Aan de besturen en medische staven in:
–
–
–
–
–

algemene ziekenhuizen
categorale ziekenhuizen
academische ziekenhuizen
klinisch genetische centra
zelfstandige behandelcentra

(010)
(011)
(020)
(390)
(291)

en aan de zorgverzekeraars

Utrecht, 2 februari 2005
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: CDAE/amer/CI/05/5c
Behandeld door: drs. C.A.H. ten Damme
Doorkiesnr: 030 – 296 81 87
Afdelingsfax: 030 – 296 82 97
E-mail: ctdamme@ctg-zaio.nl
Onderwerp: wijziging diverse beleidsregels

Korte inhoud:

De beleidsregels AO/IC, validatiemodule, declaratiebepalingen en WDS zijn gewijzigd in
verband met de invoering van de WTG ExPres. De beleidsregels AO/IC en validatiemodule zijn
omgezet in nadere regels, de beleidsregel declaratiebepalingen is opgeknipt in een
beleidsregel en een nadere regel en de beleidsregel WDS is technisch aangepast en qua
naamgeving gewijzigd in Tarifering onderlinge dienstverlening.

Geachte heer/mevrouw,

CTG/ZAio heeft in zijn vergadering van 17 januari 2005 een aantal gewijzigde beleidsregels
en nadere regels vastgesteld. De wijzigingen vloeien voort uit de eisen die gesteld worden
ingevolge de gewijzigde WTG (als gevolg van de WTG ExPres) met ingang van 1 februari
2005.
AO/IC (CU/NR – 100.003)
De beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBCregistratie en facturering is in verband met de invoering van de WTG-ExPres omgezet in
een nadere regel. Naast deze technische omzetting is tevens de werkingssfeer van de
nadere regel aangepast. De nadere regel Kaderregeling Administratieve Organisatie en
Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering is niet van toepassing voor categorie
B5 (medisch specialisten). Categorie B5 is aan de werkingssfeer onttrokken omdat de
Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC registratie en
facturering is toegespitst op instellingen die DBC´s leveren.
Validatiemodule (CU/NR – 100.004)
De beleidsregel Validatiemodule is in verband met de invoering van de WTG-ExPres
omgezet in een nadere regel. Ook voor deze nadere regel geldt dat naast de technische
omzetting tevens de werkingssfeer van de nadere regel is aangepast. De nadere regel
Validatiemodule is niet van toepassing voor categorie B5 (medisch specialisten). Categorie
B5 is aan de werkingssfeer onttrokken omdat de validatiemodule specifiek is ontwikkeld
voor validatie van DBC´s bij ziekenhuizen.
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Tarifering onderlinge dienstverlening (CI-790)
De beleidsregel WDS is in verband met de invoering van de WTG-ExPres op een tweetal
onderdelen aangepast. In de beleidsregel is opgenomen welk tarief in rekening mag worden
gebracht bij onderlinge dienstverlening en aan wie het tarief in rekening dient te worden
gebracht. Voor de duidelijkheid is de naamgeving van de beleidsregel aangepast in
'beleidsregel tarifering onderlinge dienstverlening'.
Declaratiebepalingen (CI-792 en CU/NR – 100.005)
De beleidsregel declaratiebepalingen is opgeknipt in een beleidsregel en een nadere regel
De nadere regel is vastgesteld op grond van artikel 2b lid 2 WTG (zie circulaire
JUR/ajog/A/04/15c d.d. 10 december, paragraaf 3.2). In de nadere regel is gedefinieerd
welke gegevens die op de factuur moeten worden opgenomen. Onderdeel 3.2.4 "Gegevens
op de nota" is derhalve overgeheveld van de beleidsregel naar de nadere regel
declaratiebepalingen.
In de beleidsregel declaratiebepalingen zijn verder nog enkele technische verduidelijkingen
aangebracht.
U kunt de betreffende beleidsregels en nadere regels vinden op de website van CTG/ZAio
www.ctg-zaio.nl. Een totaaloverzicht van alle DBC-documentatie kunt u vinden via de link
´Dossiers/DBC-dossier´.
CTG/ZAio is, op grond van artikel 32 van de WTG, ter handhaving van de nadere regels
bevoegd tot het toepassen van bestuursdwang en tot het geven van een aanwijzing. Het
document bestuursrechtelijke handhaving kunt u op de website van CTG/ZAio vinden via de
link ´CTG/ZAio publicaties / officiële publicaties´.
Voor vragen naar aanleiding van de inhoud van deze circulaire kunt u bij uw vaste
contactpersoon bij CTG/ZAio terecht of kunt u mailen naar DBCTarieven@ctg-zaio.nl.

Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. de Wit
adjuct-directeur Cure

