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Nadere regel DBC GGZ Validatie

De nadere regel DBC GGZ Validatie is vastgesteld. De validatiemodule is een instrument om de
betrouwbaarheid van DBC's te toetsen en de juistheid van de registratie te verifiëren. De
validatie is noodzakelijk voor de aanlevering van gegevens aan het DIS (DBC Informatie
Systeem)

Geachte heer/mevrouw,
Met deze circulaire informeren wij u over de inhoud van de nadere regel DBC GGZ
Validatie.
INLEIDING

Met ingang van 2006 registreren alle GGZ-aanbieders de op genezing gerichte zorg die
onder de ZVW gaat vallen zowel in de huidige prestaties als in DBC's. Dit mede ter
voorbereiding op de declaratie van DBC's en de bekostiging. Ter facilitering van de DBCsystematiek heeft CTG/ZAio al regelingen vastgesteld voor de minimale dataset, de
instructie bij de registratie en de kaderregeling AO/IC. Hieraan wordt nu toegevoegd de
regeling voor de validatie van de DBC's. Op grond van de validatiemodule kan de
betrouwbaarheid van DBC's worden getoetst en de juistheid van de registratie worden
geverifieerd op basis van gegevens in bronbestanden. Evenals bij de somatische zorg
worden de DBC's na beëindiging vastgelegd in het DBC-informatiesysteem (DIS). In het DIS
worden alleen DBC's opgeslagen die met succes zijn getoetst aan de validatieregels.
Hierdoor ontstaat zekerheid over de juistheid van de opgeslagen informatie en over de
declaratie van DBC's door zorgaanbieders aan verzekeraars.
DBC GGZ VALIDATIE

De DBC-implementatie bestaat uit een keten van drie processen: het registreren, valideren
en factureren van DBC's. De registratie van DBC's is met ingang van 1 januari 2006 voor
alle instellingen verplicht, maar het aanleveren van de gegevens aan het DBCinformatiesysteem (DIS) is vanwege ICT-redenen eerst mogelijk per 1 juni 2006 met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2006. In de nadere regel MDS is geregeld dat
aanlevering plaatsvindt vanaf deze datum.
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Het validatieproces bestaat uit twee hoofdonderdelen: een technische en inhoudelijke
validatie en een toewijzing van DBC's aan productgroepen.
De technische validatie bestaat uit controles of alle verplichte velden, verwijzingen en
primaire sleutel zijn geregistreerd na afsluiting van de DBC. Bij de inhoudelijke validatie
wordt beoordeeld of de DBC-spelregels correct zijn toegepast. Het tweede onderdeel betreft
de specificaties voor de toewijzing naar DBC-productgroepen. De oplevering van dit
onderdeel is gepland voor juli 2006 en is vooral relevant voor de DBC-facturatie.
De vereiste specificaties van de validatiemodule zijn opgenomen in de bijlage bij de nadere
regel. De accountant van de instelling dient er tijdens zijn controle op toe te zien of de
validatiemodule volgens de landelijke specificaties is gebouwd en naar behoren
functioneert. Ter afsluiting van deze circulaire maken wij u er op attent dat u de nadere regel
kunt vinden op de website van CTG/ZAio (www.ctg-zaio.nl). U kunt dit eenvoudig
terugvinden in het dossier DBC GGZ.
Voor vragen naar aanleiding van de inhoud van deze circulaire kunt u bij uw vaste
contactpersoon bij CTG/ZAio terecht.
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