendeel en honorariumdeel).
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Bijlage 1: Overzicht kolommen in ‘DBC-prestatie en DBC-tarieven Tabel’
Kolomnaam
specialisme_code_agb
specialisme_omschrijving

Omschrijving
geeft de specialismecode weer. Bijlage 2 geeft een
overzicht van de specialisme codes
geeft omschrijving van specialisme code

dbc_prestatiecode

geeft de codering weer van achtereenvolgens
zorgtype, zorgvraag, diagnose, afgeleide
behandeling met de volgende opbouw:
XX.XX.XXXX.XXXX

prestatieomschrijving

geeft de beschrijving weer van achtereenvolgens
zorgtype, zorgvraag (indien van toepassing),
diagnose, afgeleide behandeling

dbc_declaratiecode_verz_zorg

geeft de declaratiecode verzekerde zorg weer, dat
zijn declaratiecodes die beginnen met 14 (Asegment) of met 15 (B-segment)

dbc_declaratiecode_onverz_zorg
dbc_tarief_totaal
ziekenhuiskosten

honorarium_totaal
zorgtype_code
zorgtype_omschrijving
zorgvraag_code
zorgvraag_omschrijving
diagnose_code
diagnose_omschrijving
afgeleide_behandeling
afgeleide_behandeling_omschr
Ingangsdatum_prestatie

geeft de declaratiecode onerzekerde zorg weer, dat
zijn declaratiecodes die beginnen met 16 (Asegment) of met 17 (B-segment)
geeft het totaaltarief weer van een DBC
(ziekenhuiskostendeel en totaal honorarium)
geeft het ziekenhuiskostendeel weer (niet van
toepassing bij B-segment DBC's)
geeft het totaal aan honoraria weer (voor B-segment
DBC's allen het honorarium van de
hoofdbehandelaar)
Onderdeel van DBC-prestatiecode: zorgtype
geeft omschrijving van zorgtype
Onderdeel van DBC-prestatiecode: zorgvraag (is
voor veel specialismen niet van toepassing)
geeft omschrijving van zorgvraag
Onderdeel van DBC-prestatiecode: diagnose
geeft omschrijving van diagnose
Onderdeel van DBC-prestatiecode: behandeling
geeft omschrijving van behandeling
datum vanaf wanneer prestatie bestaat
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Bijlage 2: Overzicht Specialismecodes
Specialismecode
Zoektabel 1
Zoektabel 1
Zoektabel 1
Zoektabel 1
Zoektabel 1
Zoektabel 2
Zoektabel 3
Zoektabel 3
Zoektabel 3
Zoektabel 3
Zoektabel 3
Zoektabel 3
Zoektabel 3
Zoektabel 3
Zoektabel 3
Zoektabel 3
Zoektabel 4
Zoektabel 4
Zoektabel 4
Zoektabel 4
Zoektabel 4
Zoektabel 4
Zoektabel 4
Zoektabel 4
Zoektabel 4
Zoektabel 4

Specialismecode
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0310
0313
0316
0318
0320
0322
0324
0326
0327
0328
0329
0330
0335
0361
0362
0389
0390
1900

Specialisme omschrijving
Oogheelkunde
KNO
Heelkunde
Plastsiche Chirurgie
Orthopedie
Urologie
Gynaecologie
Neurochirurgie
Dermatologie
Inwendige Geneeskunde
Kindergeneeskunde
Gastro-Enterologie (MDL)
Cardiologie
Longgeneeskunde
Reumatologie
Allergologie
Revalidatiegeneeskunde
Cardio-Pulmonale Chirurgie
Consultatieve Psychiatrie
Neurologie
Klinische Geriatrie
Radiotherapie
Radiologie
Anesthesiologie
Klinische Genetica
Audiologie

Naam Tabblad
0301 Oogh
0302 Kno
0303 Heel
0304 Plas
0305 Orth
0306 Urol
0307 Gyna
0308 Nchi
0310 Derm
0313 Inwg
0316 Kind
0318 Mdl
0320 Clog
0322 Long
0324 Reum
0326 Algo
0327 Reva
0328 Cpch
0329 Cpsy
0330 Nlog
0335 Kger
0361 Rath
0362 Ralo
0389 Anst
0390 Kgen
1900 Audi
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