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1. Lijst met veelvoorkomende foutmeldingen 

Onderstaande foutmeldingen kunnen voorkomen bij alle velden in het inputbericht, zie de laatste 

paragraaf voor de complete lijst met alle mogelijke verschijningsvormen. Hieronder een overzicht 

van de generieke foutmeldingen:  

 

• DBC003: referentie kan niet gevonden worden (geldige/bestaande referentie vereist) 

• DBC004: invalide datumveld (valide datumformaat vereist) 

• DBC007: waarde niet geldig op betreffende datum (moet wel geldig zijn op die datum) 

• DBC011: veld ligt voor ingangsdatum Grouper (moet erop of erna liggen) 

• DBC021: veld is niet geldig op begindatum subtraject (moet wel geldig zijn op die datum) 

• DBC022: veld ligt na de aanleverdatum (moet erop of ervoor liggen) 

• DBC052: data neventraject ligt buiten data hoofdtraject (moet hierbinnen vallen) 

  

1.1 Fouten Hiërarchie 

De Grouper voert controles uit op verschillende momenten.  

 

• Allereerst vindt er een controle plaats voordat het moment dat het bericht door de Grouper 

opgepakt wordt voor verwerking. Als er op dit moment fouten worden geconstateerd,  wordt 

een outputbericht teruggestuurd met een XSD of HL7 error. Let op, er wordt dan geen 

declaratieresultset teruggestuurd. Deze fase is de technische controle.  

 

• Als de technische controle gelukt is komt de declaratiedataset terecht bij de volgende stap, de 

inhoudelijke controle. Hier wordt van alle velden gecontroleerd of ze bestaan in de 

referentietabellen en daarna of deze velden geldig zijn. Direct daarna worden ook de velden 

ten opzichte van elkaar gecontroleerd, bijvoorbeeld specifieke combinaties tussen subtrajecten 

met verschillende zorgtypen. Alle foutmeldingen die in de inhoudelijke controle zijn 

geconstateerd, worden teruggestuurd in een declaratieresultset. De Grouper gaat niet verder 

met verwerken.  

 

• Als de technische en inhoudelijke controle zijn geslaagd, gaat de Grouper beginnen met 

verwerken. Ook in dit stadium kunnen fouten optreden, denk bijvoorbeeld aan een 

declaratiecode die niet gevonden kan worden voor een afgeleid zorgproduct. In dit geval geeft 

de Grouper een foutmelding terug, tezamen met alle informatie die tijdens de verwerking al is 

verzameld.  

 

Het kan dus zo zijn, dat de Grouper nieuwe foutmeldingen teruggeeft als al eerder geconstateerde 

fouten zijn opgelost en het bericht nogmaals wordt aangeboden aan de Grouper.  

 

Een voorbeeld waarbij dit kan gebeuren is wanneer een declaratiedataset een foutmelding 

teruggeeft vanwege een invalide datum (fout gevonden in de inhoudelijke controle). Als u deze 

verbeterd heeft, kan de Grouper daarna fouten constateren tijdens de verwerkingsslag. Deze 

foutmeldingen heeft u dan nog niet eerder gezien, omdat de Grouper na de inhoudelijke controle 

gestopt is met controleren.  



 

 

2. Lijst met alle meldingen en mogelijk oorzaken 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

DBC003 Referentie Geslacht (x) op 

dd/mm/jjjj kan niet 

gevonden worden 

Error JA JA De gebruikte geslachtscode kan niet gevonden worden in de 

referentietabel Geslacht. 

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• Geslachtscode is incorrect 

○ Er wordt een verkeerde code naar de Grouper gestuurd in de 

declaratiedataset (controleer uw data) 

○ De code is niet goed verwerkt in de tabellen van de Grouper  

(neem contact op met de afdeling Support van VECOZO) 

• Het betreft een nieuwe geslachtscode 

○ die nog niet is verwerkt in de tabellen van de Grouper (neem 

contact op met de afdeling Support van VECOZO) 

○ die nog niet is geladen in de Grouper (neem contact op met de 

afdeling Support van VECOZO) 

DBC003 Referentie 

BehandelendSpecialisme 

(xxxx) op dd/mm/jjjj kan 

niet gevonden worden 

Error JA JA De gebruikte specialismecode kan niet gevonden worden in de 

referentietabel Specialismen. 

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• Specialismecode is incorrect 

○ Er wordt een verkeerde code naar de Grouper gestuurd in de 

declaratiedataset (controleer uw data) 

 
1 Met deze kolommen wordt aangegeven voor welke grouper de controle van toepassing is 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

○ De code is niet goed verwerkt in de tabellen van de Grouper  

(neem contact op met de afdeling Support van VECOZO) 

• Het betreft een nieuwe specialismecode:  

○ de nieuwste referentietabel is nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met uw ZIS-applicatiebeheerder) 

○ die nog niet is geladen in de Grouper (neem contact op met de 

afdeling Support van VECOZO) 

DBC003 Referentie ZorgType (xx) / 

Specialisme (xxxx) op 

dd/mm/jjjj kan niet 

gevonden worden 

Error JA JA Het ingestuurde zorgtype wordt niet gevonden in de referentietabel 

Zorgtypen in combinatie met het in de foutmelding genoemde 

specialisme.  

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• Er wordt een verkeerde code naar de Grouper gestuurd in de 

declaratiedataset (controleer uw data) 

• De specialismecode is incorrect (dan is er ook een DBC003 voor het 

behandelend/DBC-specialisme, zie aldaar) 

• De zorgtypecode is niet goed verwerkt door de Grouper (neem 

contact op met de afdeling Support van VECOZO) 

• Het betreft een nieuw zorgtype: 

○ de nieuwste referentietabel is nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met uw ZIS-applicatiebeheerder) 

○ die nog niet is geladen in de Grouper (neem contact op met de 

afdeling Support van VECOZO) 

• die nog niet is nog niet ingeladen in de Grouper (neem contact op 

met de afdeling Support van VECOZO)Het betreft een bestaand 

zorgtype, maar de combinatie met dat specifieke specialisme is 

nieuw, en: 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

○ de nieuwste referentietabel is nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met uw ZIS-applicatiebeheerder) 

o de nieuwe combinatie is nog niet geladen in de Grouper (neem 

contact op met de afdeling Support van VECOZO) 

DBC003 Referentie ZorgVraag (xx) / 

Specialisme (xxxx) op 

dd/mm/jjjj kan niet 

gevonden worden 

Error JA JA De ingestuurde zorgvraag wordt niet gevonden in de referentietabel 

Zorgvragen in combinatie met het in de foutmelding genoemde 

specialisme.  

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• Er wordt een verkeerde code naar de Grouper gestuurd in de 

declaratiedataset (controleer uw data) 

• De specialismecode is incorrect (dan is er ook een DBC003 voor het 

behandelend/DBC-specialisme, zie aldaar) 

• De zorgvraagcode is niet goed verwerkt door de Grouper (neem 

contact op met de afdeling Support van VECOZO) 

• Het betreft een nieuwe zorgvraagcode: 

○ de nieuwste referentietabel is nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met uw ZIS-applicatiebeheerder) 

○ die nog niet geladen in de Grouper (neem contact op met de 

afdeling Support van VECOZO) 

• Het betreft een bestaande zorgvraag, maar de combinatie met dat 

specifieke specialisme is nieuw, en: 

○ de nieuwste referentietabel is nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met uw ZIS-applicatiebeheerder) 

○ de nieuwe combinatie is nog niet geladen in de Grouper (neem 

contact op met de afdeling Support van VECOZO) 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

DBC003 Referentie 

TyperendeDiagnose (xxx) / 

Specialisme (xxxx) op 

dd/mm/jjjj  kan niet 

gevonden worden 

Error JA JA De ingestuurde diagnose wordt niet gevonden in de referentietabel 

Diagnosen in combinatie met het in de foutmelding genoemde 

specialisme.  

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• Er wordt een verkeerde code naar de Grouper gestuurd in de 

declaratiedataset (controleer uw data) 

• De specialismecode is incorrect (dan is er ook een DBC003 voor het 

behandelend/DBC-specialisme, zie aldaar) 

• De diagnosecode is niet goed verwerkt door de Grouper (neem 

contact op met de afdeling Support van VECOZO) 

• Het betreft een nieuwe diagnosecode: 

○ de nieuwste referentietabel is nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met uw ZIS-applicatiebeheerder) 

○ die nog niet is geladen in de Grouper (neem contact op met de 

afdeling Support van VECOZO) 

• Het betreft een bestaande diagnose, maar de combinatie met dat 

specifieke specialisme is nieuw, en: 

○ de nieuwste referentietabel is nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met uw ZIS-applicatiebeheerder) 

○ de nieuwe combinatie is nog niet geladen in de Grouper (neem 

contact op met de afdeling Support van VECOZO) 

DBC003 Referentie Afsluitreden (xx) 

op dd/mm/jjjj  kan niet 

gevonden worden 

Error JA JA De gebruikte afsluitreden kan niet gevonden worden in de 

referentietabel Afsluitreden. 

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• Afsluitreden is incorrect 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

○ Er wordt een verkeerde code naar de Grouper gestuurd in de 

declaratiedataset (controleer uw data) 

○ De code is niet goed verwerkt in de tabellen van de Grouper  

(neem contact op met de afdeling Support van VECOZO) 

• Het betreft een nieuwe afsluitredencode 

○ de nieuwste referentietabel is nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met uw ZIS-applicatiebeheerder) 

○ die nog niet is geladen in de Grouper (neem contact op met de 

afdeling Support van VECOZO) 

DBC003 Referentie 

AanvragendSpecialisme 

(xxxx) op dd/mm/jjjj  kan 

niet gevonden worden 

Error JA JA De gebruikte specialismecode kan niet gevonden worden in de 

referentietabel Specialismen. 

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• Specialismecode is incorrect 

○ Er wordt een verkeerde code naar de Grouper gestuurd in de 

declaratiedataset (controleer uw data) 

○ De code is niet goed verwerkt in de tabellen van de Grouper  

(neem contact op met de afdeling Support van VECOZO) 

• Het betreft een nieuwe specialismecode 

○ de nieuwste referentietabel is nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met uw ZIS-applicatiebeheerder) 

○ die nog niet is geladen in de Grouper (neem contact op met de 

afdeling Support van VECOZO) 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

DBC003 Referentie 

UitvoerendSpecialisme 

(xxxx) op dd/mm/jjjj  kan 

niet gevonden worden 

 JA JA De gebruikte specialismecode kan niet gevonden worden in de 

referentietabel Specialismen. 

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• Specialismecode is incorrect 

○ Er wordt een verkeerde code naar de Grouper gestuurd in de 

declaratiedataset (controleer uw data) 

○ De code is niet goed verwerkt in de tabellen van de Grouper  

(neem contact op met de afdeling Support van VECOZO) 

• Het betreft een nieuwe specialismecode 

○ de nieuwste referentietabel is nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met uw ZIS-applicatiebeheerder) 

○ die nog niet is geladen in de Grouper (neem contact op met de 

afdeling Support van VECOZO) 

DBC003 Referentie Zorgactiviteit 

(xxxx) op dd/mm/jjjj kan 

niet gevonden worden 

Error JA JA De gebruikte zorgactiviteitcode kan niet gevonden worden in de 

referentietabel Zorginstellingen. 

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• Zorgactiviteitcode is incorrect 

○ Er wordt een verkeerde code naar de Grouper gestuurd in de 

declaratiedataset (controleer uw data) 

○ De code is niet goed verwerkt in de tabellen van de Grouper  

(neem contact op met de afdeling Support van VECOZO) 

• Het betreft een nieuwe zorgactiviteitcode 

○ de nieuwste referentietabel is nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met uw ZIS-applicatiebeheerder) 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

○ die nog niet is geladen in de Grouper (neem contact op met de 

afdeling Support van VECOZO) 

DBC003 Referentie 

NevenDiagnosecode (xxx) / 

Specialisme (xxxx) op 

dd/mm/jjjj  kan niet 

gevonden worden 

 

 

Error JA JA De ingestuurde nevendiagnose wordt niet gevonden in de 

referentietabel Diagnosen in combinatie met het in de foutmelding 

genoemde specialisme.  

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• De specialismecode is incorrect (dan is er ook een DBC003 voor het 

specialisme, zie aldaar) 

• De (neven)diagnosecode is incorrect (dan is er ook een DBC003 voor 

het specialisme, zie aldaar)Het betreft een nieuwe diagnosecode 

○ de nieuwste referentietabel is nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met uw ZIS-applicatiebeheerder) 

○ de referentietabel met de nieuwe code is nog niet ingelezen in 

de Grouper (neem contact op met de afdeling Support van 

VECOZO) 

• Het betreft een bestaande diagnosecode, maar de combinatie met 

dat specifieke specialisme is nieuw, en: 

○ de nieuwste referentietabel is nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met uw ZIS-applicatiebeheerder) 

○ die nog niet is geladen in de Grouper (neem contact op met de 

afdeling Support van VECOZO) 

• De specialismecode binnen de OID van de nevendiagnose wordt 

verkeerd aangeleverd. Per 01-07-2010 is de notatiewijze gewijzigd, 

uw ZIS is mogelijk nog niet aangepast op deze wijziging. Voor meer 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

informatie, zie “Implementatiehandleiding HL7v3 berichten naar en 

van de Grouper” (paragraaf 5.3.7 en 6.2) op de website van VECOZO.    

DBC004 Veld Aanleverdatum heeft 

geen valide datum 

Error JA JA De aanleverdatum is niet correct.  

 

Mogelijke oorzaken: 

• De datum bestaat niet (bijv. 29 februari 2009, 31 april, 31 november 

etc.) 

• Het ZIS stuurt de datum in een verkeerd formaat naar de Grouper. In 

de XML moet de datum het formaat jjjjmmdd hebben (20090124). 

Neem contact op met de ZIS-leverancier. 

DBC004 Veld Begindatum Subtraject 

heeft geen valide datum 

Error JA JA De begindatum subtraject is niet correct.  

 

Mogelijke oorzaken: 

• De datum bestaat niet (bijv. 29 februari 2009, 31 april, 31 november 

etc.) 

• Het ZIS stuurt de datum in een verkeerd formaat naar de Grouper. In 

de XML moet de datum het formaat jjjjmmdd hebben (20090124). 

Neem contact op met de ZIS-leverancier. 

DBC004 Veld Einddatum Subtraject 

heeft geen valide datum 

Error JA JA De einddatum subtraject is niet correct.  

 

Mogelijke oorzaken: 

• De datum bestaat niet (bijv. 29 februari 2009, 31 april, 31 november 

etc.) 

• Het ZIS stuurt de datum in een verkeerd formaat naar de Grouper. In 

de XML moet de datum het formaat jjjjmmdd hebben (20090124). 

Neem contact op met de ZIS-leverancier. 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

DBC004 Veld Uitgevoerde 

Zorgactiviteit heeft geen 

valide datum 

Error JA JA De datum van de aangeleverde zorgactiviteit is niet correct.  

 

Mogelijke oorzaken: 

• De datum bestaat niet (bijv. 29 februari 2009, 31 april, 31 november 

etc.) 

• Het ZIS stuurt de datum in een verkeerd formaat naar de Grouper. In 

de XML moet de datum het formaat jjjjmmdd hebben (20090124). 

Neem contact op met de ZIS-leverancier. 

DBC006 Veld LeeftijdinJaar moet 

tussen 0 en 120 liggen 

 

Error JA JA De leeftijd van de patiënt moet op of tussen de 0 en 120 jaar liggen. 

 

DBC007 Geslacht x niet geldig op de 

datum van aanlevering. 

Error JA JA De gebruikte geslachtscode bestaat wel, maar is niet geldig op de 

aanleverdatum van subtraject.  

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• De gebruikte geslachtscode is nieuw en pas geldig geworden na de 

aanleverdatum van het subtraject. 

• De gebruikte geslachtscode is oud en is al verlopen op de 

aanleverdatum van het subtraject. 

• De nieuwste referentietabellen zijn nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met de ZIS-applicatiebeheerder) 

• die nieuwe geldigheidsdata zijn nog niet geladen in de Grouper 

(neem contact op met de afdeling Support van VECOZO) 

DBC010 Veld Aanleverdatum 

(dd/mm/jjjj) mag niet in de 

toekomst liggen 

Error JA NEE De aanleverdatum van het ZIS moet voor of op de systeemdatum van de 

Grouper liggen. Om te compenseren voor eventuele verschillen tussen 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

systeemtijden van het ZIS en de Grouper, wordt een marge van 

maximaal 10 minuten aangehouden.  

DBC010 Veld Einddatum Subtraject 

(dd/mm/jjjj) mag niet in de 

toekomst liggen 

Error JA NEE De Einddatum subtraject moet voor of op de systeemdatum van de 

Grouper liggen als het een P-aanlevering betreft. Om te compenseren 

voor eventuele verschillen tussen systeemtijden van het ZIS en de 

Grouper, wordt een marge van maximaal 10 minuten aangehouden. Bij 

een T (trial)aanlevering mag de einddatum wel in de toekomst liggen. 

DBC011 Veld Aanleverdatum 

(dd/mm/jjjj) moet op of na 

de introductiedatum van de 

Grouper liggen 

Error JA NEE De aanleverdatum van het bericht moet op of na de introductiedatum 

van de Grouper liggen.  Deze is op zowel de acceptatieomgeving als de 

productieomgeving ingesteld op 1 januari 2012. 

DBC011 Veld BeginDatumSubtraject 

(dd/mm/jjjj) moet op of na 

de introductiedatum van de 

Grouper liggen 

Error JA JA De begindatum van een subtraject moet op of na de introductiedatum 

van de Grouper liggen. Deze is op zowel de acceptatieomgeving als de 

productieomgeving ingesteld op 1 januari 2012 

DBC011 Veld EindDatumSubtraject 

(dd/mm/jjjj) moet op of na 

de introductiedatum van de 

Grouper liggen 

Error JA JA Einddatum subtraject moet op of na de introductiedatum van de 

Grouper liggen. Deze is op zowel de acceptatieomgeving als de 

productieomgeving ingesteld op 1 januari 2012 

DBC012 Veld UZA.Aantal moet 

groter dan 0 zijn 

Error JA JA Het aantal van een bepaalde zorgactiviteit moet voor de Grouper altijd 

minimaal 1 zijn. Bij deze foutmelding is er 0 of een negatief aantal 

zorgactiviteiten ingestuurd. Controleer uw data. 

DBC014 Alleen –xxx zijn valide 

waarden 

Error JA JA U ontvangt deze foutmelding indien u een niet toegestane waarde aan 

de Grouper aanlevert. In de Grouper zijn 4 type aanvragen mogelijk, een 

Trial- (T), een Productie (P) ,een Debug (D) en een OHW (O) aanvraag.  



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

 

Een D-aanvraag is enkel mogelijk op de acceptatieomgeving van de 

Grouper. Een debugaanvraag komt overeen met een productieaanvraag, 

maar ter ondersteuning van het (keten) testen van de hash wordt als 

extra informatie de hashstring en de hashvalue retour gestuurd. Op de 

productieomgeving mogen alleen de waarden T of P gebruikt worden.  

DBC015 Veld Subtrajectnummer is 

niet uniek 

Error JA JA Ieder subtraject dient te worden voorzien van een uniek 

subtrajectnummer. In de aangeleverde dataset komt een 

subtrajectennummer meerdere malen voor. Dit nummer wordt 

gegenereerd door het ZIS. Neem contact op met uw ZIS-leverancier.  

DBC015 Veld Zorgactiviteitnummer 

is niet uniek  

Error JA JA Iedere zorgactiviteit dient te worden voorzien van een uniek 

zorgactiviteitnummer. In de aangeleverde dataset komt een Uitgevoerde 

zorgactiviteitnummer meerdere malen voor. Dit nummer wordt 

gegenereerd door het ZIS. Neem contact op met uw ZIS-leverancier. 

DBC016 Geen UZA aanwezig voor 

subtraject xxxxxx 

Error JA JA Bij elk aangeleverd subtraject in de declaratiedataset dient er minimaal 

één geldige uitgevoerde zorgactiviteit aanwezig te zijn. Dit is niet het 

geval. 

 

Mogelijke oorzaken van het ongeldig zijn van de meegeleverde 

zorgactiviteiten: 

• Het subtrajectnummer in de meegeleverde zorgactiviteit heeft het 

verkeerde subtrajectnummer, oftewel, de uitgevoerde zorgactiviteit 

is gekoppeld aan het verkeerde subtraject. 

• De meegeleverde zorgactiviteit ligt buiten de geldigheidsperiode van 

het subtraject 

• Het subtraject bevat helemaal geen zorgactiviteit. 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

DBC021 Veld 

BehandelendSpecialisme 

xxxx is niet geldig op 

begindatum subtraject 

(dd/mm/jjjj) 

Error JA JA De gebruikte specialismecode bestaat wel, maar is niet geldig op de 

begindatum van het aangeleverde subtraject.  

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• De gebruikte specialismecode is nieuw en pas geldig geworden na de 

ingangsdatum van het aangeleverde subtraject. 

• De gebruikte specialismecode is oud en is al verlopen op de 

startdatum van het aangeleverde subtraject. 

• De nieuwste referentietabellen zijn nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met de ZIS-applicatiebeheerder) 

• De nieuwe geldigheid van het specialisme is nog niet geladen in de 

Grouper (neem contact op met de afdeling Support van VECOZO) 

DBC021 Veld ZorgType (xx) / 

Specialisme (xxxx) is niet 

geldig op begindatum 

subtraject (dd/mm/jjjj) 

Error JA JA De zorgtypecode komt wel voor bij dit  specialisme, maar is niet geldig 

op de begindatum van het aangeleverde subtraject.  

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• De zorgtypecode is nieuw en pas geldig geworden na de 

ingangsdatum van het aangeleverde subtraject. 

• De zorgtypecode is oud en is al verlopen op de startdatum van het 

aangeleverde subtraject. 

• De zorgtypecode bestaat al wel, maar is op de begindatum van het 

aangeleverde subtraject nog niet gekoppeld aan het DBC- 

specialisme 

• De zorgtypecode bestaat nog wel, maar is op de begindatum van het 

aangeleverde subtraject niet meer gekoppeld aan het DBC 

specialisme. 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

• De nieuwste referentietabellen zijn nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met de ZIS-applicatiebeheerder) 

• de nieuwe geldigheid van het zorgtype in combinatie met het 

specialisme is nog niet geladen in de Grouper (neem contact op met 

de afdeling Support van VECOZO) 

DBC021 Veld ZorgVraag (xx) / 

Specialisme (xxxx) is niet 

geldig op begindatum 

subtraject (dd/mm/jjjj) 

Error JA JA De zorgvraagcode komt wel voor bij dit DBC-specialisme, maar is niet 

geldig op de begindatum van het aangeleverde subtraject.  

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• De zorgvraagcode is nieuw en pas geldig geworden na de 

ingangsdatum van het aangeleverde subtraject. 

• De zorgvraagcode is oud en is al verlopen op de startdatum van het 

aangeleverde subtraject. 

• De zorgvraagcode bestaat al wel, maar is op de begindatum van het 

aangeleverde subtraject nog niet gekoppeld aan het DBC- 

specialisme 

• De zorgvraagcode bestaat nog wel, maar is op de begindatum van 

het aangeleverde subtraject niet meer gekoppeld aan het DBC- -

specialisme. 

• De nieuwste referentietabellen zijn nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met de ZIS-applicatiebeheerder) 

• De nieuwe geldigheid van het zorgvraag in combinatie met het 

specialisme is nog niet geladen in de Grouper (neem contact op met 

de afdeling Support van VECOZO) 

DBC021 Veld TyperendeDiagnose 

(xx) / Specialisme (xxxx) is 

Error JA JA De diagnosecode komt wel voor bij dit DBC-specialisme, maar is niet 

geldig op de begindatum van het aangeleverde subtraject.  



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

niet geldig op begindatum 

subtraject (dd/mm/jjjj) 

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• De diagnosecode is nieuw en pas geldig geworden na de 

ingangsdatum van het aangeleverde subtraject. 

• De diagnosecode is oud en is al verlopen op de startdatum van het 

aangeleverde subtraject. 

• De diagnosecode bestaat al wel, maar is op de begindatum van het 

aangeleverde subtraject nog niet gekoppeld aan het DBC- 

specialisme 

• De diagnosecode bestaat nog wel, maar is op de begindatum van het 

aangeleverde subtraject niet meer gekoppeld aan het DBC-

specialisme. 

• De nieuwste referentietabellen zijn nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met de ZIS-applicatiebeheerder) 

• De nieuwe geldigheid van diagnose in combinatie met het 

specialisme is nog niet geladen in de Grouper (neem contact op met 

de afdeling Support van VECOZO) 

DBC021 Veld Afsluitreden (xx) is niet 

geldig op begindatum 

subtraject (dd/mm/jjjj) 

Error JA JA De gebruikte afsluitredencode bestaat wel, maar is niet geldig op de 

begindatum van het aangeleverde subtraject.  

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• De gebruikte afsluitredencode is nieuw en pas geldig geworden na 

de ingangsdatum van het aangeleverde subtraject. 

• De gebruikte afsluitredencode is oud en is al verlopen op de 

startdatum van het aangeleverde subtraject. 

• De nieuwste referentietabellen zijn nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met de ZIS-applicatiebeheerder) 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

• De nieuwe geldigheid van het zorgtype in combinatie met het 

specialisme is nog niet geladen in de Grouper (neem contact op met 

de afdeling Support van VECOZO) 

DBC021 Veld 

AanvragendSpecialisme 

(xxxx) is niet geldig op 

begindatum subtraject 

(dd/mm/jjjj) 

Error JA JA De gebruikte specialismecode bestaat wel, maar is niet geldig op de 

begindatum van het aangeleverde subtraject.  

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• De gebruikte specialismecode is nieuw en pas geldig geworden na de 

ingangsdatum van het aangeleverde subtraject. 

• De gebruikte specialismecode is oud en is al verlopen op de 

startdatum van het aangeleverde subtraject. 

• De nieuwste referentietabellen zijn nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met de ZIS-applicatiebeheerder) 

• De nieuwe geldigheid van het specialisme is nog niet geladen in de 

Grouper (neem contact op met de afdeling Support van VECOZO) 

DBC021 Veld UitvoerendSpecialisme 

(xxxx) is niet geldig op 

begindatum subtraject 

(dd/mm/jjjj) 

Error JA JA De gebruikte specialismecode bestaat wel, maar is niet geldig op de 

begindatum van het aangeleverde subtraject.  

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• De gebruikte specialismecode is nieuw en pas geldig geworden na de 

ingangsdatum van het aangeleverde subtraject. 

• De gebruikte specialismecode is oud en is al verlopen op de 

startdatum van het aangeleverde subtraject. 

• De nieuwste referentietabellen zijn nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met de ZIS-applicatiebeheerder) 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

• De nieuwe geldigheid van het specialisme is nog niet geladen in de 

Grouper (neem contact op met de afdeling Support van VECOZO) 

DBC021 Veld NevenDiagnosecode 

(xxx)/ Specialisme (xxx)  is 

niet geldig op begindatum 

subtraject (dd/mm/jjjj) 

Error JA JA De diagnosecode komt wel voor bij het specialisme in de 

(neven)diagnose, maar niet op de begindatum van het aangeleverde 

subtraject.  

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• De diagnosecode is nieuw en pas geldig geworden na de 

ingangsdatum van het aangeleverde subtraject. 

• De diagnosecode is oud, en is al verlopen op de startdatum van het 

aangeleverde subtraject. 

• De diagnosecode bestaat al wel, maar is op de begindatum van het 

aangeleverde subtraject nog niet gekoppeld aan het DBC-  

specialisme 

• De diagnosecode bestaat nog wel, maar is op de begindatum van het 

aangeleverde subtraject niet meer gekoppeld aan het DBC- 

specialisme. 

• De nieuwste referentietabellen zijn nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met de ZIS-applicatiebeheerder) 

• De nieuwe geldigheid van nevendiagnose is nog niet geladen in de 

Grouper (neem contact op met de afdeling Support van VECOZO) 

DBC021 Veld Specialisme (xxxx) is 

niet geldig op begindatum 

subtraject (dd/mm/jjjj) 

Error JA JA De gebruikte specialismecode bestaat wel, maar is niet geldig op de 

begindatum van het aangeleverde subtraject.  

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

• De gebruikte specialismecode is nieuw en pas geldig geworden na de 

ingangsdatum van het aangeleverde subtraject. 

• De gebruikte specialismecode is oud en is al verlopen op de 

startdatum van het aangeleverde subtraject. 

• De nieuwste referentietabellen zijn nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met de ZIS-applicatiebeheerder) 

• De nieuwe geldigheid van het specialisme is nog niet geladen in de 

Grouper (neem contact op met de afdeling Support van VECOZO) 

DBC022 Veld Einddatum subtraject 

moet op of voor 

aanleverdatum liggen 

Error JA NEE Deze melding komt alleen voor bij een P (productie)-aanlevering. In dat 

geval moet de einddatum van het aangeleverde subtraject namelijk op 

of voor de datum van de aanlevering liggen en dat is nu niet het geval. 

Controleer de einddatum van het aangeleverde subtraject. 

DBC022 Veld Begindatum subtraject 

moet op of voor 

aanleverdatum liggen 

Error JA JA De begindatum van een aangeleverd subtraject moet altijd op of voor de 

datum van de aanlevering liggen. Controleer de begindatum van het 

aangeleverde subtraject. 

 

DBC023 Einddatum Subtraject 

(dd/mm/jjjj) moet op of na 

begindatum liggen  

Error JA JA De einddatum van het aangeleverde subtraject ligt voor de begindatum 

van het subtraject. Controleer beide datums. 

DBC027 Veld Datum Zorgactiviteit 

moet op of tussen begin- en 

einddatum subtraject liggen 

Error JA JA De datum van de zorgactiviteit ligt buiten de periode van het subtraject. 

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• De datum van de zorgactiviteit ligt voor de begindatum van het 

subtraject. 

• De datum van de zorgactiviteit ligt na de einddatum van het 

subtraject. 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

DBC032 Veld  <naam> heeft meer 

dan <aantal> karakters 

Error JA JA Waarde in het veld van het inputbericht overschrijdt maximale lengte 

van het veld. Hierbij geldt voor <naam> het desbetreffende veld en 

<aantal> het maximum aantal karakters dat voor dat specifieke veld is 

overschreden. 

DBC036 Er mag maar 1 subtraject 

zijn bij ZT41 

Error JA JA Er zijn meer subtrajecten gevonden terwijl een subtraject met zorgtype 

41 het enige subtraject moet zijn binnen een declaratiedataset.  

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• Hoofdtrajectindicatie staat op 0 (moet 1 zijn) 

• Er is meer dan één subtraject  

DBC037 Er mogen geen 

nevendiagnoses aanwezig 

zijn bij ZT41 

Error JA JA Er is een nevendiagnose ingevuld bij het aangeleverde subtraject, terwijl 

dit subtraject zorgtype 41 heeft. Dit is niet toegestaan. Verwijder de 

nevendiagnose. 

DBC039 Er is geen DeclaratieCode 

aanwezig. Geen declarabel 

product. 

Warning JA JA Er is geen DeclaratieCode aanwezig. Het afgeleide product is niet 

declarabel. Als deze foutmelding optreedt, is er een ‘uitval-product’ 

afgeleid. 

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• Er ontbreekt een zorgactiviteit die wel verwacht wordt gezien de 

typering of de rest van het profiel.  

• Er zijn activiteiten in het profiel aangetroffen die niet voor horen te 

komen in combinatie met het aangetroffen profiel. 

• Er is een DBC040 situatie opgetreden (zie aldaar). 

DBC040 Medische indicatie 

onbekend. Er kan geen 

Warning JA JA In de aangeleverde declaratiedataset is minstens één oranje 

meegeleverde zorgactiviteit die van invloed is op de bepaling van het 

zorgproduct in specifieke knopen en daarmee ook de kleur ervan. Als 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

DeclaratieCode worden 

bepaald. 

een oranje zorgactiviteit van invloed is op het afleiden, dan  heeft de 

Grouper informatie nodig over de medische indicatie of machtiging (= 

Aanspraak ZVW), om de kleur van de declaratiecode te bepalen: 

verzekerde of onverzekerde zorg, 

Foutmelding DBC040 treedt op als in deze situatie het veld Aanspraak 

ZVW niet is gevuld, als deze wel verwacht wordt. Als het veld wordt 

ingevuld, zal deze foutmelding niet meer voorkomen. 

DBC041 Verwijzend Zorgtraject xxxx 

niet gevonden in 

declaratiedataset. 

Error JA JA Algemeen: Bij het aanleveren van een tweede subtraject binnen een 

declaratiedataset moet één subtraject het hoofdtraject zijn 

(hoofdtrajectindicatie = 1). Het andere subtraject moet 

hoofdtrajectindicatie 0 hebben en het verwijzend zorgtrajectnummer 

moet zijn ingevuld. Het verwijzend zorgtrajectnummer, verwijst naar het 

zorgtrajectnummer behorend bij het subtraject met hoofdtrajectindicatie 

1. 

 

Bij deze melding is de hoofdtrajectindicatie van het betreffende 

zorgtraject op 0 gezet en het verwijzend Zorgtrajectnummer is ingevuld, 

maar de Grouper kan het hoofdzorgtraject (met indicatie 1) waar naar 

verwezen wordt niet vinden. 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• Zorgtraject nummer verkeerd ingevoerd 

• Fout binnen het systeem dat de declaratiedataset samenstelt 

• Hoofdtrajectindicatie van het hoofdtraject staat op 0, maar had 1 

moeten zijn 

• Het hoofdzorgtraject is verwijderd of ongeldig 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

DBC042 Verwijzend Zorgtraject xxxx 

is geen HoofdTraject. 

Error JA JA Algemeen: Bij het aanleveren van een tweede subtraject binnen een 

declaratiedataset moet één subtraject het hoofdtraject zijn 

(hoofdtrajectindicatie = 1). Het andere subtraject moet 

hoofdtrajectindicatie 0 hebben en  het verwijzend zorgtrajectnummer 

moet zijn ingevuld. Het verwijzend zorgtrajectnummer, verwijst naar het 

zorgtrajectnummer behorend bij het subtraject met hoofdtrajectindicatie 

1. 

 

Mogelijke oorzaak voor het optreden van de foutmelding: 

Het verwijzend zorgtrajectnummer komt overeen met het 

zorgtrajectnummer van een ander zorgtraject binnen de 

declaratiedataset. Dit andere zorgtraject heeft echter niet de 

hoofdtrajectindicatie 1. 

DBC043 Geen HoofdTraject 

gevonden bij 

declaratiedataset xxxx met 

meerdere subtrajecten 

Error JA JA Algemeen: Bij het aanleveren van een tweede subtraject binnen een 

declaratiedataset moet één subtraject het hoofdtraject zijn 

(hoofdtrajectindicatie = 1). Het andere subtraject moet 

hoofdtrajectindicatie 0 hebben en het verwijzend zorgtrajectnummer 

moet zijn ingevuld. Het verwijzend zorgtrajectnummer, verwijst naar het 

zorgtrajectnummer behorend bij het subtraject met hoofdtrajectindicatie 

1. 

 

Mogelijke oorzaak voor het optreden van de foutmelding: 

In een declaratiedataset met meer subtrajecten is er geen enkel 

subtraject met hoofdtrajectindicatie ‘1’. 

DBC044 Meer dan 1 HoofdTraject 

gevonden in 

Error JA JA Algemeen: Bij het aanleveren van een tweede subtraject binnen een 

declaratiedataset moet één subtraject het hoofdtraject zijn 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

declaratiedataset xxxx met 

meerdere subtrajecten. 

(hoofdtrajectindicatie = 1). Het andere subtraject moet 

hoofdtrajectindicatie 0 hebben en het verwijzend zorgtrajectnummer 

moet zijn ingevuld. Het verwijzend zorgtrajectnummer, verwijst naar het 

zorgtrajectnummer behorend bij het subtraject met hoofdtrajectindicatie 

1. 

 

Mogelijke oorzaak voor het optreden van de foutmelding: 

In een declaratiedataset met meer subtrajecten is er meer dan één 

zorgtraject met hoofdtrajectindicatie ‘1’. Dit mag er maximaal 1 zijn 

(want er kan er maar één het hoofdtraject zijn). 

DBC046 Geen OZP bij Zorgtype 41 Warning JA JA De aangeleverde zorgactiviteit in het subtraject met Zorgtype 41 is geen 

OZP (heeft dus niet tarieftype 11). Er volgt nu geen zorgproduct- en geen 

zorgactiviteitdeclaratie. 

DBC047 Geen Add-on bij Zorgtype 

51 

Informational JA JA De aangeleverde zorgactiviteit in het subtraject met Zorgtype 51 is geen 

Add-on (heeft dus niet tarieftype 14, 15 of 16). Er volgt nu alleen een 

zorgproductdeclaratie maar geen zorgactiviteitdeclaratie. 

Dit is waarschijnlijk geen fout maar overwogen kan worden het volgende 

te controleren: 

• Zorgtype 51 traject is (geautomatiseerd) geopend t.b.v. van 

ondersteuning aan de hoofdbehandelaar. De zorgactiviteit is echter 

uitgevoerd in het kader van de behandeling zoals is vastgelegd in het 

hoofdtraject. Het zorgproduct kan dan gewoon gedeclareerd 

worden. 

• De melding is terecht: Door bijvoorbeeld een verkeerde koppeling 

van activiteiten in het systeem, bevat het Zorgtype 51 subtraject 

geen add-on zorgactiviteiten. 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

DBC049 Subtraject xxxx met 

Zorgtype yy is geen 

hoofdtraject 

Error JA JA Subtrajecten met Zorgtype 11, 13, 21, 41 en 52 zijn altijd een 

hoofdtraject en moeten dus altijd Hoofdtrajectindicatie 1 hebben. 

 

Mogelijke oorzaak voor het optreden van de foutmelding: 

Als deze melding verschijnt, staat de Hoofdtrajectindicatie van het 

genoemde subtraject waarschijnlijk op 0.  

DBC050 Subtraject  xxxx met 

Zorgtype xx komt niet 

alleen voor  in 

DeclaratieDataset  

Error JA JA Subtrajecten met Zorgtype 13, 41 en 52 komen altijd alleen voor in een 

declaratiedataset. Als deze melding verschijnt, bevindt zich een tweede 

subtraject in de declaratiedataset. 

DBC051 Subtraject xxxx met 

Zorgtype 51 mag geen 

hoofdtraject zijn 

Error JA JA Subtraject 51 is nooit een hoofdtraject.  

Mogelijke oorzaak voor het optreden van de foutmelding: 

Als deze melding verschijnt, staat de Hoofdtrajectindicatie van dit traject 

waarschijnlijk op 1. Deze indicatie moet bij een ZT51 altijd 0 zijn. 

DBC052 Veld Begindatum Subtraject 

moet op of tussen begin- en 

einddatum hoofdsubtraject 

liggen 

Error JA JA Als deze melding verschijnt, betreft het een subtraject met 

Hoofdtrajectindicatie 0 waarvan de begindatum buiten de periode van 

het hoofdtraject valt. 

DBC052 Veld Einddatum subtraject 

moet op of tussen begin- en 

einddatum hoofdsubtraject 

liggen 

Error JA JA Als deze melding verschijnt, betreft het een subtraject met 

Hoofdtrajectindicatie 0 waarvan de einddatum buiten de periode van 

het hoofdtraject valt. 

DBC053 De periode van het 

subtraject xxxx mag 

maximaal xxx dagen zijn. 

Error JA JA Deze melding verschijnt wanneer de periode van een subtraject langer is 

dan maximale looptijd. De maximale looptijd van een subtraject geopend 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

vanaf 1-1-2012 t/m 31-12-2014 is  365 dagen. De maximale looptijd van 

een subtraject vanaf 1-1-2015 is 120 dagen.  

DBC054 Veld GeslachtNEN (xxx) 

komt niet overeen met veld 

GeslachtHL7 (xxx)  

Error JA JA De geslachtcode wordt niet goed aangeleverd. De HL7-geslachtcode (de 

NEN-geslachtscode) dient overeen te komen met het veld GeslachtHL7 in 

het bericht. 

DBC056 Specialisme xxx mag niet 

declareren 

Error JA JA Er mogen geen declaraties aangeleverd worden op basis van dit 

specialisme.  

DBC057 Bij specialisme xxx is 

zorgvraag verplicht 

Error JA JA Een zorgvraag is verplicht voor dit specialisme. Het DBC- specialisme van 

het aangeleverde specialisme komt voor in de referentietabel zorgvraag. 

Er moet dan een zorgvraag zijn opgegeven.  

 

Mogelijke oorzaak voor het optreden van de foutmelding: 

• Zorgvraag is niet ingevuld terwijl dit voor het specialisme wel 

verplicht is (controleer u w data) 

• Er wordt een verkeerde specialismecode aan de Grouper verstuurd 

(controleer uw data) 

• Zorgvraag is voor dit specialisme niet meer verplicht maar de 

referentietabel met de aanpassing is nog niet ingelezen in de 

Grouper (neem contact op met de afdeling Support van VECOZO) 

• Het betreft een nieuwe zorgvraag voor dit specialisme maar: 

○ de nieuwste referentietabel is nog niet ingeladen in het ZIS 

(controleer uw data) 

○ de nieuwe code is nog niet geladen in de Grouper (neem contact 

op met de afdeling Support van VECOZO) 

• Het betreft een bestaande zorgvraag, maar de combinatie met dat 

specifieke specialisme is nieuw: 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

○ de nieuwste referentietabel is nog niet ingeladen in het ZIS 

(controleer uw data) 

○ en is nog niet geladen in de Grouper (neem contact op met de 

afdeling Support van VECOZO) 

DBC058 IC-Add-On mag alleen bij 

ZT51 of ZT52 geregistreerd 

worden 

Error JA JA IC-gerelateerde zorgactiviteiten mogen alleen geregistreerd worden 

binnen een zorgtype 51 of zorgtype 52 subtraject. Indien er uitgevoerde 

zorgactiviteiten zijn met tarieftype 15 bij een subtraject met een 

zorgtype ongelijk aan 51 of 52 dan treedt deze fout op. 

 

Mogelijke oorzaak voor het optreden van de foutmelding: 

• Er zijn zorgactiviteiten van tarieftype 15 geregistreerd binnen een 

niet ZT 51 of ZT 52 traject.  

• Zorgactiviteiten van tarieftype 15 zijn verkeerd gekoppeld tijdens het 

samenstellen van de declaratiedataset. Corrigeer dit handmatig, 

neem eventueel contact op met uw ICT-leverancier. 

DBC059 Er mogen geen 

verpleegdagen (ZPK 3) bij 

ZTxx geregistreerd worden 

Error JA JA Indien het zorgtype van een subtraject 51 of 52 is, dan mogen er geen 

verpleegdagen (zorgactiviteiten van zorgprofielklasse (ZPK) 3) zijn 

vastgelegd bij dit traject. Dat type zorgactiviteiten horen thuis in het 

traject met ZT 11 of 21. 

 

Mogelijke oorzaak voor het optreden van de foutmelding: 

• Er zijn zorgactiviteiten van ZPK 3 geregistreerd binnen een niet ZT 51 

of ZT 52 traject.  

• Zorgactiviteiten van ZPK 3 verkeerd gekoppeld tijdens het 

samenstellen van de declaratiedataset. Corrigeer dit handmatig, 

neem eventueel contact op met uw ICT-leverancier. 



 

 

Meldings-

code 

Tekst Soort melding Declaratie 

Grouper1 

OWH 

Grouper1 

Toelichting / oorzaken / oplossingen 

DBC060 Er mogen geen 

verpleegdagen (ZPK3) 

geregistreerd worden 

tijdens IC-dagen (ZPK19). 

Error JA JA Binnen de declaratiedataset zijn tenminste 1 keer een  verpleegdag en 

IC-dag op dezelfde dag geregistreerd.  

 

Als een declaratiedataset een subtraject met zorgtype 51 bevat, dan 

mogen er geen verpleegdagen (zorgactiviteiten van ZPK 3) zijn 

geregistreerd bij het hoofd subtraject op dagen waarop IC dagen bestaan 

bij het subtraject met zorgtype 51. 

DBC061 Geen IC Add-On bij ZT52 Error JA JA Als het zorgtype van een subtraject 52 is, dan moet er ten minste één 

uitgevoerde zorgactiviteit met tarieftype 15 (IC Add-On) zijn 

geregistreerd binnen de declaratiedataset. 

DBC064 Bericht leidt tot meer dan 

50 (fout)meldingen. 

Controleer inputbericht. 

Error JA NEE Het antwoordbericht bevat meer dan het maximum van 50 

(fout)meldingen (per DDS aan de Declaratie-Grouper). De bewerking 

wordt gestopt en eventueel verdere (fout)meldingen worden niet meer 

opgenomen in het antwoordbericht. 

DBC068 Veld Zorgactiviteit (xxxxxx) 

is niet geldig op 

uitvoerdatum dd/mm/jjjj 

Error JA JA De gebruikte zorgactiviteitcode bestaat wel, maar is niet geldig op de 

datum dat de zorgactiviteit is uitgevoerd.  

 

Mogelijke oorzaken voor het optreden van de foutmelding: 

• De gebruikte zorgactiviteitcode is nieuw en nog niet geldig op de 

uitvoerdatum. 

• De gebruikte zorgactiviteitcode is oud en is al verlopen op de 

uitvoerdatum. 

• De nieuwste referentietabellen zijn nog niet ingeladen in het ZIS 

(neem contact op met de ZIS-applicatiebeheerder) 

• De nieuwe geldigheid van de zorgactiviteit is nog niet geladen in de 

Grouper (neem contact op met de afdeling Support van VECOZO) 
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DBC069 Let op, het subtraject xxxxxx 

ligt in de toekomst 

Informational JA JA Veld Begindatum en/ of Einddatum subtraject liggen na de 

aanleverdatum. Dit is alleen mogelijk op de test- en acceptatieomgeving 

van de Grouper, maar hierop volgt wel een informerende melding.  

DBC072 Geen geldige 

verwerkingsversie op 

begindatum 

hoofdsubtraject xxx voor 

SOAPaction xxx 

Error JA JA In de interne verwerking van de Grouper wordt een verwerkingsversie 

bepaald. Op de begindatum van het subtraject bestaat geen geldige 

verwerkingsversie.  

 

Dit is een technische foutmelding. Neem contact op met de afdeling 

Support van VECOZO.  
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DBC073 Parameter 

ZORGACTIVITEITPRIVACY 

niet geldig op begindatum 

hoofdsubtraject dd/mm/jjjj 

Error JA JA De aangeleverde parameter is niet geldig op de ingangsdatum van het 

hoofdsubtraject.  

 

Dit is een technische foutmelding. Neem contact op met uw ICT-

leverancier.  

DBC075 Overige Add-On mag alleen 

bij ZT11, ZT21, ZT51 of ZT52 

geregistreerd worden 

Error JA JA Overige zorgactiviteiten mogen alleen geregistreerd worden binnen een 

zorgtype 11, 21, 51 of 52 subtraject. Indien er uitgevoerde 

zorgactiviteiten zijn met tarieftype 14 bij een subtraject met een 

zorgtype ongelijk aan 11, 21, 51 of 52 dan treedt deze fout op. 

 

Mogelijke oorzaak voor het optreden van de foutmelding: 

• Er zijn zorgactiviteiten van tarieftype 14 geregistreerd binnen een 

niet ZT 11, 21, 51 of 52 traject.  

• Zorgactiviteiten van tarieftype 14 zijn verkeerd gekoppeld tijdens het 

samenstellen van de declaratiedataset. Corrigeer dit handmatig, 

neem eventueel contact op met uw ICT-leverancier. 

DBC076 Er is geen DeclaratieCode 

aanwezig. Wel declarabele 

add-on(s).  

Informational JA JA Deze melding treedt op bij aanleveringen na 01-01-2020. Er kon geen 
declarabel zorgproduct worden afgeleid. Er zijn wel declarabele add-ons 
aanwezig. 

NS101a  Veld xxx is verplicht en niet 

ingevuld 

Error JA JA Een NS101a error geeft aan dat de tag of attribuut in het xml bericht wel 

aanwezig is, maar dat er geen waarde is ingevuld. Ook kan dit erop 

duiden dat de tag of het attribuut volledig ontbreekt. Dit betreft een 

technische fout, neem contact op met de afdeling Support van VECOZO 

en/of uw ICT-leverancier.  

NS101 Veld parameter ‘xxx’ is 

verplicht en niet aanwezig 

Error JA JA In het kader van parameters geeft een NS101 error aan dat bij een 

verplicht veld, het attribuut of tag in het xml-bericht in zijn geheel niet 
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aanwezig is. Dit betreft een technische fout, neem contact op met de 

afdeling Support van VECOZO en/of uw ICT-leverancier. 

HTTP500 

INVALIDE

HL7 

Het bericht komt niet door 

de XSD validatie 

Error JA JA Dit is een zogenaamde ‘communicatie error’. In dit geval is het bericht 

valide XML, maar komt het niet door de XSD validatie. De reden daarvan 

staat tussen de <detail> en </detail> van de XML:  

voorbeeld:  

(//FICR_IN900101NL01/ControlActProcess/subject/Declaratiedataset/au

thor/AssignedOrganisation) 

  <SOAP-ENV:Fault> 

   <faultcode>INVALIDEHL7</faultcode> 

   <faultstring>Het bericht komt niet door de XSD validatie</faultstring> 

   <detail>Empty content not valid for content model: 

&apos;((realmCode,typeId),templateId,assignedOrganization)&apos; 

while processing Anonymous Stream at line 44 offset 10</detail> 

  </SOAP-ENV:Fault> 

 

Dit betreft een technische fout, neem contact op met de afdeling 

Support van VECOZO en/of uw ICT-leverancier. 

HTTP400 

BAD 

REQUEST 

Bad request Error JA JA Dit is een zogenaamde ‘communicatie error’. In dit geval is het bericht 

geen geldig SOAP-bericht. 

HTTP403 

Forbidden 

Access denied Error JA JA Dit betreft een aanroep op de Declaratie Grouper van VECOZO zonder 

een VECOZO systeemcertificaat. De gebruiker is niet geauthentiseerd.  
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HTTP500 

Internal 

Server 

Error 

SOAP FAULT code: Access 

denied 

Error JA JA Dit betreft een aanroep op de Declaratie Grouper van VECOZO met een 

VECOZO systeemcertificaat alleen zonder de benodigde rol. De gebruiker 

is niet geautoriseerd voor de dienst. 

 


