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De nadere regel Bepalingen GGZ-prestaties 2006 dient ertoe om de schadelastbepaling ten
aanzien van de overheveling van de GGZ zorg naar de Zorgverzekeringswet inzichtelijk te
maken voor de zorgverzekeraars. Binnen de nadere regel verplichte aanlevering en
verspreiding Minimale Dataset GGZ zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. De nadere regel,
Regeling Instructie DBC-registratie wordt gewijzigd als gevolg van de vaststelling van
gewijzigde spelregels.

Geachte heer/mevrouw,
Met deze circulaire wordt u geïnformeerd over de wijzigingen ten aanzien van de nadere
regels Bepalingen GGZ-prestaties 2006, Verplichte Aanlevering en Verspreiding Minimale
Dataset GGZ en Regeling Instructie DBC-Registratie.
1.

BEPALINGEN GGZ PRESTATIES 2006

In onze circulaire van 31 oktober 2005 (met kenmerk CMAE/masr/CARE/GGZ/05/04c)
hebben wij u geïnformeerd over een aantal regelingen ten behoeve van de invoering van
DBC's in de GGZ. Ten aanzien van de regeling Declaratiebepalingen GGZ-prestaties 2006
hebben wij u erop gewezen dat er nog overleg zou plaatsvinden met het College
Bescherming Persoonsgegevens (CBP) over privacyaspecten van de regeling. Via een
nieuwsbericht op onze website hebben wij aangegeven dat het overleg met het CBP heeft
geresulteerd in een advies van het CBP over aanpassing van de regeling. Recent hebben
wij dit eveneens via een circulaire aan alle instellingen en zorgkantoren meegedeeld (met
kenmerk PTYN/YBAS/CARE/AWBZ/06/01c).
Naar aanleiding van het advies van het CBP heeft verder overleg plaatsgevonden over
aanpassing van de regeling, hetgeen heeft geresulteerd in een aangepaste versie, die door
alle betrokken organisaties is geaccordeerd. De regeling Bepalingen GGZ-prestaties 2006 is
te downloaden van onze website www.ctg-zaio.nl.
Het doel van deze regeling is dat gegevens beschikbaar komen met het oog op de
overheveling in 2007 van de op genezing gerichte geestelijke gezondheidszorg van de
AWBZ naar de Zorgverzekeringswet, waarbij de bekostiging gaat plaatsvinden op basis van
Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's).
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Vanaf 1 januari 2007 worden zorgverzekeraars en instellingen die geestelijke
gezondheidszorg leveren contractpartners en vanaf dat moment zenden instellingen
rekeningen voor de geleverde zorg aan de zorgverzekeraars. Voor het inzicht van de
zorgverzekeraars in de mate waarin verzekerden gebruik maken van geestelijke
gezondheidszorg die onder de Zorgverzekeringswet valt en voor de verdere ontwikkeling
van het model van risicoverevening, is het noodzakelijk een bron van gegevens beschikbaar
te hebben ten behoeve van gegevensuitwisseling tussen zorgverzekeraars en instellingen in
2006. De levering van gegevens is verplicht voor alle instellingen die geestelijke
gezondheidszorg leveren. De inhoud van de gegevens en de wijze van aanlevering van de
gegevens staan vermeld in de nadere regel. De aanlevering van de gegevens is conform het
Beheersreglement Landelijke Registratie GGZ. Dit document is op te vragen bij GGZ
Nederland.
2.

VERPLICHTE AANLEVERING EN VERSPREIDING MINIMALE DATASET GGZ

Er is een aantal wijzigingen in de nadere regel aangebracht. U heeft een eerdere versie van
deze nadere regel reeds ontvangen. De wijzigingen zijn aangebracht op basis van gemaakte
afspraken tussen CBP, VWS, en CTG/ZAio over de aanlevering van gegevens die zijn
ontdaan van persoonidentificerende kenmerken aan het DIS. De wijzigingen in de nadere
regel zijn de volgende:
Onder 4 (Inhoud Minimale Dataset):
Het woord 'verstrekken' is gewijzigd in 'registreren'.
Onder 5.3 (Aanlevering) is toegevoegd:
De persoonsidentificerende gegevens worden door middel van 'privacy enhancing
technologies' versleuteld aangeleverd zodat ze niet herleidbaar zijn naar individuele
personen.
Onder punt 9 (Rechtstreekse levering aan CTG/ZAio) is toegevoegd:
Uiteraard geschiedt rechtstreekse levering onder de condities als bedoeld in artikel 5.3 ten
aanzien van de versleuteling van persoonsgegevens.
Zolang in 2006 nog niet beschikt kan worden over door het CBP goedgekeurde
versleutelingssoftware, moeten de gegevens over 2006 ontdaan van
persoonsidentificerende kenmerken (zoals naam, adres, leeftijd) worden aangeleverd.
De regeling Verplichte aanlevering en verspreiding Minimale Dataset is eveneens te
downloaden van onze website www.ctg-zaio.nl.
3.

REGELING INSTRUCTIE DBC-REGISTRATIE

De evaluatie van het kostprijsmodel en de vaststelling van de Minimale Data Set (MDS)
door de projectgroep DBC GGZ heeft ertoe geleid dat er wijzigingen zijn aangebracht in de
Spelregels DBC-registratie.
Als gevolg hiervan worden ook de Spelregels bij de Regeling Instructie DBC-registratie
aangepast.
De nadere regel wordt ter vaststelling voorgelegd aan het CTG/ZAio-bestuur in de maand
februari. Nadat de nadere regel door het CTG/ZAio-bestuur is vastgesteld, zal deze op de
website van CTG/ZAio beschikbaar zijn. De huidige nadere regel in het dossier DBC GGZ
op de website van CTG/ZAio is nog de ongewijzigde versie. Mocht u zich alvast willen
informeren over de gewijzigde spelregels, dan zijn deze van de website van DBC GGZ,
www.dbcggz.nl te downloaden (Project DBC GGZ, Aanpak, Spelregels DBC Registratie).
Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.
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