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1 Inleiding 

Dit document is een aanvulling op het Aansluitdocument VECOZO Declaratie Grouper [VECKOPPEL]. De in dit 

document beschreven casussen kunnen worden ingevoerd in het ZIS en naar de Grouper gestuurd, waarna de 

werkelijke output vergeleken moet worden met de verwachte output. Voor uitleg over gebruikte begrippen in 

dit document kunt u de volgende bronnen raadplegen: 

• Implementatiehandleiding HL7v3 berichten naar en van de Grouper [HL7V3] 

• http://werkenmetdbcs.nza.nl 

• DBC-tabellen en specificaties (zie de Downloads sectie op http://werkenmetdbcs.nza.nl) 

• VECOZO koppelvlak document [VECKOPPEL] 

• Aansluitdocument VECOZO Declaratie Grouper [VECKOPPEL] 

• Handleiding Foutmeldingen Declaratie Grouper VECOZO [HAND_FOUT] 

Bovenstaande documenten met referentie kunt u downloaden via de website van VECOZO:  

www.vecozo.nl » KENNISBANK » Groupers  

 

In de inhoudsopgave ziet u een overzicht van alle casussen. Een aantal casussen is specifiek voor de geriatrische 

revalidatiezorg ontwikkeld (GRZ). In de omschrijving van de casus staat dit expliciet vermeld wanneer het een 

GRZ-specifieke casus is. Paragrafen 2.1 tot en met 2.38 bevatten de gedetailleerde beschrijvingen van de 

verschillende casussen. Uit de titel van elke casus is de samenvatting te lezen. Elke casusbeschrijving bestaat uit 

drie onderdelen: 

1. Tekstuele uitleg 

Doelstelling en een tekstuele weergave van de casus, eventueel met een extra toelichting, gevolgd door een 

samenvatting van het verwachte resultaat. 

2. Tabel input 

Tabel waarin de gegevens staan die in het ZIS ingevoerd moeten worden. 

Voor meer details over input (bijvoorbeeld welke onderdelen verplicht zijn) die handig kan zijn als u eigen 

casussen op wilt stellen, zie Bijlage 2. 

3. Tabel output 

Tabel waarin de verwachte output staat die de Grouper terugstuurt in reactie op de ingestuurde 

declaratiedataset. 

De velden die niet handmatig hoeven worden ingevuld (door het systeem gegenereerd of niet gebruikt in de 

desbetreffende casus), zijn grijs gearceerd. 

 

Aanvullend op de controles die gedaan kunnen worden op basis van de Tabel-output (en het verwachte output-

bestand uit de ZIP-file, zie Bijlage 1), is er een checklist voor overige waarden die van toepassing is op alle 

casussen. Deze items kunnen niet in de input- of output-tabel opgenomen worden, omdat: 

a. Het veld afhankelijk is van de zorginstelling van de gebruiker (bijv. Zorginstellingscode) 

b. Het veld automatisch gegenereerd wordt door het ZIS (bijv. Declaratiedatasetnummer, Subtrajectnummer) 

c. Het veld automatisch gegenereerd wordt door de Grouper (bijv. Declaratieresultset-nummer of Hashcode) 

 

http://werkenmetdbcs.nza.nl/
http://werkenmetdbcs.nza.nl/
http://www.vecozo.nl/
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*   Alleen invullen indien u niet de data uit 

de casus kon gebruiken in uw ZIS 

 

** Let op: het gaat hier om het door het ZIS 

toegekende identificerende nummer en 

niet om de Zorgactiviteitcode 

Input Zorginstellingscode  

Input Declaratiedatasetnummer  

Input Subtrajectnummer  

Input Zorgtrajectnummer  

Input Begindatum subtraject*  

Input Einddatum subtraject*  

Input Uitgevoerde Zorgactiviteitnummer 

1** 

 

Input Uitgevoerde Zorgactiviteitnummer 

2 - n 

 

Output Declaratieresultsetnummer  
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Zorginstellingen die zelf hun ZIS inrichten voor de Grouper dienen alle casussen te doorlopen, net als ICT-

leveranciers. Sommige casussen zijn per definitie voor zowel ICT-leveranciers als voor Zorginstellingen relevant, 

deze zijn in de titel herkenbaar aan de toevoeging van een *. 

Na het testen van de casussen kunt u test- en/of patiëntdata naar de Grouper versturen. Voorwaarde hiervoor 

is dat de casussen Grouper succesvol zijn afgerond. 

 

Overige opmerkingen: 

• Er is getracht de casussen redelijk aan te laten sluiten bij de medische werkelijkheid, dit is echter niet bij 

iedere casus het geval. De casussen worden uitgeleverd als ondersteuning bij het uitvoeren van technische 

tests, de inhoud komt daarom niet altijd overeen met de dagelijkse praktijk. De casussen hebben namelijk 

als doel te testen of de retourberichten op een juiste wijze verwerkt worden door het ZIS. Het doel is niet 

het weergeven van volledig waarheidsgetrouwe medische casussen. Iedere gelijkenis met reële patiënten 

berust op toeval. Ook zijn de afsluitdata van de testcasussen niet altijd conform registratieregels.  

• Soms is het niet mogelijk om in een ZIS de datums in te vullen die in de input-tabel gevraagd worden. In 

dat geval kunnen er ook andere datums gekozen worden, mits deze passen binnen het doel van het 

testgeval. Het is noodzakelijk de eigen gekozen datums te noteren in de “tabel in te vullen door de tester 

van deze casus” om een goede vergelijking tussen verwachte en werkelijke output mogelijk te maken.  

Let wel: De Grouper is voorzien van meerdere productstructuren. Deze productstructuren zijn voorzien van 

een geldigheidsperiode. Subtrajecten kunnen bij een afwijkende ingangs-/uitvoeringsdatum afleiden 

binnen een andere productstructuur/ release. Voor meer informatie, zie de website van VECOZO.   

• Het is mogelijk dat uw systeem sommige manipulaties, die nodig zijn voor het genereren van 

foutmeldingen, niet toestaat. In dat geval mag u de desbetreffende casus overslaan. In de resultaten van 

de test vermeldt u dat u deze casus heeft overgeslagen en de reden waarom. 

• Voor ZBC’s en instellingen met een beperkt aantal specialismen geldt dat zij de casussen zoals beschreven 

niet altijd op kunnen voeren in hun systeem. Om die reden is bij elke casus een algemene beschrijving 

opgenomen waarbij wordt aangegeven waar de casus minimaal aan moet voldoen om het testgeval zoals 

bedoeld te doorlopen. Per casus staat die beschrijving onder de kop: “Situatie ZBC’s en instellingen met 

beperkt aantal specialismen”. Onder de kop: “Verwachte output ZBC’s en instellingen met beperkt aantal 

specialismen” staat het algemene verwachte resultaat beschreven. Als gekozen wordt voor eigen gegevens 

is het resultaat uiteraard anders dan beschreven in de output-tabel. Bij elke output-tabel staat daarom 

weergegeven welke velden af kunnen wijken van het weergegeven resultaat. Dit wordt aangegeven met 

de melding: “Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen, 

kan de output in dit veld afwijken”. 

• Zorgactiviteiten voor op de nota en/of aanlevering aan de zorgverzekeraar worden alleen bepaald voor 

DBC’s/ subtrajecten met een ingangsdatum vanaf 1 juni 2014.  
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2 Casussen 

2.1 *Casus Jansen - DDS minimaal gevuld* 

2.1.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Een minimaal gevulde declaratiedataset zonder bijzonderheden. 

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Jansen is geboren op 1 oktober 1961 (leeftijd 50 jaar). Door de afdeling Oogheelkunde is een initiële DBC 

geopend op 1 januari 2012 en gesloten op 28 januari 2012. De typerende diagnose is 904, primair glaucoom. 

Er zijn twee uitgevoerde zorgactiviteiten, een eerste polikliniekbezoek en een herhaal polibezoek bij de poli 

Oogheelkunde. De eerste vond plaats op 1 januari 2012 en de tweede op 22 januari 2012. 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het opvoeren van een minimaal gevuld DBC-zorgproduct en deze af te laten leiden tot 

een declarabel zorgproduct. Indien het voor u niet mogelijk is om de casus van de ziekenhuizen te volgen kunt u 

een DBC met een typerende diagnose openen voor een specialisme uit uw instelling of een DBC uit uw eigen 

data selecteren. Gebruik een minimaal “gevulde” DBC, welke ten minste één zorgactiviteit bevat die blijk geeft 

van een face-to-face contact, bijvoorbeeld een polikliniekbezoek. 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Een zorgproduct (code 070601016) met een declaratiecode (15A407). Naast deze codes wordt er ook 

verantwoordingsinformatie mee terug gegeven, zie hiervoor de output-tabel. Bij deze casus zijn geen 

zorgactiviteitdeclaraties of foutmeldingen.  

2.1.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

Dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Wordt ingevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt ** 1 Man 

Geboortedatum patiënt** 19611001 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 
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 Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Zorgtypecode** 11 Initiële DBC 

Typerende diagnose** 904 Primair glaucoom 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120128 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 08 

Afsluiten zorgtype 11 conform de algemene sluitregels 

van een niet-klinisch subtraject met conservatieve 

behandeling 

Verwijzend  

Zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190011 Eerste polikliniekbezoek 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  
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Neven 

Diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen krijgt u ook een 

andere output. 

2.1.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

Resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

DIS Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Certificaatversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Grouperversie, -werkversie en 

-instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Zorgproduct 

Declaratie 

 

Zorgproductcode** 070601016 Poli 2-4|Oog glaucoom 

Declaratiecode** 15A407  

Aanspraak toegepast** 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA met machtiging** 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Oranje ZA in profiel** 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA-vertaling toegepast 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Signed ZPZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZPZV Hashversie  Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

 

**  Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen, kan de 

output in dit veld afwijken 
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2.2 *Casus Pietersen – DDS met add-on* 

2.2.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het opvoeren van een DBC-zorgproduct met een add-on. 

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Pietersen is geboren op 24 september 1946 (leeftijd 65 jaar). Door de afdeling Reumatologie is een 

initiële DBC geopend op 1 januari 2012. Wegens overlijden van de patiënt wordt deze DBC vroegtijdig gesloten, 

op 30 januari 2012. De typerende diagnose is Reumatoïde artritis (101). In totaal zijn de volgende zorgactiviteiten 

geregistreerd: 

 

• Een eerste polikliniekbezoek (190011) op 1 januari 2012 

• Dagverpleging (190035) op 14 januari 2012 

• Verstrekking immunotherapie via infuus of injectie (039146) op 14 januari 2012 

• Infliximab (193309), 240 mg, op 14 januari 2012 

• Trombocyten tellen (070715) op 14 januari 2012 

• Bezinkingssnelheid bepalen (070703) op 14 januari 2012 

• Leucocyten, enkelvoudige bepaling (077121) op 14 januari 2012  

• Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). (070702) op 

14 januari 2012 

• Beeldvormend onderzoek pols en/of hand en/of vingers (084602) op 14 januari 2012 

• Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken (079991) op 14 januari 2012 

• Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC (190013) op 21 januari 2012 

• Dagverpleging (190035) op 28 januari 2012 

• Verstrekking immunotherapie via infuus of injectie (039146) op 28 januari 2012 

• Infliximab (193309), 240 mg, op 28 januari 2012 

• Trombocyten tellen (070715) op 28 januari 2012  

• Bezinkingssnelheid bepalen (070703) op 28 januari 2012 

• Leucocyten, enkelvoudige bepaling (077121) op 28 januari 2012  

• Hemoglobine, erytrocyten, enkelvoudige bepaling. Gemiddeld erytrocytenvolume MCV. Hematocriet, 

enkelvoudige bepaling (070702) op 28 januari 2012 

• Beeldvormend onderzoek pols en/of hand en/of vingers (084602) op 28 januari 2012 

• Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken (079991) op 28 januari 2012 

• Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC (190013) op 29januari 2012 

• Dagverpleging (190035) op 29 januari 2012 

• Verstrekking immunotherapie via infuus of injectie (039146) op 29 januari 2012 

• Infliximab (193309), 240 mg, op 29 januari 2012 

 

Infliximab (193309) is een add-on. De andere uitgevoerde zorgactiviteiten zijn géén add-ons. 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van een DBC-zorgproduct met een add-on. Als binnen uw instelling dure 

geneesmiddelen worden verstrekt dient u bij deze casus een DBC op te voeren waarbij gebruik gemaakt wordt 
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van deze dure geneesmiddelen. Het is ook mogelijk een ic-behandeling of stollingsfactoren te registreren als add-

on. Houd bij een IC-declaratie echter wel rekening met de voorwaarden voor het indienen van een IC-

zorgactiviteitdeclaratie. Deze voorwaarden zijn te vinden in de registratieregels. Indien uw instelling geen 

behandelingen uitvoert met dure geneesmiddelen, stollingsfactoren of niet in het bezit is van een IC-unit, mag 

deze casus overgeslagen worden. 

 

Verwachte output ziekenhuizen 

De verwachte output is een zorgproductdeclaratie (zorgproductcode 131999026 met declaratiecode 15B024) en 

driemaal een add-on, de zorgactiviteitdeclaratie 193309. Aangezien het geneesmiddel infliximab driemaal is 

toegediend wordt deze ook driemaal terug gegeven als zorgactiviteitdeclaratie.  

Naast deze codes wordt ook verantwoordingsinformatie mee terug gegeven, zie hiervoor de output-tabel. Bij 

deze casus zijn geen foutmeldingen.  

 

Verwachte output ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

De verwachte output is een zorgproductdeclaratie en minimaal één add-on: de zorgactiviteitdeclaratie 

(aangepast aan uw instelling). Het aantal zorgacitiviteitdeclaraties komt overeen met het aantal add-on 

zorgactiviteiten. Naast deze codes wordt ook verantwoordingsinformatie mee terug gegeven, zie hiervoor de 

output-tabel. Bij deze casus zijn geen foutmeldingen.  

2.2.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

Dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Deze is wordt ingevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 1 Man 

Geboortedatum 

patiënt** 
19460924 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Zorgtypecode** 11 Initiële DBC 

Typerende diagnose*** 101 Reumatoïde artritis 
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Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120130 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden** 02 Afsluiten zorgtype 11 of 21 bij overlijden patiënt  

Verwijzend  

Zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190011 Eerste polikliniekbezoek 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190035 Dagverpleging I 

Datum zorgactiviteit** 20120114 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 3 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0324 Medisch specialisten, reumatologie 
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Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 039146 Verstrekking immunotherapie via infuus of injectie.  

Datum zorgactiviteit** 20120114 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 4 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 193309 

Infliximab, toedieningsvorm infusiepoeder, per 

gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen 

aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch 

specialistische zorg. 

Datum zorgactiviteit** 20120114 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal** 240  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 5 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0386 Medisch specialisten, klinische chemie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 070715 Trombocyten tellen 

Datum zorgactiviteit** 20120114 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 6 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0386 Medisch specialisten, klinische chemie 
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Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 070703 Bezinkingssnelheid  

Datum zorgactiviteit** 20120114 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 7 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0386 Medisch specialisten, klinische chemie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 077121 Leucocyten, enkelvoudige bepaling 

Datum zorgactiviteit** 20120114 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 8 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0386 Medisch specialisten, klinische chemie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 070702 
Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en 

celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). 

Datum zorgactiviteit** 20120114 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 9 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0362 Medisch specialisten, radiologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 
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Zorgactiviteitcode** 084602 Pols en/of hand en/of vingers 

Datum zorgactiviteit** 20120114 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 10 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0386 Medisch specialisten, klinische chemie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 079991 
Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische  

laboratoriumonderzoeken 

Datum zorgactiviteit** 20120114 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 11 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120121 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 12 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190035 Dagverpleging I 
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Datum zorgactiviteit** 20120128 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 13 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 039146 Verstrekking immunotherapie via infuus of injectie.  

Datum zorgactiviteit** 20120128 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 14 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 193309 

Infliximab, toedieningsvorm infusiepoeder, per 

gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen 

aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch 

specialistische zorg. 

Datum zorgactiviteit** 20120128 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal** 240  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 15 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0386 Medisch specialisten, klinische chemie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 070715 Trombocyten tellen 
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Datum zorgactiviteit** 20120128 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 16 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0386 Medisch specialisten, klinische chemie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 070703 Bezinkingssnelheid  

Datum zorgactiviteit** 20120128 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 17 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0386 Medisch specialisten, klinische chemie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 077121 Leucocyten, enkelvoudige bepaling 

Datum zorgactiviteit** 20120128 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 18 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0386 Medisch specialisten, klinische chemie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 070702 
Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en 

celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). 

Datum zorgactiviteit** 20120128 Datumformaat is JJJJMMDD 
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Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 19 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0362 Medisch specialisten, radiologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 084602 Pols en/of hand en/of vingers 

Datum zorgactiviteit** 20120128 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 20 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0386 Medisch specialisten, klinische chemie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 079991 
Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische  

laboratoriumonderzoeken 

Datum zorgactiviteit** 20120128 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 21 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120129 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  
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Uitgevoerde 

zorgactiviteit 22 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 039146 Verstrekking immunotherapie via infuus of injectie.  

Datum zorgactiviteit** 20120129 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 23 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 039146 Verstrekking immunotherapie via infuus of injectie.  

Datum zorgactiviteit** 20120129 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 24 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerend specialisme** 0324 Medisch specialisten, reumatologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 193309 

Infliximab, toedieningsvorm infusiepoeder, per 

gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen 

aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch 

specialistische zorg. 

Datum zorgactiviteit** 20120129 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal** 240  
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Diagnosecode 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen krijgt u ook een 

andere output 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.2.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

DIS Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Certificaatversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Grouperversie, - werkversie en 

-instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Zorgproduct 

Declaratie 

 

Zorgproductcode** 131999026 

Beschouwende specialismen | Reumatoïde (poly-

)artritis | Dag 1-3 | Botspierstelsel ziekte/laat gev 

trauma 

Declaratiecode** 15B024  

Aanspraak toegepast** 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA met machtiging** 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Oranje ZA in profiel** 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA-vertaling toegepast 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Signed ZPZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZPZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

ZA Declaratie 

1 
Declaratiecode**  193309 

Infliximab, toedieningsvorm infusiepoeder, per 

gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke 
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voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven 

medisch specialistische zorg. 

Signed ZAZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZAZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

ZA Declaratie 

2 

Declaratiecode**  193309 

Infliximab, toedieningsvorm infusiepoeder, per 

gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke 

voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven 

medisch specialistische zorg. 

Signed ZAZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZAZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

ZA Declaratie 

3 

Declaratiecode**  193309 

Infliximab, toedieningsvorm infusiepoeder, per 

gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke 

voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven 

medisch specialistische zorg. 

Signed ZAZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZAZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

 

**  Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen, kan de 

output in dit veld afwijken 
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2.3 *Casus Van Dijk - DDS met OZP* 

2.3.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Een declaratiedataset met een OZP. De uitgevoerde zorgactiviteit is 034690.  

 

Situatie Ziekenhuizen 

Mevrouw Van Dijk is geboren op 25 september 1918 (leeftijd 93 jaar). De huisarts heeft de patiënte naar de 

gastro-enteroloog verwezen. Die opent op 1 januari 2012 een traject met zorgtype 41 ten behoeve van een OZP 

en voert een “Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele 

endoscoop, inclusief eventuele biopten.” als uitgevoerde zorgactiviteit op.  

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het opvoeren een declaratiedataset met een OZP (overig zorgproduct). Registreer voor 

een specialisme uit uw instelling een DBC met een typerende diagnose of kies een DBC uit uw eigen dataset 

welke een zorgactiviteit bevat die declarabel is als OZP. Dit zijn alle zorgactiviteitdeclaraties uit de tarieventabel 

van het tarieftype 11. Let op, een OZP dient te worden aangeboden binnen in een zorgtype 41 traject. Indien 

binnen uw instelling geen OZP’s gedeclareerd worden, kunt u deze casus overslaan. 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

De verwachte output is een overig zorgproduct (dus geen zorgproduct), wat resulteert in een 

zorgactiviteitdeclaratie met declaratiecode 034620 (of gelijk aan de door u zelf gekozen Zorgactiviteitcode). Bij 

deze casus zijn geen foutmeldingen. 

2.3.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

Dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

ingevuld 
Deze wordt ingevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 2 Vrouw 

Geboortedatum patiënt** 19180925 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 
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Specialismecode** 0318 
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-

lever-arts) 

Zorgtypecode** 41 OZP-traject 

Typerende diagnose*** 000 Is bij ZT41 altijd 0 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 16 
Afsluiten zorgtype 41 na uitvoering laatste zorgactiviteit 

in het kader van het OZP 

Verwijzend  

Zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0100 Huisartsen, niet nader gespecificeerd 

Uitvoerend specialisme** 0318 
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-

lever-arts) 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 034620 

Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of 

duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, 

inclusief eventuele biopten. 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

Diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen krijgt u ook een 

andere output  

2.3.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 
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Declaratie 

Resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

DIS Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Certificaatversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

ZA Declaratie 

Declaratiecode ** 034620 

Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of 

duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, 

inclusief eventuele biopten. 

Signed ZAZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZAZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

 

**  Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen, kan de 

output in dit veld afwijken 
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2.4 *Casus Visser - DDS met aanspraak* 

2.4.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Een declaratiedataset met een oranje zorgactiviteit (een behandeling die niet automatisch vergoed wordt) en 

een medische indicatie (“aanspraak ”).  

 

Situatie ziekenhuizen 

Mevrouw Visser is geboren op 1 oktober 1980 (leeftijd 31 jaar). Door Gynaecologie (0307) is een initiële DBC 

geopend op 1 januari 2012 die op 23 januari 2012 gesloten is. De typerende diagnose is “gespecialiseerde 

technieken” (F21). 

 

Er zijn vijf uitgevoerde zorgactiviteit(en):  

• In vitro fertilisatie fase 1 (039987) op 1 januari 2012. 

• Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC 

(190012) op 1 januari 2012 

• Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC op 9 januari 2012 

• Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC op 22 januari 2012 

• Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC op 23 januari 2012 

 

Let op, deze combinatie van zorgactiviteiten is uitsluitend bedoeld om de technische aspecten van de casus te 

testen, namelijk de werking van de aanspraakindicatie bij oranje zorgactiviteiten.  

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van een declaratiedataset met een oranje zorgactiviteit (een behandeling 

die niet automatisch vergoed wordt) waarbij de “aanspraak” van toepassing is. Voorwaarde hiervoor is dat de 

declaratiedataset een oranje zorgactiviteit bevat die bepalend is voor de afleiding (zie zorgproductenviewer 

VECOZO http://zorgproductenviewer.dbconderhoud.nl). 

 

Kies een DBC met tenminste een zorgactiviteit (ZA) met een zogenaamde ‘oranje’ kleuring (aanspraakcode groter 

of gelijk aan 2000 en kleiner of gelijk aan 2799. De codes zijn terug te vinden in de Zorgactiviteiten Tabel). Een 

dergelijke zorgactiviteit aan een bestaande DBC toevoegen kan ook. Zorg ervoor dat er geen ZA bij de DBC is 

geregistreerd die ‘rood’ is (aanspraakcode groter of gelijk aan 1000 en kleiner of gelijk aan 1999, terug te vinden 

in de ZA-tabel). Vul in de declaratiedataset het veld ‘aanspraak’ ‘Ja’ in (‘TRUE’). 

 

Indien voor uw zorginstelling aanspraakindicatie niet relevant is, kunt deze casus overslaan. 

 

Uitleg en verwachte output ziekenhuizen 

De IVF-behandeling wordt niet automatisch vergoed (een zogenaamde “oranje behandeling”). Vergoeding hangt 

af van het aanwezig zijn van een medische indicatie (“aanspraak”). 

In dit testgeval krijgt mevrouw Visser de behandeling vergoed. Vanuit de Grouper wordt daarom een zorgproduct 

(972804026) met de declaratiecode behorend bij recht op vergoeding teruggegeven (14B187), de zogenoemde 

groene declaratiecode. 
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In de verantwoordingsinformatie is terug te zien dat er een oranje zorgactiviteit in het profiel aanwezig en 

bepalend is voor de afleiding en “kleur” van het zorgproduct, maar dat er geen sprake is van een diagnose-en 

zorgactiviteitencombinatie in de declaratiedataset waarvoor een machtiging is vereist. Ook heeft indicatie 

“aanspraak toegepast” de waarde “1”, omdat voor mevrouw Visser een medische indicatie (“aanspraak ”) 

aanwezig is en de behandeling daardoor groen is geworden.  

 

Uitleg en verwachte output ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Een zogenaamde “oranje behandeling” wordt niet automatisch vergoed. Vergoeding hangt af van het aanwezig 

zijn van een medische indicatie (“aanspraak”). In het testgeval voor ziekenhuizen krijgt de patiënte de 

behandeling vergoed. Vanuit de Grouper wordt daarom een zorgproduct met de declaratiecode behorend bij 

recht op vergoeding teruggegeven. 

In de verantwoordingsinformatie is terug te zien of een oranje zorgactiviteit in het profiel aanwezig is en of deze 

bepalend is voor de afleiding en “kleur” van het zorgproduct, maar dat er geen sprake is van een diagnose-en 

zorgactiviteitencombinatie in de declaratiedataset waarvoor een machtiging is vereist. Ook heeft de indicatie 

“aanspraak toegepast” de waarde “1”, omdat voor de patiënt(e) een medische indicatie (“aanspraak ”) aanwezig 

is en de behandeling daardoor groen is geworden. 

2.4.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

Dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Deze wordt automatisch ingevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 2 Vrouw 

Geboortedatum patiënt** 19801001 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  1  Er is een medische indicatie 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Zorgtypecode** 11 Initiële DBC 

Typerende diagnose*** F21 Gespecialiseerde technieken 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120123 Datumformaat is JJJJMMDD 
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Afsluitreden 70 

Afsluiten zorgtype 11 of 21 o.b.v. uitzondering 

Gynaecologie bij subtrajecten met diagnose F21 

(2.0307.1) 

Ver Zorgtrajectnr NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 

1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Uitvoerend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 039987 

IVF fase I, volledige behandeling, intake, echoscopieen en 

evt. noodzakelijke verrichtingen, de begeleiding van de 

hormoonstimulatie en de overige begeleiding van man en 

vrouw. 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 

2 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Uitvoerend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190012 

Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste 

polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe 

DBC. 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 

3 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Uitvoerend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 
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Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120109 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 

4 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Uitvoerend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 

5 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Uitvoerend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit 20120123 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen krijgt u ook een 

andere output. 

2.4.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 
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Resultset 

 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

DIS Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Certificaatversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Zorgproduct 

Declaratie 

 

Zorgproductcode* 972804026 IVF/ ICSI - stimulatie | Infertiliteit 

Declaratiecode* 14B187  

Aanspraak toegepast 1 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA met machtiging 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Oranje ZA in profiel   1 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA-vertaling toegepast 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Signed ZPZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZPZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

 

*  Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen, kan de 

output in dit veld afwijken 
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2.5 *Casus Van den Berg - DDS met twee subtrajecten* 

2.5.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Een declaratiedataset met twee subtrajecten leidend tot een zorgproduct en een add-on. 

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Van den Berg is geboren op 12 september 1942 (leeftijd 69 jaar). Door de afdeling “Inwendige 

Geneeskunde” wordt een vervolg DBC geopend op 1 januari 2012 die na 2 dagen weer gesloten is (op 3 januari 

2012) vanwege het overlijden van de patiënt. De typerende diagnosecode van dit traject is “chronische 

hemodialyse z.k. passief” (326).  

 

Binnen dit traject worden vijf zorgactiviteiten uitgevoerd: 

• Hemodialyse met EPO (192052) op 1 januari 2012 

• Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC 

(190012) op 1 januari 2012. 

• Klinische opname (190021) op 1 januari 2012 

• Verpleegdag klasse 3B (190205) op 1 januari 2012 

• Verpleegdag klasse 3B (190205) op 2 januari 2012 

 

De patiënt wordt dus opgenomen in verband met nierziekten (het vervolg DBC-traject), maar wordt onverwacht 

op 3 januari 2012 opgenomen op de Intensive Care. Hiervoor wordt traject voor interne ondersteuning (zorgtype 

51) geopend met begindatum 3 januari 2012 en einddatum 3 januari 2012. 

Binnen het tweede traject worden twee zorgactiviteiten uitgevoerd: 

• IC behandeldag groep 2. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische 

behandeling van een patiënt op de ic (190134) op 3 januari 2012. 

• Ic-opnametoeslag groep 2. Wordt geregistreerd op de eerste ic-behandeldag. (190135) op 3 januari 

2012. 

 

Bij deze casus is er sprake van twee subtrajecten. Het eerste subtraject (met zorgtype 21) is het hoofdtraject, dus 

deze krijgt hoofdtrajectindicatie “1”. Het tweede subtraject (met zorgtype 51) is geen hoofdtraject en krijgt 

hoofdtrajectindicatie “0” (of de indicatie wordt hier weggelaten) en als verwijzend zorgtrajectnummer het 

zorgtrajectnummer van subtraject 1. 

 

Let op: De keuze voor ic-groep 2 is willekeurig. Indien uw ZIS het niet toestaat, dat u deze waarden kiest, mag u 

ook de vergelijkbare zorgactiviteiten uit groep 1 of groep 3 gebruiken. In dat geval kunnen de declaratiecodes 

afwijken van de in dit document voorspelde output. Dat is niet erg, zolang er maar wel sprake blijft van hetzelfde 

zorgproduct, en van een output met zowel een zorgproductdeclaratie als een zorgactiviteitdeclaratie.  

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van een declaratiedataset met twee subtrajecten leidend tot een 

zorgproduct en een add-on. Omdat ZBC’s en instellingen met een beperkt aantal specialismen over het algemeen 

geen ic-afdeling hebben, dienen deze instellingen een subtraject voor interne ondersteuning te registreren dat 

leidt tot een add-on.  
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Bij deze casus is er sprake van twee subtrajecten. Het eerste subtraject is het hoofdtraject, dus deze krijgt 

hoofdtrajectindicatie “1”. Het tweede subtraject (met zorgtype 51) is geen hoofdtraject en krijgt 

hoofdtrajectindicatie “0” (of de indicatie wordt hier weggelaten) en als verwijzend zorgtrajectnummer het 

zorgtrajectnummer van subtraject 1. Indien er in uw instelling geen zorgtype 51 wordt geregistreerd, mag u deze 

casus overslaan. 

 

Door een specialisme wordt in het kader van interne ondersteuning 1x zorgactiviteit X (duur geneesmiddel of 

stollingsfactor) uitgevoerd en 1x zorgactiviteit Y (duur geneesmiddel of stollingsfactor, maar anders dan X), die 

beiden tot een add-on leiden. Let wel, het gaat hier om een technische test, er hoeft dus geen overeenkomst te 

zijn met de praktijk. 

 

Verwachte output ziekenhuizen 

In de output moet zowel een zorgproductdeclaratie met zorgproductcode 140301008 en declaratiecode 14C600 

als twee zorgactiviteitdeclaraties (voor elke add-on één) aanwezig zijn. (190134 en 190135). Bij deze casus zijn 

geen foutmeldingen.  

 

Verwachte output ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

In de output moet zowel een zorgproductdeclaratie als twee zorgactiviteitdeclaraties (voor elke add-on één) 

aanwezig zijn. Bij deze casus zijn geen foutmeldingen.  

2.5.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

Dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

ingevuld 
Deze wordt ingevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 1 Man 

Geboortedatum patiënt** 19420912 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 1 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0313 Inwendige geneeskunde 

Zorgtypecode** 21 Vervolg 

Typerende diagnose*** 326 Chrono hemodialyse z.k. passief 
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Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120103 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden** 02 Afsluiten zorgtype 11 of 21 bij overlijden patiënt 

Verwijzend  

Zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie 1 1 = het hoofdtraject 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 192052 Hemodialyse met EPO 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190012 

Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste 

polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe 

DBC. 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 3 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 
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Zorgactiviteitcode** 190021 Klinische opname 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 4 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Niet van toepassing 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190205 Verpleegdag klasse 3B 

Datum zorgactiviteit 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 5 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190205 Verpleegdag klasse 3B 

Datum zorgactiviteit** 20120102 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Subtraject 2 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Zorgtypecode 51 Traject interne ondersteuning 

Typerende diagnose*** 000 Is bij een ZT51 altijd 0 

Begindatum** 20120103 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120103 Datumformaat is JJJJMMDD 
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Afsluitreden** 18 
Afsluiten ic-traject met zorgtype 51 of 52 bij ontslag van 

ic of overlijden op ic 

Verwijzend  

Zorgtrajectnummer 

Zie ZTnr 

subtraject 1 
Vul hier het Zorgtrajectnummer uit subtraject 1 in 

Hoofdtrajectindicatie 0 0 = niet het hoofdtraject 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190134 

Ic-behandeldag groep 2. Een kalenderdag waarop op enig 

moment sprake is geweest van medische behandeling 

van een patiënt op de IC. 

Datum zorgactiviteit** 20120103 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190135 
IC opnametoeslag groep 2. Wordt geregistreerd op de 

eerste IC behandeldag. 

Datum zorgactiviteit** 20120103 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT Hier niet van toepassing  

OID Specialismecode NVT Hier niet van toepassing  

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen krijgt u ook een 

andere output 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 
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2.5.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

Resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

DIS Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Certificaatversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Zorgproduct 

Declaratie 

 

Zorgproductcode* 140301008 
Hemodialyse in centrum/ kHz | Kling | Dialyse 1-3 | 

Urogenitaal nierinsufficiëntie 

Declaratiecode* 15C769  

Aanspraak toegepast* 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA met machtiging* 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Oranje ZA in profiel* 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA-vertaling toegepast 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Signed ZPZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZPZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

ZA Declaratie 

Declaratiecode* 190134 

Ic-behandeldag groep 2. Een kalenderdag waarop op 

enig moment sprake is geweest van medische 

behandeling van een patiënt op de ic. 

Signed ZAZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZAZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

ZA Declaratie 

Declaratiecode*  190135 
Ic-opnametoeslag groep 2. Wordt geregistreerd op 

de eerste ic-behandeldag. 

Signed ZAZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 
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ZAZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

 

*  Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven patiëntkenmerken over te nemen, kan de 

output afwijken in dit veld 
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2.6 *Casus Bakker - DDS met een nevendiagnose* 

2.6.1 Tekstuele uitleg 

 

Doestelling casus 

Een declaratiedataset met een nevendiagnose. 

 

Situatie ziekenhuizen 

Mevrouw Bakker is geboren op 12 maart 1980 (leeftijd 31 jaar). Door de afdeling oogheelkunde is een initiële 

DBC geopend op 1 januari 2012 en gesloten 28 januari 2012. De typerende diagnose is “overig afwijkingen 

binoculaire functie” (209). Er zijn vijf zorgactiviteiten: 

• Eerste polikliniekbezoek (190011) op 1 januari 2012. 

• Eerste orthoptische behandeling per bezoek (binoculair) (039813) op 4 januari 2012. 

• Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC (190013) op 4 januari 2012. 

• Voortgezette orthoptische behandeling per bezoek (binoculair) (039814) op 10 januari 2012. 

• Voortgezette orthoptische behandeling per bezoek (binoculair) (039814) op 17 januari 2012. 

Mevrouw Bakker heeft ook zwangerschapsdiabetes wat is vastgesteld door een internist. Dit wordt opgenomen 

als een nevendiagnose.  

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het testen van een declaratiedataset met een nevendiagnose. Hierbij gaat het erom 

te testen of het aanleveren van een nevendiagnose technisch geen problemen oplevert. Vastleggen van 

nevendiagnosen is (nog) niet verplicht, maar maakt wel onderdeel uit van de functionaliteit van de Grouper. 

  

Registreer voor een specialisme uit uw instelling een DBC met een typerende diagnose. In principe kunt u 

onafhankelijk van het specialisme dat u gebruikt voor de DBC een specialisme en de daarbij behorende 

diagnosecode als nevendiagnose opvoeren. U kunt er ook voor kiezen om een DBC uit uw eigen dataset 

gebruiken die aan de eisen voldoet.  

 

Indien binnen uw instelling nog niet over een functionaliteit beschikt nevendiagnosen te registreren, kunt u deze 

casus overslaan.    

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

De verwachte output is een zorgproduct (079499010) met een declaratiecode (15B589). Bij deze casus horen 

geen zorgactiviteitdeclaraties of foutmeldingen. 

2.6.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

ingevuld 
Deze wordt ingevuld door het ZIS 
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Geslacht patiënt** 2 Vrouw 

Geboortedatum patiënt** 19800312 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Zorgtypecode** 11 Initiële DBC 

Typerende diagnose*** 209 overig afw binoculaire functie 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120128 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 08 

Afsluiten zorgtype 11 conform de algemene sluitregels 

van een niet-klinisch subtraject met conservatieve 

behandeling 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190011 Eerste polikliniekbezoek 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit2 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 
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Zorgactiviteitcode** 039813 Eerste orthoptisch onderzoek (binoculair). 

Datum zorgactiviteit** 20120104 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit3 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120104 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit4 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 039814 
Voortgezette orthoptische behandeling per bezoek 

(binoculair). 

Datum zorgactiviteit** 20120110 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit5 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 039814 
Voortgezette orthoptische behandeling per bezoek 

(binoculair). 

Datum zorgactiviteit** 20120117 Datumformaat is JJJJMMDD 
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Aantal 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode*** 224 Zwangerschapsdiabetes 

OID Specialismecode** 

2.16.840.1.113

883.2.4.3.27.1

5.4.313 

Inwendige geneeskunde (0313) 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen krijgt u ook een 

andere output 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.6.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

DIS Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Certificaatversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Zorgproduct 

declaratie 

 

Zorgproductcode* 079499010 
Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog 

oogspier/binoculaire oogbeweging 

Declaratiecode* 15B589  

Aanspraak  toegepast* 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA met machtiging* 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Oranje ZA in profiel* 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA-vertaling toegepast 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Signed ZPZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 
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ZPZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

*  Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven patiëntkenmerken over te nemen, kan de 

output afwijken in dit veld  
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2.7 *Casus Smit - DDS trial aanlevering* 

2.7.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Een declaratiedataset aangeleverd als een trial aanlevering. 

 

Situatie ziekenhuizen 

Paul Smit is geboren op 1 januari 2012 (leeftijd 10 jaar). Door Kindergeneeskunde is een vervolg-DBC geopend 

op 31 december 2012. Het subtraject moet een gevulde einddatum hebben als het naar de Grouper wordt 

gestuurd. De einddatum van het subtraject mag in de toekomst liggen als het een trial aanlevering betreft. Dat 

is voor deze casus het geval en de einddatum is 1 januari 2013.  

De zorgvraagcode is “kind” (061) en de typerende diagnosecode is atopisch syndroom (longen/huid/KNO) (3203). 

Er zijn vier uitgevoerde zorgactiviteiten:  

• Dagverpleging I (190035) op 1 januari 2012 

• Dagverpleging I (190035) op 8 januari 2012 

• Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties. 

(039601) op 22 januari 2012. Onderzoek is aangevraagd door de kinderarts en uitgevoerd door de 

Allergoloog (0326) 

• Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC (190013) op 22 januari 2012 

De declaratiedataset wordt aangeleverd als een trialaanlevering (Indicatie T). 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het aanleveren van een declaratiedataset als een trial aanlevering (pre-afleiding). 

 

Indien het voor u niet mogelijk is om de casus van de ziekenhuizen te volgen kunt u een DBC met een typerende 

diagnose openen voor een specialisme uit uw instelling of een DBC uit uw eigen data selecteren. De 

declaratiedataset wordt aangeleverd als een trialaanlevering (Indicatie T). Omdat het een trial uitlevering betreft 

mag de einddatum in de toekomst te liggen. 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Een zorgproduct (990016308) met een declaratiecode (14B764). Bij deze casus zijn er geen 

zorgactiviteitdeclaraties of foutmeldingen.  

 

Voor deze declaratiedataset geldt dat er geen hash-code wordt berekend en toegevoegd aan het retourbericht 

omdat het een trialbericht betreft. 

2.7.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering T Trial aanlevering 

Declaratie Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 
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dataset 

 
Zorginstellingscode 

Automatisch 

ingevuld 
Deze wordt gevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 1 Man 

Geboortedatum 

patiënt** 
20020101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0316 Medisch specialisten, kindergeneeskunde 

Zorgtypecode** 21 Vervolg 

Zorgvraagcode*** 061 Kind 

Typerende diagnose*** 3203 atop syndr(longen/huid/KNO) 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20121230 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 00 
Het subtraject is niet afgesloten (te gebruiken bij trial 

aanleveringen  

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0316 Medisch specialisten, kindergeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0316 Medisch specialisten, kindergeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190035 Dagverpleging I  

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  
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Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0316 Medisch specialisten, kindergeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0316 Medisch specialisten, kindergeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190035 Dagverpleging I  

Datum zorgactiviteit** 20120108 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 3 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0316 Medisch specialisten, kindergeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0326 Medisch specialisten, allergologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 039601 
Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv 

scarificaties of intracutane injecties. 

Datum zorgactiviteit** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 4 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
0316 Medisch specialisten, kindergeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0316 Medisch specialisten, kindergeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven Diagnosecode NVT NVT 
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diagnose OID Specialismecode NVT NVT 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven patiëntkenmerken over te nemen krijgt u ook een 

andere output. 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.7.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash NVT 
Bij een trial aanlevering worden er geen hashcodes 

meegeleverd 

DIS Hashversie NVT 
Bij een trial aanlevering worden er geen hashcodes 

meegeleverd 

Certificaatversie NVT 
Bij een trial aanlevering worden er geen hashcodes 

meegeleverd 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Zorgproduct 

declaratie 

 

Zorgproductcode* 990016308 
Atopisch syndroom | Ambulant middel/ Dag | 

Kindergeneeskunde 

Declaratiecode* 14B764  

Aanspraak  toegepast 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA met machtiging* 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Oranje ZA in profiel* 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA-vertaling toegepast 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Signed ZPZVHash NVT 
Bij een trial aanlevering worden er geen hashcodes 

meegeleverd 

ZPZV Hashversie NVT 
Bij een trial aanlevering worden er geen hashcodes 

meegeleverd 
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*  Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven patiëntkenmerken over te nemen, kan de 

output afwijken in dit veld 
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2.8 Casus Jacobs - Resultaat foutmelding DBC003 

2.8.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het creëren van foutmelding DBC003: “Referentie xxx kan niet gevonden worden”. Op de plaats van de “xxx” 

wordt het veld ingevuld dat niet gevonden kan worden. In deze casus is gekozen om DBC003 te testen voor het 

veld “Zorgtype”. 

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Jacobs is geboren op 27 juli 1936 (leeftijd 75 jaar). Er is door Urologie (0306) een DBC geopend op 1 

januari 2012 en gesloten op 16 januari 2012. De typerende diagnose is urge-incontinentie/OAB (35). De zorgvraag 

is buikklachten (06). 

 

Er zijn vier uitgevoerde zorgactiviteiten:  

• Eerste polikliniekbezoek (190011) op 1 januari 2012) 

• Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC (190013) op 6 januari 2012 

• Operatief aanleggen van een blaasfistel (036210) op 6 januari 2012 

• Echografie van de buikorganen (039492) op 6 januari 2012 

 

Als zorgtypecode van dit subtraject is met opzet 77 gekozen, een niet bestaande code. 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van foutmelding DBC003: “Referentie xxx kan niet gevonden worden”. Op 

de plaats van de “xxx” wordt het veld ingevuld dat niet gevonden kan worden. In deze casus is gekozen om 

DBC003 te testen voor het veld “Zorgtype”.  

 

Indien het voor u niet mogelijk is om de casus van de ziekenhuizen te volgen kunt u een DBC met een typerende 

diagnose openen voor een specialisme uit uw instelling of een DBC uit uw eigen data selecteren. Als zorgtypecode 

dient u met opzet 77 (een niet bestaande code) te registreren. 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Foutmelding DBC003 Referentie Zorgtype (77) kan niet gevonden worden.  

Deze casus levert meerdere foutmeldingen. Deze test betreft specifiek bovenstaande foutmelding. Bij 

deze casus horen geen zorgproductdeclaratie of zorgactiviteitdeclaraties. 

2.8.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

ingevuld 
Deze wordt ingevuld door het ZIS 
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Geslacht patiënt** 1 Man 

Geboortedatum patiënt** 19360727 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Zorgtypecode 77 
Een zorgtype code die niet bestaat (en nooit bestaan 

heeft) 

Zorgvraagcode*** 06 Buikklachten 

Typerende diagnose*** 35 urge-incontinentie/OAB 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120116 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 06 

Afsluiten zorgtype 11 of 21 conform de algemene 

sluitregels van een niet-klinisch subtraject met operatieve 

ingrepen 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190011 Eerste polikliniekbezoek 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 



 

 

pagina 50 van 180 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

Aanvragend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120106 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 3 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 036210 Operatief aanleggen van een blaasfistel 

Datum zorgactiviteit** 20120106 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 4 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 039492 Echografie van de buikorganen 

Datum zorgactiviteit** 20120106 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen. 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 
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2.8.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input 
Is bij de input gegenereerd door uw 

eigen ZIS 

Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Melding** 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC003  

Meldingomschrijving* 
Referentie ZorgType (77) / Specialisme (0306) op 01/01/2012 kan niet 

gevonden worden 

 

*  Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven patiëntkenmerken over te nemen, kan de 

output afwijken in dit veld 

** Deze casus levert meerdere foutmeldingen. Deze test betreft specifiek bovenstaande 

foutmelding. 
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2.9 Casus Vriens - Resultaat foutmelding DBC004 

2.9.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het creëren van een foutmelding DBC004: “Veld xxx heeft geen valide datum”.  

Op de plaats van de “xxx” wordt het veld ingevuld waarvan de datum niet valide is (in deze casus het veld 

“Begindatum subtraject”). 

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Vriens geboren op 29 januari 1934 (leeftijd 77 jaar). Er is een initiële DBC geopend door de afdeling 

neurologie (0330) op 00 januari 2012 (een met opzet niet bestaande datum!) die weer gesloten is op 28 januari 

2012. De typerende diagnose is `slaapstoornissen overig` (0612). Er zijn vier uitgevoerde zorgactiviteiten 

• Eerste polikliniekbezoek (190011) op 1 januari 2012 

• Eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) (039715) op 1 januari 2012 

• Standaard electro-encephalografie (EEG) (<= 1 uur) 

• Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC (190013) op 22 januari 2012 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van een foutmelding DBC004: “Veld xxx heeft geen valide datum”.  

Op de plaats van de “xxx” wordt het veld ingevuld waarvan de datum niet valide is (in deze casus het veld 

“Begindatum subtraject”). 

Indien het voor u niet mogelijk is om de casus van de ziekenhuizen te volgen kunt u op een met opzet niet 

bestaande datum! (bijvoorbeeld 00 januari 2012), een DBC met een typerende diagnose openen voor een 

specialisme uit uw instelling. Of u selecteert een DBC uit uw eigen data , waarvan u de begindatum wijzigt in 

een niet bestaande datum. 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

DBC004 Veld Begindatum subtraject heeft geen valide datum. 

2.9.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Deze wordt gevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 1 Man 

Geboortedatum patiënt** 19340129 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 
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Subtraject 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0330 Medisch specialisten, neurologie 

Zorgtypecode** 11 Initiële DBC 

Typerende diagnose*** 0612 Slaapstoornissen overig 

Begindatum** 20120100 Met opzet een niet bestaande datum 

Einddatum** 20120128  Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 08 

Afsluiten zorgtype 11 conform de algemene sluitregels 

van een niet-klinisch subtraject met conservatieve 

behandeling 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0330 Medisch specialisten, neurologie 

Uitvoerend specialisme** 0330 Medisch specialisten, neurologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190011 Eerste polikliniekbezoek 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0330 Medisch specialisten, neurologie 

Uitvoerend specialisme** 0330 Medisch specialisten, neurologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 039715 
Eenvoudige kwantitatieve analyse electro-

encephalografie (EEG). 



 

 

pagina 54 van 180 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 3 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0330 Medisch specialisten, neurologie 

Uitvoerend specialisme** 0330 Medisch specialisten, neurologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 039702 Standaard electro-encephalografie (EEG) (<= 1 uur). 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 4 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0330 Medisch specialisten, neurologie 

Uitvoerend specialisme** 0330 Medisch specialisten, neurologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT Hier niet van toepassing 

OID Specialismecode NVT Hier niet van toepassing 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven patiëntkenmerken over te nemen krijgt u ook een 

andere output. 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.9.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 
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 Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Melding 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC004  

Meldingomschrijving** Veld BeginDatumSubtraject heeft geen valide datum 

 

** Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven patiëntkenmerken over te nemen, kan de output 

afwijken in dit veld 
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2.10 Casus Brouwer - Resultaat foutmelding DBC011 

2.10.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het creëren van foutmelding DBC011: “Veld xxx moet op of na de introductie datum van de Grouper liggen”. Op 

de plaats van de “xxx” wordt de betreffende datumveldnaam ingevuld (in deze casus “Begindatum Subtraject”).  

 

Situatie ziekenhuizen 

Peter Brouwer is geboren op 4 maart 2001 (leeftijd 10 jaar). Er is door Oogheelkunde (0301) een initiële DBC 

geopend op 30 december 2011 en op 27 januari 2012 gesloten. De typerende diagnose is refractieanomalie 

(155). Er is één uitgevoerde zorgactiviteit, namelijk een eerste polikliniekbezoek uitgevoerd op 1 januari 2012. 

Aangezien deze casus tot doel heeft een foutmelding te generen door het aanbieden van een traject vóór de 

ingangsdatum geldigheid van de Grouper, dient het traject eerder geopend te zijn dan de ingangsdatum 

geldigheid van de Grouper. Omdat er geen leeg traject naar de Grouper mag (de geldigheid van de 

zorgactiviteiten start voor de Grouper ook op 1 januari 2012) is voor dit specifieke testgeval het traject eerder 

geopend dan dat de eerste zorgactiviteit plaatsvindt 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van  het creëren van foutmelding DBC011: “Veld xxx moet op of na de 

introductie datum van de Grouper liggen”. Op de plaats van de “xxx” wordt de betreffende datumveldnaam 

ingevuld (in deze casus “Begindatum Subtraject”).  

Indien het specialisme, de diagnose en/of zorgactiviteiten binnen uw instelling niet geregistreerd kunnen worden 

zoals omschreven in de casus van de ziekenhuizen, kunt u ervoor kiezen deze af te laten wijken van de casus of 

een andere DBC op te voeren. De begindatum van het subtraject dient echter vóór  01-01-2012 liggen. 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Foutmelding DBC011: “Veld Begindatum Subtraject moet op of na de introductiedatum van de Grouper 

liggen”. 

Deze casus levert meerdere foutmeldingen. Deze test betreft specifiek bovenstaande foutmelding. Bij 

deze casus horen geen zorgproductdeclaratie of zorgactiviteitdeclaraties. 

2.10.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Rapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Wordt gevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 1 Man 

Geboortedatum patiënt** 20010304 Datumformaat is JJJJMMDD 
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Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Zorgtypecode** 11 Initiële DBC 

Typerende diagnose*** 155 refractie-anomalie 

Begindatum** 20111230 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120127 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 08 

Afsluiten zorgtype 11 conform de algemene  sluitregels 

van een niet-klinisch subtraject met conservatieve 

behandeling 

 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190011 Eerste polikliniekbezoek 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen. 
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*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.10.3 Tabel-output 

 

*  Deze casus levert meerdere foutmeldingen. Deze test betreft specifiek bovenstaande 

foutmelding.  

  

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Melding* 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC011  

Meldingomschrijving 
Veld BeginDatumSubtraject (30/12/2011) moet op of na de introductie 

datum van de Grouper liggen 
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2.11 Casus De Wit - Resultaat foutmelding DBC016 

2.11.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het creëren van een foutmelding DBC016 “Geen UZA aanwezig voor subtraject xxx”. Hiertoe worden louter 

ongeldige zorgactiviteiten opgevoerd. UZA betekent ‘Uitgevoerde ZorgActiviteit’. 

Op de plaats van de “xxx” wordt het betreffende subtrajectnummer ingevuld (gegenereerd door het ZIS). 

 

Situatie ziekenhuizen 

Mevrouw De Wit is geboren op 30 september 1983 (leeftijd 28 jaar). Er is door Neurologie (0330) een initiële 

DBC geopend en (inhoudelijk onlogisch) gesloten op 1 januari 2012. De typerende diagnose is “slaapstoornissen 

overig (0612). Er is een zorgactiviteit met code 888888 (is met opzet een ongeldige code). 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van  het creëren van een foutmelding DBC016 “Geen UZA aanwezig voor 

subtraject xxx”. Hiertoe worden louter ongeldige zorgactiviteiten opgevoerd. UZA betekent ‘Uitgevoerde 

ZorgActiviteit’. Op de plaats van de “xxx” wordt het betreffende subtrajectnummer ingevuld (gegenereerd door 

het ZIS). 

 

Registreer een DBC met een typerende diagnose bij een specialisme uit uw instelling, of kies een DBC uit uw 

eigen data en voer deze op met de ongeldige zorgactiviteit 888888 (is met opzet een ongeldige code).  Voer geen 

geldige zorgactiviteiten op. 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Foutmelding DBC016: “Geen UZA aanwezig voor subtraject xxx”. 

Deze casus levert meerdere foutmeldingen. Deze test betreft specifiek bovenstaande foutmelding. 

2.11.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

ingevuld 
Deze wordt automatisch ingevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 2 Vrouw 

Geboortedatum patiënt** 19800933 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 
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 Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0330 Medisch specialisten, neurologie 

Zorgtypecode** 11 Initiële DBC 

Typerende diagnose*** 0612 Slaapstoornissen overig 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 08 

Afsluiten zorgtype 11 conform de algemene sluitregels 

van een niet-klinisch subtraject met conservatieve 

behandeling 

 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0330 Medisch specialisten, neurologie 

Uitvoerend specialisme** 0330 Medisch specialisten, neurologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode 888888 Met opzet een niet bestaande code 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen. 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.11.3 Tabel-output 

In onderstaande tabel vindt u de verwachte output van de casus 
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Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input 
Is bij de input gegenereerd door uw eigen 

ZIS 

Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Zorgproduct 

declaratie 

 

Zorgproductcode NVT Hier niet van toepassing 

Declaratiecode NVT Hier niet van toepassing 

Aanspraak  toegepast NVT Hier niet van toepassing 

ZA met machtiging NVT Hier niet van toepassing 

Oranje ZA in profiel NVT Hier niet van toepassing 

ZA-vertaling toegepast NVT Hier niet van toepassing 

Signed ZPZVHash NVT Hier niet van toepassing 

ZPZV Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

ZA Declaratie 

Declaratiecode  NVT Hier niet van toepassing 

Signed ZAZVHash NVT Hier niet van toepassing 

ZAZV Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Melding* 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC016  

Meldingomschrijving Geen UZA aanwezig voor subtraject <zie input> 

 

*  Deze casus levert meerdere foutmeldingen. Deze test betreft specifiek bovenstaande 

foutmelding.  
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2.12 Casus Vos - Resultaat foutmelding DBC069 

2.12.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het creëren van informatieve melding  DBC069: “Let op, het subtraject xxx ligt in de toekomst”. Op de plaats 

van de “xxx” wordt de betreffende subtrajectnummer ingevuld.Voor het creëren van  DBC069 moet de 

aanleverdatum gemanipuleerd worden naar de datum 6 januari 2012 (zie de tabel input), zodat deze voor de 

einddatum van het betreffende subtraject ligt 

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Vos is geboren op 4 juli 1979 (leeftijd 32 jaar). Door Anesthesiologie (0389) is een vervolg-DBC 

geopend op 6 januari 2012 die op 5 januari 2012 gesloten is. De typerende diagnose is littekenpijn (160). 

Er is één uitgevoerde zorgactiviteit: een Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot 

opening van een nieuwe DBC (190012) op 6 januari 2012. 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel is het creëren van informatieve melding DBC069: “Let op, het subtraject xxx ligt in de toekomst” (op 

de plaats van de “xxx” wordt de betreffende subtrajectnummer ingevuld. . Indien u de casus van de 

ziekenhuizen niet kunt uitvoeren, registreer dan een DBC met een typerende diagnose bij een specialisme uit 

uw instelling, of kies een DBC uit uw eigen data. Voor het creëren van DBC069 moet de aanleverdatum 

gemanipuleerd worden naar een datum die vóór de einddatum van het subtraject ligt. 

 

Verwachte output ziekenhuizen, output ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

DBC069: Let op, het subtraject xxx ligt in de toekomst. 

2.12.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

 Aanleverdatum** 20120106 
Manipuleren (wordt nl. automatisch gevuld met 

systeemdatum) 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

ingevuld 
Deze wordt automatisch ingevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 1 Man 

Geboortedatum patiënt** 19790704 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 



 

 

pagina 63 van 180 

 Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0389 Medisch specialisten, anaesthesiologie 

Zorgtypecode** 21 Vervolg 

Typerende diagnose*** 160 Littekenpijn 

Begindatum** 20120106 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120205 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 12 
Afsluiten zorgtype 11 of 21 op de 365e dag wegens 

bereiken van de maximale looptijd 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0389 Medisch specialisten, anaesthesiologie 

Uitvoerend specialisme** 0389 Medisch specialisten, anaesthesiologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190012 

Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste 

polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe 

DBC. 

Datum zorgactiviteit** 20120106 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven patiëntkenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen. 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.12.3 Tabel-output 

In onderstaande tabel vindt u de verwachte output van de casus 
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Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

DIS Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Certificaatversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Zorgproduct 

declaratie 

 

Zorgproductcode* 990089065 Poli 2-4|Oog glaucoom 

Declaratiecode* 15D33  

Aanspraak  toegepast* 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA met machtiging* 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Oranje ZA in profiel* 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA-vertaling toegepast 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Signed ZPZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZPZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Melding 

Meldingsoort Informational  

Meldingcode DBC069  

Meldingomschrijving* Let op, het subtraject <zie input> ligt in de toekomst 

 

*  Het nummer in de voorbeeldberichten is 529183211. Uw systeem zal hier een andere waarde voor 

ingevuld hebben. 
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2.13 *Casus Megens - Resultaat foutmelding DBC039, DBC040* 

2.13.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus  

Het creëren van waarschuwingen DBC039 en DBC040. Deze ontstaan wanneer oranje zorgactiviteiten in het 

subtraject aanwezig zijn en bepalend zijn voor de afleiding zonder dat een waarde is ingevuld in het veld 

“aanspraak ”.  

 

Situatie ziekenhuizen 

Mevrouw  Megens is geboren op 1 oktober 1980 (leeftijd 31 jaar). Door Gynaecologie (0307) is een initiële DBC 

geopend op 1 januari 2012 die op 22 januari 2012 aan het einde van een van een cyclus  gesloten is. De typerende 

diagnose is “gespecialiseerde technieken” (F21). 

Er zijn vijf uitgevoerde zorgactiviteit(en):  

• In vitro fertilisatie fase 1 (039987) op 1 januari 2012. 

• Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC op 1 januari 2012 

• Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC op 2 januari 2012 

• Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC op 9 januari 2012 

• Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC op 22 januari 2012 

 

Let op, deze combinatie van zorgactiviteiten is uitsluitend bedoeld om het doel van de casus te testen, namelijk 

de waarschuwing dat de medische indicatie niet is ingevuld terwijl er oranje zorgactiviteiten een rol spelen in de 

afleiding.   

 

Bovenstaande geschetste situatie is niet persé in overeenstemming met de medische werkelijkheid. 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van waarschuwingen DBC039 en DBC040. Deze ontstaan indien een 

declaratiedataset een oranje zorgactiviteit bevat (een behandeling die niet automatisch vergoed wordt) waarbij 

de “aanspraak” van toepassing is, zonder dat een waarde is ingevuld in het veld “aanspraak ”.  

 

Indien de casus van de ziekenhuizen niet opgevoerd wordt maar gekozen wordt een eigen DBC dan geldt de 

voorwaarde voor de declaratiedataset dat deze minimaal één zorgactiviteit dient te bevatten waarop 

aanspraakbeperking onder voorwaarde van toepassing is (oranje zorgactiviteit) welke bepalend is voor de 

afleiding van het zorgproduct in een paarse knoop (zie hiervoor de zorgproductenviewer: 

http://zorgproductenviewer.dbconderhoud.nl). De declaratiedataset mag geen zorgactiviteiten bevatten 

waarvoor aanspraak niet geldt (rode zorgactiviteiten). Zie ook de “aanspraak code tabel” en “zorgactiviteiten 

tabel” van VECOZO. De medische indicatie (aanspraak ) dient echter niet ingevuld te zijn. 

 

Indien aanspraakbeperking niet relevant is voor uw instelling, kunt u ervoor kiezen deze casus over te slaan. 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

DBC039 en DBC040. Er is een zorgactiviteit met “aanspraak onder voorwaarde” in het profiel van dit traject 

bepalend voor het afgeleide zorgproduct. De “aanspraak” is echter niet gevuld en daarom kan de Grouper niet 
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bepalen of het om een groene (aanspraak) dan wel een rode (geen aanspraak) declaratiecode gaat en geeft 

bovenstaande twee waarschuwingen terug. 

Omdat bovenstaande waarschuwingen pas optreden na de classificatie (het afleiden tot een zorgproduct), geeft 

de Grouper wel alle gegevens terug die in de classificatie zijn gevonden, zoals de zorgproductcode en de 

verantwoordingsinformatie. De declaratiecode is er niet omdat deze niet gevonden / bepaald kan worden.  

2.13.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Deze wordt automatisch ingevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 2 Vrouw 

Geboortedatum patiënt** 19801001 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  <leeg> Hier niets invullen 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Zorgtypecode** 11 Initiële DBC 

Typerende diagnose*** F21 Gespecialiseerde technieken 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 70 

Afsluiten zorgtype 11 of 21 o.b.v. uitzondering 

Gynaecologie bij subtrajecten met diagnose F21 

(2.0307.1) 

 

Verw Zorgtrajectnr NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 
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Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Aanvragend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Uitvoerend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 039987 

IVF fase I, volledige behandeling, intake, echoscopieen en 

evt. noodzakelijke verrichtingen, de begeleiding van de 

hormoonstimulatie en de overige begeleiding van man en 

vrouw 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Uitvoerend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 3 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Uitvoerend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120102 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 4 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Uitvoerend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 
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Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120109 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 5 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Uitvoerend specialisme** 0307 Medisch specialisten, verloskunde en gynaecologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen. 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.13.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input 
Is bij de input gegenereerd door uw eigen 

ZIS 

Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 
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grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Zorgproduct 

declaratie 

 

Zorgproductcode* 972804026 IVF/ ICSI - stimulatie | Infertiliteit 

Declaratiecode NVT Hier niet van toepassing 

Aanspraak  toegepast NVT Hier niet van toepassing 

ZA met machtiging* 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Oranje ZA in profiel 1 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA-vertaling toegepast 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Signed ZPZVHash NVT Hier niet van toepassing 

ZPZV Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

ZA Declaratie 

Declaratiecode  NVT Hier niet van toepassing 

Signed ZAZVHash NVT Hier niet van toepassing 

ZAZV Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Melding 1 

Meldingsoort Warning  

Meldingcode DBC039  

Meldingomschrijving 
Er is geen DeclaratieCode aanwezig. Geen declarabel product 

  

Melding 2 

Meldingsoort Warning  

Meldingcode DBC040  

Meldingomschrijving 
Medische Indicatie onbekend. Er kan geen DeclaratieCode worden 

bepaald. 

 

*  Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen, kan de 

output in dit veld afwijken 
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2.14 Casus Rijken – Resultaat foutmelding DBC041 

2.14.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het creëren van foutmelding DBC041: “Verwijzend Zorgtraject xxx niet gevonden in declaratiedataset”. Hiertoe 

wordt in het ZT51 traject het verwijzend zorgtrajectnummer met opzet fout ingevuld, namelijk met een 0. Deze 

0 verschijnt dan ook op de plaats van de “xxx” in de foutmelding. 

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Rijken is geboren op 1 oktober 1930 (leeftijd 81 jaar). Urologie (0306) opent een vervolg DBC op 1 januari 

2012 en deze wordt  op 22 januari 2012 gesloten. De uroloog stelt de diagnose “BPH/BH obstructie” (41), de 

zorgvraag is 95 (uit eigen follow-up). Er worden twee uitgevoerde zorgactiviteiten geregistreerd op 1 januari 

2012: “een polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC” 

(190012) en “Prostaatspecifiek antigeen (PSA)” (072621). Op 22 januari 2012 wordt door Urologie een Traject 

interne ondersteuning aangevraagd voor het uitvoeren van een coloscopie (034686). 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Doelstelling van deze casus is het creëren van een foutmelding DBC041: “Verwijzend Zorgtraject xxx niet 

gevonden in declaratiedataset”. De inhoud van de casus is niet van belang. Creëer een situatie waarbij  een 

hoofdtraject aan een 2e subtraject met zorgtype 51 is gekoppeld. In het ZT51 traject wordt het verwijzend 

zorgtrajectnummer met opzet fout ingevuld, namelijk met een 0. Deze 0 verschijnt dan ook op de plaats van de 

“xxx” in de foutmelding. 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Foutmelding DBC041: Verwijzend Zorgtraject 0 niet gevonden in declaratiedataset.  

Bij deze casus horen geen zorgproductdeclaratie of zorgactiviteitdeclaraties. 

2.14.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Deze wordt automatisch gevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 1 Man 

Geboortedatum patiënt** 19301001 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 1 Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 
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 Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Zorgvraag***  95 Uit eigen follow-up 

Zorgtypecode** 21 Vervolg 

Typerende diagnose*** 41 BPH/BH obstructie 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 12 
Afsluiten zorgtype 11 of 21 op de 365e dag wegens 

bereiken van de maximale looptijd 

Verwijzend 

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie 1 1 = het hoofdtraject 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

(bij subtraject 

1) 

Zorgactiviteitnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerend specialisme** 0386 Medisch specialisten, klinische chemie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 072621 Prostaatspecifiek antigeen (PSA) 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

(bij subtraject 

1) 

Zorgactiviteitnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190012 

Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste 

polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe 

DBC 
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Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Subtraject 2 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Zorgvraag***  00 Is 0 bij een ZT51  

Zorgtypecode 51 Traject interne ondersteuning 

Typerende diagnose*** 00 Is 0 bij een ZT51 

Begindatum** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 20 
Afsluiten zorgtype 51 bij gelijktijdig afsluiten subtraject 

van  de hoofdbehandelaar 

Verwijzend 

zorgtrajectnummer 
0 Met opzet gevuld met een foute waarde 

Hoofdtrajectindicatie 0 0 = niet het hoofdtraject 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

(bij subtraject 

2) 

Zorgactiviteitnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 034686 

Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van 

een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en 

poliepectomie. 

Datum zorgactiviteit** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT Hier niet van toepassing 

OID Specialismecode NVT Hier niet van toepassing  

 



 

 

pagina 73 van 180 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen. 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.14.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Melding 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC041  

Meldingomschrijving* Verwijzend Zorgtraject 0 niet gevonden in declaratiedataset 

 

*  Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen, kan de 

output in dit veld afwijken 
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2.15 Casus De Gier - Resultaat foutmelding DBC042 

2.15.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het creëren van foutmelding DBC042: “Verwijzend Zorgtraject xxx is geen HoofdTraject”. Hiertoe wordt in het 

ZT51 traject het verwijzend zorgtrajectnummer met opzet ingevuld met zijn eigen zorgtrajectnummer. Dit is ook 

het nummer dat verschijnt op de plaats van de “xxx”. 

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer De Gier is geboren op 1 oktober 1930 (leeftijd 81 jaar). Urologie (0306) opent een vervolg DBC op 1 

januari 2012 en deze wordt  op 22 januari 2012 gesloten. De uroloog stelt de diagnose “BPH/BH obstructie” (41), 

de zorgvraag is 95 (uit eigen follow-up). Er worden twee uitgevoerde zorgactiviteiten geregistreerd op 1 januari 

2012: “een polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC” 

(190012) en “Prostaatspecifiek antigeen (PSA)” (072621). Op 22 januari 2012 wordt door Urologie een Traject 

interne ondersteuning aangevraagd voor het uitvoeren van een coloscopie (034686). 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van de foutmelding DBC042: “Verwijzend Zorgtraject xxx is geen 

HoofdTraject”. 

De inhoud van de casus is niet van belang. Creëer een situatie waarbij er een hoofdtraject is waaraan een 2e 

subtraject met zorgtype 51 is gekoppeld. In het ZT51 traject wordt de Hoofdtrajectindicatie op 0 gezet. Zorg dat 

het verwijzend zorgtrajectnummer van het 2e subtraject verwijst naar een subject in de declaratiedataset welke 

geen hoofdtraject is. In het voorbeeld van de situatieziekenhuizen is er bijvoorbeeld voor gekozen het 2e 

subtraject naar zichzelf te laten verwijzen 

Indien uw instelling geen ZT 51 registreert, mag u deze casus overslaan. 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Foutmelding DBC042: Zorgtraject xxx is geen HoofdTraject. 

Deze casus levert meerdere foutmeldingen. Deze test betreft specifiek bovenstaande foutmelding. 

Bij deze casus horen geen zorgproductdeclaratie of zorgactiviteitdeclaraties. 

2.15.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode Automatisch gevuld Deze wordt automatisch gevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 1 Man 

Geboortedatum patiënt** 19301001 Datumformaat is JJJJMMDD 
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Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 1 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Zorgtypecode** 21 Vervolg 

Zorgvraag*** 95 Uit eigen follow-up 

Typerende diagnose*** 41 BPH/BH obstructie 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 12 
Afsluiten zorgtype 11 of 21 op de 365e dag 

wegens bereiken van de maximale looptijd 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie 1 1 = het hoofdtraject 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

(bij subtraject 

1) 

 

Zorgactiviteitnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerend specialisme** 0386 Medisch specialisten, klinische chemie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 072621 Prostaatspecifiek antigeen (PSA) 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

(bij subtraject 

1) 

Zorgactiviteitnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 
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Zorgactiviteitcode** 190012 

Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste 

polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een 

nieuwe DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Subtraject 2 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Zorgvraag ** 00 Is altijd 0 bij een ZT51 

Zorgtypecode** 51 Traject interne ondersteuning 

Typerende diagnose** 00 Is altijd 0 bij een ZT51 

Begindatum** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 20 

Afsluiten zorgtype 51 (voor ondersteuning aan de 

hoofdbehandelaar) bij gelijktijdig afsluiten 

subtraject van de hoofdbehandelaar 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 

Zie Zorgtrajectnr 

subtraject 2 

Met opzet gevuld met een verkeerde waarde die 

verwijst naar zichzelf 

Hoofdtrajectindicatie 0 0 = niet het hoofdtraject 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

(bij subtraject 

2) 

 

Zorgactiviteitnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 034686 

Diagnostische endoscopie van het colon met 

behulp van een flexibele endoscoop, inclusief 

eventuele biopten en poliepectomie. 

Datum zorgactiviteit** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  
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Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT Hier niet van toepassing 

OID Specialismecode NVT Hier niet van toepassing 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen. 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.15.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Melding 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC042  

Meldingomschrijving* 
Verwijzend zorgtraject <zorgtrajectnr subtraject 2> is geen 

HoofdTraject 

 

*  Het nummer in de voorbeeldberichten is 1308123014. Uw systeem zal hier een andere waarde voor 

ingevuld hebben. 
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2.16 Casus Wiersema - Resultaat foutmelding DBC043 

2.16.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het creëren van foutmelding DBC043: “Geen HoofdTraject gevonden bij declaratiedataset xxx met meerdere 

subtrajecten). Hiertoe wordt zowel bij het hoofdtraject als bij het ZT51 traject de Hoofdtrajectindicatie op 0 

gezet .Op de plaats van de “xxx” wordt het betreffende declaratiedatasetnummer ingevuld (gegenereerd door 

het ZIS). 

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Wiersema is geboren op 1 oktober 1930 (leeftijd 81 jaar). Urologie (0306) opent een vervolg DBC op 1 

januari 2012 en deze wordt automatisch op 22 januari 2012 gesloten. De uroloog stelt de diagnose “BPH/BH 

obstructie” (41), de zorgvraag is 95 (uit eigen follow-up). Er worden twee uitgevoerde zorgactiviteiten 

geregistreerd op 1 januari 2012: “een polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot 

opening van een nieuwe DBC” (190012) en “Prostaatspecifiek antigeen (PSA)” (072621). Op 22 januari 2012 

wordt door Urologie een Traject interne ondersteuning aangevraagd voor het uitvoeren van een coloscopie 

(034686). 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van de foutmelding DBC043: “Geen HoofdTraject gevonden bij 

declaratiedataset xxx met meerdere subtrajecten”. De inhoud van de casus is niet van belang. Creëer een 

situatie waarbij meerdere subtrajecten worden opgevoerd, echter allen zonder hoofdtrajectindicatie. Zie als 

voorbeeld de casus voor de ziekenhuizen, waarbij aan het hoofdtraject een 2e traject interne ondersteuning is 

gekoppeld. Noch in het hoofdtraject, noch in het traject interne ondersteuning wordt de hoofdtrajectindicatie 

ingevuld. Op de plaats van de “xxx” wordt het betreffende declaratiedatasetnummer ingevuld (gegenereerd 

door het ZIS).Indien uw instelling geen ZT 51 registreert, mag u deze casus overslaan. 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

DBC043 Geen HoofdTraject gevonden bij declaratiedataset xxx met meerdere subtrajecten. 

Deze casus levert meerdere foutmeldingen. Deze test betreft specifiek bovenstaande foutmelding. 

Bij deze casus horen geen zorgproductdeclaratie of zorgactiviteitdeclaraties. 

2.16.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Deze wordt automatisch gevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 1 Man 
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Geboortedatum patiënt** 19301001 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT Hier niet van toepassing 

Subtraject 1 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Zorgvraag*** 95 Uit eigen follow-up 

Zorgtypecode** 21 Vervolg 

Typerende diagnose*** 41 BPH/BH obstructie 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 12 
Afsluiten zorgtype 11 of 21 op de 365e dag wegens 

bereiken van de maximale looptijd 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie 0 0 = niet het hoofdtraject (met opzet fout) 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

(bij subtraject 

1) 

Zorgactiviteitnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerend specialisme** 0386 Medisch specialisten, klinische chemie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 072621 Prostaatspecifiek antigeen (PSA) 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

(bij subtraject 1) 

Zorgactiviteitnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 
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Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190012 
Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat 

leidt tot opening van een nieuwe DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Subtraject 2 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Zorgvraag***  00 Is altijd 0 bij een ZT51 

Zorgtypecode 51 Traject interne ondersteuning 

Typerende diagnose*** 00 Is altijd 0 bij een ZT51 

Begindatum** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 20 

Afsluiten zorgtype 51 (voor ondersteuning aan de 

hoofdbehandelaar) bij gelijktijdig afsluiten subtraject van de 

hoofdbehandelaar 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 

Zie ZTnr 

subtraject 1 
Vul hier het Zorgtrajectnummer uit subtraject 1 in 

Hoofdtrajectindicatie 0 0 = niet het hoofdtraject 

Begindatum** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 20 

Afsluiten zorgtype 51 (voor ondersteuning aan de 

hoofdbehandelaar) bij gelijktijdig afsluiten subtraject van de 

hoofdbehandelaar 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 

Zie ZTnr 

subtraject 1 
Vul hier het Zorgtrajectnummer uit subtraject 1 in 

Hoofdtrajectindicatie 0 0 = niet het hoofdtraject 

Zorgactiviteitnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 
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Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

(bij subtraject 2) 

Aanvragend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 034686 

Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een 

flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en 

poliepectomie. 

Datum zorgactiviteit** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen. 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.16.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Melding 

Meldingsoort Error  

Meldingcode 1 DBC043  
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Meldingomschrijving* 
Geen HoofdTraject gevonden bij declaratiedataset 

<declaratiedatasetnr> met meerdere subtrajecten 

 

*  Het nummer in de voorbeeldberichten is 1308123013. Uw systeem zal hier een andere waarde 

voor ingevuld hebben. 
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2.17 Casus Engels - Resultaat foutmelding DBC044 

2.17.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het creëren van foutmelding DBC044: “Meer dan één HoofdTraject gevonden bij declaratiedataset xxx met 

meerdere subtrajecten. Hiertoe wordt zowel bij het hoofdtraject als bij het ZT51 traject de Hoofdtrajectindicatie 

op 1 gezet. Op de plaats van de “xxx” verschijnt het door het ZIS gegenereerde declaratiedatasetnummer. 

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Engels is geboren op 1 oktober 1930 (leeftijd 81 jaar). Urologie (0306) opent een vervolg DBC op 1 januari 

2012 en deze wordt op 22 januari 2012 gesloten. De uroloog stelt de diagnose “BPH/BH obstructie” (41), de 

zorgvraag is 95 (uit eigen follow-up). Er worden twee uitgevoerde zorgactiviteiten geregistreerd op 1 januari 

2012: “een polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC” 

(190012) en “Prostaatspecifiek antigeen (PSA)” (072621). Op 22 januari 2012 wordt door Urologie een Traject 

interne ondersteuning aangevraagd voor het uitvoeren van een coloscopie (034686). 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van foutmelding DBC044: “Meer dan één HoofdTraject gevonden bij 

declaratiedataset xxx met meerdere subtrajecten. Registreer voor een specialisme uit uw instelling een DBC met 

een typerende diagnose of kies een DBC uit uw eigen dataset. Deze dient meerdere subtrajecten te bevatten 

aangemerkt als hoofdtraject. Zie als voorbeeld de situatie ziekenhuizen van deze casus, waarbijzowel bij het 

hoofdtraject als bij het ZT51 traject de Hoofdtrajectindicatie op 1 is gezet. Op de plaats van de “xxx” verschijnt 

het door het ZIS gegenereerde declaratiedatasetnummer. Indien uw instelling geen ZT 51 registreert, mag u deze 

casus overslaan. 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Foutmelding DBC044: Meer dan één HoofdTraject gevonden bij declaratiedataset xxx met meerdere 

subtrajecten. 

Deze casus levert meerdere foutmeldingen. Deze test betreft specifiek bovenstaande foutmelding. 

Bij deze casus horen geen zorgproductdeclaratie of zorgactiviteitdeclaraties. 

2.17.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Deze wordt automatisch gevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 1 Man 

Geboortedatum patiënt** 19301001 Datumformaat is JJJJMMDD 
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Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 1 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Zorgvraag*** 95 Uit eigen follow-up 

Zorgtypecode** 21 Vervolg 

Typerende diagnose*** 41 BPH/BH obstructie 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 12 
Afsluiten zorgtype 11 of 21 op de 365e dag wegens 

bereiken van de maximale looptijd 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie 1 1 = het hoofdtraject 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

(bij subtraject 

1) 

Zorgactiviteitnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerend specialisme** 0386 Medisch specialisten, klinische chemie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 072621 Prostaatspecifiek antigeen (PSA) 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

(bij subtraject 

1) 

Zorgactiviteitnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 
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Zorgactiviteitcode** 190012 

Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste 

polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe 

DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Subtraject 2 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Zorgvraag***  00 Is altijd 0 bij een ZT51 

Zorgtypecode 51 Traject interne ondersteuning 

Typerende diagnose*** 00 Is altijd 0 bij een ZT51 

Begindatum** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 20 

Afsluiten zorgtype 51 (voor ondersteuning aan de 

hoofdbehandelaar) bij gelijktijdig afsluiten subtraject van 

de hoofdbehandelaar 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 

Zie ZTnr 

subtraject 1 
Vul hier het Zorgtrajectnummer uit subtraject 1 in 

Hoofdtrajectindicatie 1 1 = het hoofdtraject (met opzet fout) 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

(bij subtraject 

2) 

Zorgactiviteitnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0306 Medisch specialisten, urologie 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, klinische chemie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 034686 

Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van 

een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en 

poliepectomie. 

Datum zorgactiviteit** 20120122 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  
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Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen. 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.17.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Melding 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC044  

Meldingomschrijving* 
Meer dan 1 HoofdTraject gevonden bij declaratiedataset xxx < 

declaratiedataset nr., zie input> met meerdere subtrajecten 

 

*  Het nummer in de voorbeeldberichten is 1308123014. Uw systeem zal hier een andere waarde voor 

ingevuld hebben. 
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2.18 Casus Noord - Resultaat InvalideHL7 melding 

2.18.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het creëren van een zogenaamde “HL7 afgevangen fout”. Voor dit testgeval worden geen zorgactiviteiten 

opgevoerd, terwijl minstens één zorgactiviteit verplicht is.  

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Noord is geboren op 29 januari 1961 (leeftijd 50 jaar). Op 1 januari 2012 wordt een initiële DBC geopend 

door Neurologie (0330) en deze wordt op 28 januari 2012 gesloten. De typerende diagnose is: “Slaapstoornissen 

overig” (0612). In het ZIS zijn de zorgactiviteiten, behorende bij deze DBC per abuis gekoppeld aan een parallel 

zorgtraject van chirurgie. In deze dataset bevinden zich geen zorgactiviteiten 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van een zogenaamde “HL7 afgevangen fout”. Registreer voor een 

specialisme uit uw instelling een DBC met een typerende diagnose of kies een DBC uit uw eigen dataset.  

Voor dit testgeval worden geen zorgactiviteiten opgevoerd, terwijl minstens één zorgactiviteit verplicht is.  

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Foutmelding: INVALIDEHL7 

2.18.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Deze is bekend voor uw instelling 

Geslacht patiënt** 1 Man 

Geboortedatum patiënt** 19610129 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0330 Medisch specialisten, neurologie 

Zorgtypecode** 11 Initiële DBC 
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Typerende diagnose*** 0612 Slaapstoornissen overig 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120128 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 08 

Afsluiten zorgtype 11 conform de algemene sluitregels 

van een niet-klinisch subtraject met conservatieve 

behandeling 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer  Met opzet leeg 

Aanvragend specialisme  Met opzet leeg 

Uitvoerend specialisme  Met opzet leeg 

Uitvoerende instelling  Met opzet leeg 

Zorgactiviteitcode  Met opzet leeg 

Datum zorgactiviteit  Met opzet leeg 

Aantal  Met opzet leeg 

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.18.3 Tabel-output 

Er komt een eenvoudig XML-bericht met de volgende gegevens: 

• Foutcode: INVALIDEHL7 

• Foutomschrijving: “Het bericht komt niet door de XSD validatie”.  

• Details: lijst met geconstateerde fouten 
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2.19 Casus Martins - Resultaat foutmelding DBC010 

2.19.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het creëren van foutmelding DBC010: “Veld Aanleverdatum mag niet in de toekomst liggen”.  

Voor het creëren van foutmelding DBC010 moet de aanleverdatum gemanipuleerd worden naar de datum in de 

tabel input. 

 

Situatie ziekenhuizen 

Peter Martins is geboren op 4 maart 1998 (13 jaar). Door Oogheelkunde (0301) wordt een initiële DBC geopend 

op 1 januari 2012 en gesloten op 28 januari 2012. De typerende diagnose is ´refractie-anomalie” (155). Er is één 

uitgevoerde zorgactiviteit, namelijk “eerste polikliniekbezoek” (190011).   

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van foutmelding DBC010: “Veld Aanleverdatum mag niet in de toekomst 

liggen”. Voor het creëren van foutmelding DBC010 moet de aanleverdatum gemanipuleerd worden naar de 

datum in de tabel input. 

Registreer voor een specialisme uit uw instelling een DBC met een typerende diagnose of kies een DBC uit uw 

eigen dataset. Manipuleer de aanleverdatum naar een toekomstige datum.  

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Foutmelding DBC010: Veld Aanleverdatum mag niet in de toekomst liggen. 

Bij deze casus horen geen zorgproductdeclaratie of zorgactiviteitdeclaraties. 

2.19.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper 

Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Aanleverdatum 20250120 
Manipuleren (wordt nl. automatisch gevuld met 

systeemdatum) 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Deze wordt automatisch gevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 1 Man 

Geboortedatum patiënt** 19980304 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 
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 Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Zorgtypecode** 11 Initiële DBC 

Typerende diagnose*** 155 Refractie-anomalie 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120128 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 08 

Afsluiten zorgtype 11 conform de algemene  sluitregels 

van een niet-klinisch subtraject met conservatieve 

behandeling 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190011 Eerste polikliniekbezoek 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen. 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.19.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 
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Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Melding 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC010  

 Meldingomschrijving* Veld AanleverDatum (20/01/2025) mag niet in de toekomst liggen 

 

* Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen, kan de output in 

dit veld afwijken 
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2.20 Casus De Vogel - Resultaat foutmelding DBC014 

2.20.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het creëren van foutmelding DBC014: “Alleen T (Trial) en P (Productie) zijn valide waarden”. Hiertoe moet de 

soort aanlevering gemanipuleerd worden in een ongeldige waarde, namelijk de K. 

 

Situatie ziekenhuizen 

Patiënt de Vogel is geboren op 8 februari 1977 (34 jaar). Door Oogheelkunde (0301) wordt een initiële DBC 

geopend op 1 januari 2012 en gesloten op 28 januari 2012. De typerende diagnose is ´refractie-anomalie” (155). 

Er is één uitgevoerde zorgactiviteit, namelijk “eerste polikliniekbezoek” (190011).  

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van foutmelding DBC014: “Alleen T (Trial) en P (Productie) zijn valide 

waarden”. Hiertoe moet de soort aanlevering gemanipuleerd worden in een ongeldige waarde. Indien het voor 

u niet mogelijk is om de casus van de ziekenhuizen te volgen kunt u een DBC met een typerende diagnose openen 

voor een specialisme uit uw instelling of een DBC uit uw eigen data selecteren, waarbij de soort aanlevering 

gemanipuleerd moet worden in een ongeldige waarde.  

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Foutmelding DBC014: Alleen T (Trial) en P (Productie) zijn valide waarden. Als u deze casus uitvoert op een andere 

omgeving, kunt u een enigszins afwijkende melding tegenkomen omdat op die omgeving een derde valide 

waarde is toegestaan. Bij deze casus horen geen zorgproductdeclaratie of zorgactiviteitdeclaraties. 

2.20.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering K Met opzet een foute waarde 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Deze wordt automatisch gevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 1 Man 

Geboortedatum patiënt** 19770208 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 
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Zorgtypecode*** 11 Initiële DBC 

Typerende diagnose*** 155 refractie-anomalie 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120128 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 08 

Afsluiten zorgtype 11 conform de algemene  sluitregels 

van een niet-klinisch subtraject met conservatieve 

behandeling 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190011 Eerste polikliniekbezoek 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven- 

diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.20.3 Tabel-output 

In onderstaande tabel vindt u de verwachte output van de casus 

Onderdeel Veldnaam  Data Toelichting 

Declaratie Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 
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resultset 

 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Melding 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC014  

Meldingomschrijving Alleen T (Trial) en P (Productie) zijn valide waarden 
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2.21 Casus Kooistra - Resultaat foutmelding DBC012 

2.21.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het creëren van foutmelding DBC012: “Veld Aantal moet groter dan 0 zijn”. Hiertoe wordt het aantal 

zorgactiviteiten op een negatief aantal gezet. Tevens geldt de melding DBC016 “Geen UZA aanwezig voor 

subtraject xxx” omdat er geen geldige zorgactiviteiten voor dit subtraject overblijven. Op de plaats van de “xxx” 

verschijnt het door het ZIS gegenereerde nummer voor het subtraject. 

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Kooistra is geboren op 4 maart 1941 (leeftijd 70 jaar). Door Oogheelkunde (0301) wordt een vervolg DBC 

geopend op 1 januari 2012 en gesloten op 30 januari 2012. De typerende diagnose is “geen Diabetische 

retinopathie (DRP) (751).  

Er is een negatief aantal van de zorgactiviteit “Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC ” (190013) op 

1 januari 2012. 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van foutmelding DBC012: “Veld Aantal moet groter dan 0 zijn”. Hiertoe 

wordt het aantal zorgactiviteiten op een negatief aantal gezet. Tevens geldt de melding DBC016 “Geen UZA 

aanwezig voor subtraject xxx” omdat er geen geldige zorgactiviteiten voor dit subtraject overblijven. Op de plaats 

van de “xxx” verschijnt het door het ZIS gegenereerde nummer voor het subtraject. 

Indien het voor u niet mogelijk is om de casus van de ziekenhuizen te volgen kunt u een DBC met een 

typerende diagnose openen voor een specialisme uit uw instelling of een DBC uit uw eigen data selecteren. 

Registreer binnen de DBC een zorgactiviteit waarvan het aantal met opzet op een negatief aantal (bijvoorbeeld 

-1) wordt gezet. Zorg ervoor dat er, naast de zorgactiviteit met een negatief aantal, geen andere 

zorgactiviteiten zijn. 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Foutmelding DBC012: “Veld UZA. Aantal moet groter dan 0 zijn” 

Foutmelding DBC016: “Geen UZA aanwezig voor subtraject xxx”. 

Bij deze casus horen geen zorgproductdeclaratie of zorgactiviteitdeclaraties. 

2.21.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Deze wordt automatisch gevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 1 Man 
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Geboortedatum patiënt** 19410304 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Zorgtypecode** 21 Vervolg 

Typerende diagnose*** 751 Geen DRP 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120130 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 12 
Afsluiten zorgtype 11 of 21 op de 365e dag wegens 

bereiken van de maximale looptijd 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal -1 Met opzet een negatieve waarde 

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen. 
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*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.21.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Melding 1 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC012  

Meldingomschrijving Veld UZA.Aantal moet groter dan 0 zijn 

Melding 2 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC016  

Meldingomschrijving* Geen UZA aanwezig voor subtraject <zie input> 

 

*  Het nummer in de voorbeeldberichten is 52289731. Uw systeem zal hier een andere waarde voor 

ingevuld hebben. 
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2.22 Casus Hop - Resultaat foutmelding DBC036, DBC049, DBC050 

2.22.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het creëren van foutmelding DBC036: “Er mag maar één subtraject zijn bij ZT41” en foutmelding DBC050 

“Subtraject xxx met Zorgtype yyy hoort als enige voor te komen in Declaratiedataset“. Daarnaast is DBC049 van 

toepassing: “Subtraject zzz met ZT 41 is geen hoofdtraject”. 

Op de plaats van de “xxx” wordt het betreffende subtrajectnummer ingevuld (gegenereerd door het ZIS). Op de 

plaats van de “yyy” wordt de betreffende zorgtypecode ingevuld (in deze casus 41). 

Op de plaats van de “zzz” wordt het betreffende subtrajectnummer ingevuld (gegenereerd door het ZIS). 

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Hop is geboren op 16 juli 1987 (leeftijd 24 jaar). De huisarts vraagt voor deze patiënt een verrichting aan 

bij de gastro-enteroloog (0318). Deze opent op 1 januari 2012 een traject ten behoeve van OZP (ZT41). Het 

verzoek van de huisarts betreft een therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum. (034394).  

Op 1 januari 2012 wordt voor dezelfde patiënt nog een ZT41 geopend. Voor dit tweede traject heeft de huisarts 

verwezen naar Inwendige geneeskunde. De zorgactiviteit is “Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag 

en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten.” (034620) 

Beide trajecten worden per abuis in één declaratiedataset aan de Grouper aangeboden. 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van foutmelding DBC036: “Er mag maar één subtraject zijn bij ZT41” en 

foutmelding DBC050 “Subtraject xxx met Zorgtype yyy hoort als enige voor te komen in Declaratiedataset“. 

Daarnaast is DBC049 van toepassing: “Subtraject zzz met ZT 41 is geen hoofdtraject”. Indien het voor u niet 

mogelijk is om de casus van de ziekenhuizen te volgen kunt u een DBC met een typerende diagnose openen voor 

een specialisme uit uw instelling of een DBC uit uw eigen data selecteren die aan de eisen voldoet. In deze casus 

dient u ervoor te zorgen dat u in één declaratiedataset twee trajecten met ZT 41 aanbiedt aan de Grouper (zie 

doelstelling casus). Indien uw instelling geen DBC’s met zorgtype 41 registreert kunt u deze casus overslaan. 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Foutmelding DBC036, DBC050 en DBC049. 

Bij deze casus horen geen zorgproductdeclaratie of zorgactiviteitdeclaraties. 

2.22.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode Gegenereerd Deze is bekend voor uw instelling 

Geslacht patiënt** 1 Man 
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Geboortedatum patiënt** 19870716 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 1 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0318 
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-

lever-arts) 

Zorgtypecode 41 Traject t.b.v. OZP 

Typerende diagnose*** 000 Is bij een ZT41 altijd 0 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 16 
Afsluiten zorgtype 41 na uitvoering laatste 

zorgactiviteit in het kader van het OZP 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie 1 1 = het hoofdtraject 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

(bij subtraject 

1) 

Zorgactiviteitnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme 0100 Huisartsen, niet nader gespecificeerd 

Uitvoerend specialisme** 0318 
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-

lever-arts) 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 034394 
Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of 

duodenum. 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Subtraject 2 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 
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Zorgtypecode 41 Traject t.b.v. OZP 

Typerende diagnose*** 000 Is bij een ZT41 altijd 0 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 16 
Afsluiten zorgtype 41 na uitvoering laatste 

zorgactiviteit in het kader van het OZP 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 

<zorgtrajectnr 

subtraject 1> 
Vul hier het Zorgtrajectnummer uit subtraject 1 in 

Hoofdtrajectindicatie 0 0 = niet het hoofdtraject 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

(bij subtraject 

2) 

Zorgactiviteitnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme 0100 Huisartsen, niet nader gespecificeerd 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 034620 

Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of 

duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, 

inclusief eventuele biopten. 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal** 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.22.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 
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resultset 

 
Declaratiedatasetnr Zie input 

Is bij de input gegenereerd door uw eigen 

ZIS 

Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -

werkversie en -

instantiatienummer 

Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Melding 1 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC036  

Meldingomschrijving Er mag maar 1 subtraject zijn bij ZT41 

Melding 2 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC050  

Meldingomschrijving 
Subtraject <zie input subtr. nr. 2> met Zorgtype 41 komt niet alleen voor in 

Declaratiedataset 

Melding 3 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC049  

Meldingomschrijving Subtraject <zie input, subtr. nr. 2> met ZT 41 is geen hoofdtraject 
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2.23 Casus Coenen - Resultaat foutmelding DBC037 

2.23.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het creëren van foutmelding DBC037: “Er mogen geen nevendiagnoses aanwezig zijn bij ZT41” 

 

Situatie ziekenhuizen 

Mevrouw Coenen is geboren op 12 maart 1981 (leeftijd 30 jaar). De huisarts vraagt voor deze patiënt een 

verrichting aan bij de gastro-enteroloog (0318). Deze opent op 1 januari 2012 een traject ten behoeve van OZP 

(ZT41). Het verzoek van de huisarts betreft een gastrostomie, open procedure (034501). Mevrouw Coenen heeft 

ook zwangerschapsdiabetes wat is vastgesteld door een internist. Dit wordt opgenomen als een nevendiagnose  

Deze wordt (onterecht) mee aangeleverd met de declaratiedataset. 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van foutmelding DBC037: “Er mogen geen nevendiagnoses aanwezig zijn 

bij ZT41.”Indien het voor u niet mogelijk is om de casus van de ziekenhuizen te volgen kunt u een DBC met een 

typerende diagnose openen voor een specialisme uit uw instelling of een DBC uit uw eigen data selecteren en 

die aanpassen. U dient in ieder geval een zorgtype 41 declaratie aan te leveren (met bijbehorende 

zorgactiviteit). Voer binnen deze declaratiedataset tevens een nevendiagnose op.   

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Foutmelding DBC037: “Er mogen geen nevendiagnoses aanwezig zijn bij ZT41” 

Bij deze casus horen geen zorgproductdeclaratie of zorgactiviteitdeclaraties. 

2.23.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode Gegenereerd Deze is bekend voor uw instelling 

Geslacht patiënt** 2 Vrouw 

Geboortedatum patiënt** 19810312 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 1 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0318 
Medisch specialisten, gastro-enterologie 

(maag-darm-lever-arts) 
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Zorgtypecode 41 Traject t.b.v. OZP 

Typerende diagnose*** 000 Is bij een ZT41 altijd 0 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 16 
Afsluiten zorgtype 41 na uitvoering laatste 

zorgactiviteit in het kader van het OZP 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1  

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme 0100 Huisartsen, niet nader gespecificeerd 

Uitvoerend specialisme** 0318 
Medisch specialisten, gastro-enterologie 

(maag-darm-lever-arts) 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 034501 
Gastrostomie, open procedure (zie 034503 

voor endoscopisch). 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode** 224 Zwangerschapsdiabetes 

OID Specialismecode*** 
2.16.840.1.113883.2.4.3.

27.15.4.313 
Inwendige geneeskunde (0313) 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen. 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.23.3 Tabel-output 

In onderstaande tabel vindt u de verwachte output van de casus 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 
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resultset 

 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Melding 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC037  

Meldingomschrijving Er mogen geen nevendiagnoses aanwezig zijn bij ZT41 

 

  



 

 

pagina 105 van 180 

2.24 Casus Nijhof - Resultaat foutmelding DBC023 

2.24.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het creëren van foutmelding DBC023: “Einddatum xxx moet op of na begindatum liggen”.  

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Nijhof is geboren op 4 maart 1941 (leeftijd 70 jaar). Door Oogheelkunde (0301) wordt een vervolg DBC 

geopend op 2 januari 2012 en gesloten op met een foutieve afsluitdatum van 1 januari 2012. De typerende 

diagnose is “geen Diabetische retinopathie (DRP)” (751). Er is een zorgactiviteit “Herhaal-polikliniekbezoek(en) 

bij een lopende DBC”(190013) op 2 januari 2012. 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van de foutmelding DBC023: “Einddatum Subtraject moet op of na 

begindatum liggen”. Indien het voor u niet mogelijk is om de casus van de ziekenhuizen te volgen kunt u een DBC 

met een typerende diagnose openen voor een specialisme uit uw instelling of een DBC uit uw eigen data 

selecteren en deze manipuleren. De sluitdatum dient bewust vóór de openingsdatum te liggen om de 

foutmelding te creëren. 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

DBC023, Einddatum xxx moet op of na begindatum liggen. 

Bij deze casus horen geen zorgproductdeclaratie of zorgactiviteitdeclaraties. 

 

Let op!! (voor ziekenhuizen en ZBC’s) 

Het is goed mogelijk, dat uw systeem het niet goedkeurt dat onderstaand traject naar de Grouper wordt 

gestuurd. In dat geval mag u deze casus overslaan. In de resultaten van de test dient u te vermelden dat u deze 

casus heeft overgeslagen, met de reden erbij.  

2.24.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Deze wordt automatisch gevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 1 Man 

Geboortedatum patiënt** 19410304 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 
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Subtraject 

 

Subtrajectnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Zorgtypecode** 21 Vervolg 

Typerende diagnose*** 751 Geen DRP 

Begindatum** 20120102 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120101 
Datumformaat is JJJJMMDD  

Met opzet vóór de begindatum 

Afsluitreden 12 
Afsluiten zorgtype 11 of 21 op de 365e dag wegens 

bereiken van de maximale looptijd 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120102 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 
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2.24.3 Tabel-output 

In onderstaande tabel vindt u de verwachte output van de casus 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Melding 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC023  

Meldingomschrijving* Einddatum 01/01/2012 moet op of na begindatum liggen 

 

* Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen, kan de output in 

dit veld afwijken 
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2.25 Casus Langstraat - Resultaat foutmelding DBC049, DBC051 

2.25.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Twee foutmeldingen creëren; één vanwege een zorgtype 51 dat nooit een hoofdtraject mag zijn (foutmelding 

DBC051) en één vanwege het ontbreken van een zorgtype 11 of 21 als hoofdtraject (foutmelding DBC049). 

Hiertoe wordt de hoofdtrajectindicatie verkeerd ingevuld. Het traject met zorgtype 51 krijgt dus 

hoofdtrajectindicatie “1” en het traject met zorgtype 11 krijgt hoofdtrajectindicatie “0”. 

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Langstraat is geboren op 12 september 1940 (leeftijd 71 jaar). Door de afdeling inwendige geneeskunde 

(0313) wordt een initiële DBC geopend op 1 januari 2012 die na 2 dagen weer gesloten is (op 3 januari 2012) 

vanwege het overlijden van de patiënt. De typerende diagnosecode van dit traject is “overige nierziekten niet 

nader omschreven” (399)  

 

Binnen dit traject worden vijf zorgactiviteiten uitgevoerd: 

• Hemodialyse met EPO (192052) op 1 januari 2012 

• Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC 

(190012) op 1 januari 2012. 

• Klinische opname (190021) op 1 januari 2012 

• Verpleegdag klasse 3B (190205) op 1 januari 2012 

• Verpleegdag klasse 3B (190205) op 2 januari 2012 

 

De patiënt wordt dus opgenomen in verband met nierziekten (het initiële DBC traject), maar wordt onverwacht 

op 3 januari 2012 opgenomen op de Intensive Care. Hiervoor wordt subtraject (zorgtype 51) geopend met 

begindatum 3 januari 2012 en einddatum 3 januari 2012. Binnen het tweede traject worden twee zorgactiviteiten 

uitgevoerd: 

• IC behandeldag groep 2. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische 

behandeling van een patiënt op de IC (190134) op 3 januari 2012. 

• IC opnametoeslag groep 2. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag. (190135) op 3 januari 

2012. 

 

Let op: De keuze voor IC groep 2 is willekeurig. Indien uw ZIS het niet toestaat, dat u deze waarden kiest, mag u 

ook de vergelijkbare zorgactiviteiten uit groep 1 of groep 3 gebruiken. Het eindresultaat (de foutmelding) zal 

hetzelfde blijven. 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van twee foutmeldingen, één vanwege een zorgtype 51 dat nooit een 

hoofdtraject mag zijn (foutmelding DBC051) en één vanwege het ontbreken van een zorgtype 11 of 21 als 

hoofdtraject (foutmelding DBC049). Hiertoe wordt de hoofdtrajectindicatie verkeerd ingevuld. Het traject met 

zorgtype 51 krijgt dus hoofdtrajectindicatie “1” en het traject met zorgtype 11 krijgt hoofdtrajectindicatie “0” 

 

Indien u nooit een DBC met zorgtype 51 registreert, mag u deze casus overslaan. Registreert u wel DBC’s met 

zorgtype 51 en is het voor u niet mogelijk om de casus van de ziekenhuizen te volgen, dan kunt u een DBC (ZT 
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11 of 21) openen met een typerende diagnose voor een specialisme uit uw instelling. Open daarnaast een 

subtraject voor interne ondersteuning ( ZT 51). Eventueel kunt u ook een DBC uit uw eigen data selecteren die 

aan de eisen voldoet.  De hoofdtrajectindicatie wordt met opzet verkeerd ingevuld. Het traject met zorgtype 51 

krijgt dus hoofdtrajectindicatie “1” en het traject met zorgtype 11 krijgt hoofdtrajectindicatie “0” 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

In de output komen foutmelding DBC049 en DBC051 naar voren. 

Bij deze casus horen geen zorgproductdeclaratie of zorgactiviteitdeclaraties. 

2.25.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

ingevuld 
Deze wordt ingevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 1 Man 

Geboortedatum patiënt** 19400912 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 1 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Zorgtypecode** 11 Initiële DBC 

Typerende diagnose*** 399 overige nierziekten nno 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120103 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden** 02 Afsluiten zorgtype 11 of 21 bij overlijden patient  

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie 0 0 = niet het hoofdtraject. Met opzet een ‘0’. 
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Uitgevoerde 

zorgactiviteit1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 192052 Hemodialyse met EPO 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190012 

Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste 

polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe 

DBC. 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 3 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190021 Klinische opname 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 4 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 
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Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190205 Verpleegdag klasse 3B 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 5 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190205 Verpleegdag klasse 3B 

Datum zorgactiviteit** 20120102 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Subtraject 2 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190134 

IC behandeldag groep 2. Een kalenderdag waarop op enig 

moment sprake is geweest van medische behandeling 

van een patiënt op de IC. 

Datum zorgactiviteit** 20120103 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 
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Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190135 
IC opnametoeslag groep 2. Wordt geregistreerd op de 

eerste IC behandeldag 

Datum zorgactiviteit** 20120103 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

Diagnose 

Diagnosecode NVT Hier niet van toepassing  

OID Specialismecode NVT Hier niet van toepassing  

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen. 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.25.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw ZIS 

Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -

werkversie en -

instantiatienummer 

Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Melding 

Meldingsoort Error   

Meldingcode DBC049  

Meldingomschrijving* 
Subtraject <zie input, subtr. nr. bij ZT 11> met Zorgtype 11 is geen 

hoofdtraject  
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Melding 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC051  

Meldingomschrijving** 
Subtraject <zie input, subtr. nr. bij ZT51> met Zorgtype 51 mag geen 

hoofdtraject zijn  

 

*  Het nummer in de voorbeeldberichten is 65864294. Uw systeem zal hier een andere waarde voor 

ingevuld hebben. 

**  Het nummer in de voorbeeldberichten is 65864295. Uw systeem zal hier een andere waarde voor 

ingevuld hebben.  
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2.26 Casus Nauta - Resultaat foutmelding DBC027 

2.26.1 Tekstuele uitleg 

 

Doestelling casus 

Foutmelding DBC027: “Veld Datum Zorgactiviteit moet op of tussen begin- en einddatum subtraject liggen.” 

 

Situatie ziekenhuizen 

Mevrouw Nauta is geboren op 1 december 1947 (leeftijd 64 jaar). Door de afdeling Orthopedie (0305) is een 

initiële DBC geopend op 1 januari 2012 en gesloten op 28 januari 2012. De typerende diagnose is Bekken “3017”. 

Er worden twee zorgactiviteiten uitgevoerd:  

• Eerste polikliniekbezoek (190011) op 1 januari 2012.  

• MRI bekken op 5 januari 2013 (088090). Let op, dit is met opzet na de sluitingsdatum van het 

subtraject 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van de foutmelding DBC027: “Veld Datum Zorgactiviteit moet op of tussen 

begin- en einddatum subtraject liggen.” Indien het voor u niet mogelijk is om de casus van de ziekenhuizen te 

volgen kunt u een DBC met een typerende diagnose openen voor een specialisme uit uw instelling of een DBC 

uit uw eigen data selecteren die aan de eisen voldoet. Kies een typerende Zorgactiviteit uit uw instelling. Let op, 

de datum van de zorgactiviteit dient na de sluitingsdatum van het subtraject te liggen om de foutmelding te 

creëren. 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Foutmelding DBC027: Veld Datum Zorgactiviteit moet op of tussen begin- en einddatum subtraject liggen. 

Bij deze casus horen geen zorgproductdeclaratie of zorgactiviteitdeclaraties. 

2.26.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

ingevuld 
Deze wordt ingevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 2 Vrouw 

Geboortedatum patiënt** 19471201 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 
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Specialismecode** 0305 Medisch specialisten, orthopedie 

Zorgtypecode** 11 Initiële DBC 

Typerende diagnose*** 3017 Bekken 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120128 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 08 

Afsluiten zorgtype 11 conform de algemene  

sluitregels van een niet-klinisch subtraject met 

conservatieve behandeling 

Verw. zorgtrajectnummer NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0305 Medisch specialisten, orthopedie 

Uitvoerend specialisme** 0305 Medisch specialisten, orthopedie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190011 Eerste polikliniekbezoek 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0305 Medisch specialisten, orthopedie 

Uitvoerend specialisme** 0305 Medisch specialisten, orthopedie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 088090 MRI bekken 

Datum zorgactiviteit** 20130105 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven Diagnosecode NVT Hier niet van toepassing 
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diagnose OID Specialismecode NVT Hier niet van toepassing 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.26.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Melding 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC027  

Meldingomschrijving 
Veld Datum Zorgactiviteit moet op of tussen begin- en einddatum 

subtraject liggen 
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2.27 Casus Eghuizen - Resultaat foutmelding DBC046 

2.27.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het creëren van waarschuwing DBC046: “Geen OZP bij Zorgtype 41” 

 

Korte toelichting 

Als een Zorgtype 41 wordt aangeboden, maar niet leidt tot een zorgactiviteitdeclaratie, wordt bovenstaande 

waarschuwing meegegeven. 

 

Situatie ziekenhuizen 

Mevrouw Eghuizen is geboren op 1 december 1962 (leeftijd 49 jaar). De huisarts vraagt voor deze patiënt een 

verrichting aan bij de gastro-enteroloog (0318). Deze opent op 1 januari 2012 een traject ten behoeve van OZP 

(ZT41). Het verzoek van de huisarts betreft een Endo-echografie (034383). Er wordt ook een “Ordertarief klinisch-

chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken” (079991) geregistreerd voor dit traject. Door een 

administratieve fout wordt de endo-echografie niet gekoppeld aan het traject, alleen het ordertarief voor 

laboratoriumonderzoek. 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van waarschuwing DBC046: “Geen OZP bij Zorgtype 41”. Als een Zorgtype 

41 wordt aangeboden, maar niet leidt tot een zorgactiviteitdeclaratie, wordt bovenstaande waarschuwing 

meegegeven. Indien het voor u niet mogelijk is om de casus van de ziekenhuizen te volgen kunt u een DBC met 

een typerende diagnose openen voor een specialisme uit uw instelling of een DBC uit uw eigen data selecteren.  

Het zorgtype van het subtraject dient 41 te zijn. Voer deze op met één zorgactiviteit, die niet typerend is voor 

een OZP (zie ook de zorgactiviteitentabel van VECOZO) In het voorbeeld voor ziekenhuizen is dit zorgactiviteit 

079991. Indien uw instelling geen specialisme heeft dat ZT 41 registreert, mag u deze casus overslaan. 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Waarschuwing DBC046: “Geen OZP bij Zorgtype 41” 

Bij deze casus hoort geen zorgproductdeclaratie. Er wordt wel afgeleid omdat er enkel een Warning wordt 

gevonden, maar deze afleiding levert niets op. Er ontstaat een “lege” zorgactiviteitdeclaratie. 

2.27.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode Gegenereerd Deze is bekend voor uw instelling 

Geslacht patiënt** 2 Vrouw 

Geboortedatum patiënt** 19621201 Datumformaat is JJJJMMDD 
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Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 1 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0318 
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-

lever-arts) 

Zorgtypecode 41 Traject t.b.v. OZP 

Typerende diagnose*** 000 Is bij een ZT41 altijd 0 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 16 
Afsluiten zorgtype 41 na uitvoering laatste zorgactiviteit 

in het kader van het OZP 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1  

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme 0100 Huisartsen, niet nader gespecificeerd 

Uitvoerend specialisme** 0318 
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-

lever-arts) 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 079991 
Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische 

laboratoriumonderzoeken 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT Hier niet van toepassing 

OID Specialismecode NVT Hier niet van toepassing 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 
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** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen. 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.27.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie 

en -instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

ZA Declaratie 

Declaratiecode   
Lege waarde omdat afleiding plaatsvindt, maar 

zonder resultaat. 

Signed ZAZVHash  Geen resultaat om te hashen, dus geen hash. 

ZAZV Hashversie  Geen resultaat om te hashen, dus geen hash. 

Melding 

Meldingsoort Warning  

Meldingcode DBC046  

Meldingomschrijving Geen OZP bij Zorgtype 41 
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2.28 Casus Veenstra - Resultaat foutmelding DBC047 

2.28.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het creëren van een informatieve melding (Informational) DBC047: “Geen Add-on bij Zorgtype 51” 

 

Korte toelichting 

Als een Zorgtype 51 wordt aangeboden, maar niet leidt tot een add-on declaratie, wordt deze Informational 

DBC047 meegegeven. In deze gevallen is specifiek gekozen om een informatieve melding mee te geven, want als 

in dergelijke gevallen enkel een zorgproductdeclaratie retour komt hoeft dat namelijk niet fout te zijn. Zo is dat 

bijvoorbeeld het geval bij een scopie die geregistreerd wordt in een traject met ZT 51, maar die uitgevoerd is in 

het kader van de DBC. In dergelijke situaties is het terecht dat er enkel een zorgproduct declaratie retour komt 

en geen add-on. Deze melding informeert de gebruiker ook alleen, het is nadrukkelijk geen foutmelding. 

 

Omdat in andere situaties wel iets fout kan blijken te zijn (dit kan bijvoorbeeld als niet alle zorgactiviteiten tijdig 

aan het traject gekoppeld zijn, de uitgevoerde IC-zorgactiviteit is bijvoorbeeld niet gekoppeld aan het ZT 51 

traject) wordt de informatieve melding gegeven, zodat aan de hand van dat signaal nagegaan kan worden of het 

ontbreken van de add-on declaratie terecht is voor de desbetreffende trajecten. 

 

Situatie ziekenhuizen 

Mevrouw Veenstra is geboren op 27 september 1934 (leeftijd 77 jaar). Door de afdeling Inwendige geneeskunde 

(0313) wordt een initiële DBC geopend op 1 januari 2012 die op 5 januari 2012 weer gesloten is vanwege het 

overlijden van de patiënt. De typerende diagnosecode van dit traject is “acute nierinsufficiëntie met dialyse” 

(322)  

 

Binnen dit traject worden de volgende vier zorgactiviteiten uitgevoerd: 

• Een nierfunctievervangende therapie (039977) op 1 januari 2012 

• Een nierfunctievervangende therapie (039978) op 2 januari 2012 

• Een nierfunctievervangende therapie (039978) op 3 januari 2012 

• Een nierfunctievervangende therapie (039978) op 4 januari 2012 

 

De patiënt wordt dus opgenomen in verband met nierziekten (het initiële DBC traject), maar wordt onverwacht 

op 5 januari 2012 opgenomen op de Intensive Care. Hiervoor wordt traject (zorgtype 51) geopend met 

begindatum 5 januari 2012 en einddatum 5 januari 2012. 

 

Binnen het tweede traject worden vier zorgactiviteiten uitgevoerd: 

• IC behandeldag groep 2. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische 

behandeling van een patiënt op de IC (190134) op 5 januari 2012. 

• IC opnametoeslag groep 2. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag. (190135) op 5 januari 

2012. 

• IC medebehandeling door longarts (039672) op 5 januari 2012 

• Ademanalyse op 5 januari 2012 (070304) 
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Per abuis worden de eerste drie activiteiten niet gekoppeld en dus niet meegegeven in het profiel, terwijl de 

ademanalyse wel wordt meegegeven in het ZT51 traject. 

 

Let op: De keuze voor IC groep 2 is willekeurig. Indien uw ZIS het niet toestaat, dat u deze waarden kiest, mag u 

ook de vergelijkbare zorgactiviteiten uit groep 1 of groep 3 gebruiken. Het eindresultaat (de foutmelding) zal 

hetzelfde blijven. 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van informational DBC047: “Geen Add-on bij Zorgtype 51” Indien het voor 

u niet mogelijk is om de casus van de ziekenhuizen te volgen kunt u een DBC met een typerende diagnose openen 

voor een specialisme uit uw instelling of een DBC uit uw eigen data selecteren. In deze casus gaat het er om dat 

u een traject met ZT 51 aan de Grouper aanbiedt dat niet leidt tot een add-on declaratie. (zie ook de korte 

toelichting bij de casus). Registreert u nooit DBC’s met ZT 51, dan mag u deze casus overslaan.  

 

Registreert u wel DBC’s met ZT 51, maar beschikt uw instelling niet over een IC-afdeling, dan kunt u in plaats van 

een DBC met ZT 51 voor de IC, een DBC met ZT 51 voor interne ondersteuning met bijbehorende zorgactiviteiten 

openen voor een specialisme uit uw instelling.  

 

Beschikt uw instelling wel over een IC-afdeling, dan dient de casus van de ziekenhuizen gevolgd te worden, zo 

nodig aangepast aan het specialisme van uw instelling. 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Informational DBC047: “Geen Add-on bij Zorgtype 51” 

Bij deze casus horen geen zorgactiviteitdeclaraties. 

2.28.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode Gegenereerd Deze is bekend voor uw instelling 

Geslacht patiënt** 2 Vrouw 

Geboortedatum patiënt** 19340927 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 1 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 
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Zorgtypecode** 11 Initiële DBC 

Typerende diagnose*** 322 ac nierinsuff met dialyse 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120105 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 02 Afsluiten zorgtype 11 of 21 bij overlijden patient 

Hoofdtrajectindicatie 1 1 = het hoofdtraject 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

(bij subtraject 

1) 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 039977 
De eerste acute nierfunctievervangende therapie, bij 

acuut nierlijden, intoxicaties etc. 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

(bij subtraject 

1) 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 039978 
Tweede en volgende nierfunctievervangende therapie, 

bij acuut nierlijden, intoxicaties etc., in de acute fase. 

Datum zorgactiviteit** 20120102 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 3 

(bij subtraject 

1) 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 



 

 

pagina 123 van 180 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 039978 
Tweede en volgende nierfunctievervangende therapie, 

bij acuut nierlijden, intoxicaties etc., in de acute fase. 

Datum zorgactiviteit** 20120103 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 4 

(bij subtraject 

1) 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 039978 
Tweede en volgende nierfunctievervangende therapie, 

bij acuut nierlijden, intoxicaties etc., in de acute fase. 

Datum zorgactiviteit** 20120104 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Subtraject 2 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Zorgtypecode 51 Traject interne ondersteuning 

Typerende diagnose*** 000 Is bij een ZT51 altijd 0 

Begindatum** 20120105 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120105 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 18 
Afsluiten IC-traject met zorgtype 51 of 52 bij ontslag van 

IC of overlijden op IC 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 

Zie ZTnr 

subtraject 1 
Vul hier het Zorgtrajectnummer uit subtraject 1 in 

Hoofdtrajectindicatie 0 0 = niet het hoofdtraject 
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Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

(bij subtraject 

2) 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0322 Medisch specialisten, longziekten 

Uitvoerend specialisme** 0322 Medisch specialisten, longziekten 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 070304 Ademanalyse 

Datum zorgactiviteit** 20120105 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT Hier niet van toepassing 

OID Specialismecode NVT Hier niet van toepassing 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.28.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

DIS Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Certificaatversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Zorgproduct 

declaratie 

 

Zorgproductcode 140301025 
Hemodialyse in centrum/ zkhs | Acute dialyse | Niet 

klin | Dialyse 4-5 | Urogenitaal nierinsufficientie 

Declaratiecode 15C785  
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Aanspraak  toegepast 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA met machtiging 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Oranje ZA in profiel 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA-vertaling toegepast 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Signed ZPZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZPZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Melding 

Meldingsoort Informational  

Meldingcode DBC047  

Meldingomschrijving Geen Add-on bij Zorgtype 51 
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2.29 Casus Van Diest - Resultaat foutmelding DBC052 

2.29.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Het creëren van foutmelding DBC052: “Veld Einddatum subtraject moet op of tussen begin en einddatum 

hoofdtraject liggen”. Dit is van toepassing in situaties waarbij een tweede subtraject in de declaratiedataset 

wordt aangeboden. 

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Van Diest is geboren op 12 september 1934 (leeftijd 77 jaar). Door de afdeling inwendige geneeskunde 

(0313) wordt een initiële DBC geopend op 1 januari 2012 die na 2 dagen weer gesloten is (op 3 januari 2012) 

vanwege het overlijden van de patiënt. De typerende diagnosecode van dit traject is “overige nierziekten niet 

nader omschreven” (399)  

 

Binnen dit traject worden vier zorgactiviteiten uitgevoerd: 

• Hemodialyse met EPO (192052) op 1 januari 2012; 

• Klinische opname (190021) op 1 januari 2012; 

• Verpleegdag klasse 3B (190205) op 1 januari 2012; 

• Verpleegdag klasse 3B (190205) op 2 januari 2012. 

 

De patiënt wordt dus opgenomen in verband met nierziekten (het initiële DBC traject), maar wordt onverwacht 

op 3 januari 2012 opgenomen op de Intensive Care. Hiervoor wordt traject voor interne ondersteuning (zorgtype 

51) geopend met begindatum 3 januari 2012 en einddatum 4 januari 2012. Binnen het tweede traject worden 

twee zorgactiviteiten uitgevoerd: 

• IC behandeldag groep 2. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische 

behandeling van een patiënt op de IC (190134) op 3 januari 2012. 

• IC opnametoeslag groep 2. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag. (190135) op 3 januari 

2012. 

 

Let op: De keuze voor IC groep 2 is willekeurig. Indien uw ZIS het niet toestaat, dat u deze waarden kiest, mag u 

ook de vergelijkbare zorgactiviteiten uit groep 1 of groep 3 gebruiken. Het eindresultaat (de foutmelding) zal 

hetzelfde blijven. 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het creëren van foutmelding DBC052: “Veld Einddatum subtraject moet op of tussen 

begin en eind datum hoofdtraject liggen”. Dit is van toepassing in situaties waarbij een tweede subtraject in de 

declaratiedataset wordt aangeboden. De einddatum van het subtraject dient na de einddatum van het 

hoofdtraject te liggen.  

 

Registreert u nooit DBC’s met ZT 51, dan mag u deze casus overslaan. Registreert u wel DBC’s met ZT 51, maar 

beschikt uw instelling niet over een IC-afdeling, dan kunt u in plaats van een DBC met ZT 51 voor de IC, een DBC 

met ZT 51 voor interne ondersteuning met bijbehorende zorgactiviteiten openen voor een specialisme uit uw 

instelling. Beschikt uw instelling wel over een IC-afdeling, dan dient de casus van de ziekenhuizen gevolgd te 

worden, zo nodig aangepast aan het specialisme van uw instelling. 
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Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Foutmelding DBC052: “Veld Einddatum subtraject moet op of tussen begin en eind datum hoofdtraject liggen”. 

Bij deze casus horen geen zorgproductdeclaratie of zorgactiviteitdeclaraties. 

2.29.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode Gegenereerd Deze is bekend voor uw instelling 

Geslacht patiënt** 1 Man 

Geboortedatum patiënt** 19340927 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 1 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Zorgtypecode** 11 Initiële DBC 

Typerende diagnose*** 399 overige nierziekten nno 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120103 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden** 02 Afsluiten zorgtype 11 of 21 bij overlijden patient  

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie** 1 1 = het hoofdtraject 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

(bij subtraject 

1) 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 



 

 

pagina 128 van 180 

Zorgactiviteitcode** 192052 Hemodialyse met EPO 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

(bij subtraject 

1) 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190021 Klinische opname 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 3 

(bij subtraject 

1) 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190205 Verpleegdag klasse 3B 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 4 

(bij subtraject 

1) 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190205 Verpleegdag klasse 3B 

Datum zorgactiviteit** 20120102 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  
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Subtraject 2 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Zorgtypecode** 51 Traject interne ondersteuning 

Typerende diagnose*** 000 Is bij een ZT51 altijd 0 

Begindatum** 20120103 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120104 
Dit is met opzet een dag na de laatste activiteiten en na 

sluiting van het hoofdtraject 

Afsluitreden** 18 
Afsluiten IC-traject met zorgtype 51 of 52 bij ontslag van 

IC of overlijden op IC 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 

Zie ZTnr 

subtraject 1 
Vul hier het zorgtrajectnummer uit subtraject 1 in 

Hoofdtrajectindicatie 0 0=niet het hoofdtraject 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

(bij subtraject 

2) 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling Gegenereerd Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190134 

IC behandeldag groep 2. Een kalenderdag waarop op 

enig moment sprake is geweest van medische 

behandeling van een patiënt op de IC. 

Datum zorgactiviteit** 20120103 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

(bij subtraject 

2) 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling Gegenereerd Hier niet van toepassing 
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Zorgactiviteitcode** 190135 
IC opnametoeslag groep 2. Wordt geregistreerd op de 

eerste IC behandeldag 

Datum zorgactiviteit** 20120103 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT Hier niet van toepassing 

OID Specialismecode NVT Hier niet van toepassing 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen. 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.29.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input 
Is bij de input gegenereerd door uw eigen 

ZIS 

Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -

werkversie en -

instantiatienummer 

Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Melding 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC052  

Meldingomschrijving 
Veld Einddatum subtraject moet op of tussen begin en eind datum 

hoofdtraject liggen 
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2.30 Casus Schalk - Resultaat foutmelding DBC053 

2.30.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Foutmelding DBC053: “De periode van het subtraject xxx mag maximaal 365 dagen zijn.” 

Op de plaats van de “xxx” wordt het betreffende subtrajectnummer ingevuld (gegenereerd door het ZIS). 

 

Let op: Omdat deze foutmelding anders niet te genereren is, wordt deze testcasus als een Trial aanlevering aan 

de Grouper aangeboden. 

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Schalk is geboren op 1 december 1947 (leeftijd 64 jaar). Door de afdeling Dermatologie is een vervolg 

DBC geopend op 1 januari 2012 en gesloten  op 1 januari 2013.  

De typerende diagnose is “Maligne dermatosen”. Er zijn vijf zorgactiviteiten:  

• Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van de DBC (190012) 

op 1 januari 2012. 

• Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC (190013) op 6 januari 2012 

• Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC (190013) op 13 januari 2012 

• Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC (190013) op 20 januari 2012 

• Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC (190013) op 27 januari 2012 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is om de foutmelding DBC053: “De periode van het subtraject xxx mag maximaal 365 

dagen zijn” te creëren. Indien het voor u niet mogelijk is om de casus van de ziekenhuizen te volgen kunt u een 

DBC met een typerende diagnose openen voor een specialisme uit uw instelling of een DBC uit uw eigen data 

selecteren en deze manipuleren (einddatum >= 365 dagen).  

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Foutmelding DBC053: “De periode van het subtraject xxx mag maximaal 365 dagen zijn” 

Bij deze casus horen geen zorgproductdeclaratie of zorgactiviteitdeclaraties. 

2.30.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering T Trial aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

ingevuld 
Deze wordt ingevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 1 Man 

Geboortedatum patiënt** 19471201 Datumformaat is JJJJMMDD 
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Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0310 Medisch specialisten, dermatologie 

Zorgtypecode** 21 Vervolg  

Typerende diagnose*** 14 Maligne dermatosen 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20130101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 12 
Afsluiten zorgtype 11 of 21 op de 365e dag wegens 

bereiken van de maximale looptijd 

Verw zorgtrajectnummer NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0310 Medisch specialisten, dermatologie 

Uitvoerend specialisme** 0310 Medisch specialisten, dermatologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190012 

Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste 

polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe 

DBC. 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0310 Medisch specialisten, dermatologie 

Uitvoerend specialisme** 0310 Medisch specialisten, dermatologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 
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Datum zorgactiviteit** 20120106 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 3 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0310 Medisch specialisten, dermatologie 

Uitvoerend specialisme** 0310 Medisch specialisten, dermatologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120113 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 4 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0310 Medisch specialisten, dermatologie 

Uitvoerend specialisme** 0310 Medisch specialisten, dermatologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120120 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 5 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0310 Medisch specialisten, dermatologie 

Uitvoerend specialisme** 0310 Medisch specialisten, dermatologie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit** 20120127 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven Diagnosecode NVT Hier niet van toepassing 
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diagnose OID Specialismecode NVT Hier niet van toepassing 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen kunt u ook een 

andere output krijgen 

*** LET OP: het aantal posities kan afwijken, afhankelijk van het door u gekozen specialisme 

2.30.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash NVT Hier niet van toepassing 

DIS Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

Certificaatversie NVT Hier niet van toepassing 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Zorgproduct 

declaratie 

 

Zorgproductcode NVT Hier niet van toepassing 

Declaratiecode NVT Hier niet van toepassing 

Aanspraak  toegepast NVT Hier niet van toepassing 

ZA met machtiging NVT Hier niet van toepassing 

Oranje ZA in profiel NVT Hier niet van toepassing 

ZA-vertaling toegepast NVT Hier niet van toepassing 

Signed ZPZVHash NVT Hier niet van toepassing 

ZPZV Hashversie NVT Hier niet van toepassing 

ZA Declaratie 

Declaratiecode  NVT Hier niet van toepassing 

Signed ZAZVHash NVT Hier niet van toepassing 

ZAZV Hashversie NVT Hier niet van toepassing 
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Melding 

Meldingsoort Error  

Meldingcode DBC053  

Meldingomschrijving* 
De periode van het subtraject <zie input subtr. nr.> mag maximaal 365 

dagen zijn  

 

*  Het nummer in de voorbeeldberichten is 11111115. Uw systeem zal hier een andere waarde voor 

ingevuld hebben. 
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2.31 *Casus Bosch - DDS met een subtraject zorgtype 52 met add-on* 

2.31.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Een declaratiedataset met een subtraject zorgtype 52 met add-on. 

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Bosch is geboren op 1 december 1941 (leeftijd 70 jaar). Na een oorspronkelijke opname in een ander 

ziekenhuis zonder IC, is heer Bosch overgeplaatst omdat opname op de Intensive Care noodzakelijk bleek.  Hij is 

op 1 januari 2012 binnengekomen. Na 2 dagen komt hij te overlijden.  

 

De volgende zorgactiviteiten zijn geregistreerd: 

• Op 1 januari 2012 een IC behandeldag groep 2 - Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is 

geweest van medische behandeling van een patiënt op de IC (190134). 

• Op 1 juli  2009 een IC opnametoeslag groep 2 - Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag 

(190135) -  

• Op 2 januari 2012 een IC behandeldag groep 2 - Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is 

geweest van medische behandeling van een patiënt op de IC (190134). 

 

Let op: De keuze voor IC groep 2 is willekeurig. Indien uw ZIS het niet toestaat, dat u deze waarden kiest, mag u 

ook de vergelijkbare zorgactiviteiten uit groep 1 of groep 3 gebruiken. In dat geval kunnen de declaratiecodes 

afwijken van de in dit document voorspelde output.  

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Een zorgtraject met een subtraject met een zorgtype 52 heeft altijd betrekking op een opname op de IC-afdeling, 

zonder reguliere verpleegdagen. Indien u geen gebruik maakt van een zorgtype 52 traject, kunt u deze casus 

overslaan. 

 

Als er wel zorgtype 52 trajecten binnen uw instelling geregistreerd kunnen worden maar het is niet mogelijk om 

de casus van de ziekenhuizen te volgen, kunt u binnen het subtraject met zorgtype 52 een willekeurige 

zorgactiviteit van tarieftype 15 registreren voor een specialisme uit uw instelling. Houdt er rekening mee dat 

binnen een zorgtype 52 subtraject geen reguliere verpleegdagen geregistreerd mogen worden.  

 

Verwachte output ziekenhuizen,  

Drie zorgactiviteitdeclaraties  (voor elke add-on één) met een respectievelijke productcode van 190134 of 

190135. Bij deze casus zijn geen foutmeldingen.  

 

Verwachte output ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

De verwachte output is een productcode, (add-on of zorgactiviteitdeclaratie) die gelijk is aan de 

zorgactiviteitcode. Bij deze casus zijn geen foutmeldingen.   
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2.31.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Wordt ingevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt ** 1 Man 

Geboortedatum patiënt** 19411201 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Zorgtypecode** 52 IC traject zonder hoofdtraject 

Typerende diagnose** 000 Is bij een ZT52 altijd 0 

Begindatum** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20120102 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 18 
Afsluiten IC-traject met zorgtype 51 of 52 bij ontslag van 

IC of overlijden op IC 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit  

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 
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Zorgactiviteitcode** 190134 

IC behandeldag groep 2. Een kalenderdag waarop op enig 

moment sprake is geweest van medische behandeling 

van een patiënt op de IC. 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit  

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190135 
IC opnametoeslag groep 2. Wordt geregistreerd op de 

eerste IC behandeldag. 

Datum zorgactiviteit** 20120101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit  

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190134 

IC behandeldag groep 2. Een kalenderdag waarop op enig 

moment sprake is geweest van medische behandeling 

van een patiënt op de IC. 

Datum zorgactiviteit** 20120102 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

Diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen krijgt u ook een 

andere output. 
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2.31.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

DIS Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Certificaatversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Zorgproduct 

declaratie 

 

Zorgproductcode NVT Hier niet van toepassing 

Declaratiecode NVT Hier niet van toepassing 

Aanspraak  toegepast NVT Hier niet van toepassing 

ZA met machtiging NVT Hier niet van toepassing 

Oranje ZA in profiel NVT Hier niet van toepassing 

ZA-vertaling toegepast NVT Hier niet van toepassing 

Signed ZPZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZPZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

ZA Declaratie 

Declaratiecode  190134  

Signed ZAZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZAZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

ZA Declaratie 

Declaratiecode  190134  

Signed ZAZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZAZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

ZA Declaratie 

Declaratiecode  190135  

Signed ZAZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 
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ZAZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

2.32 *Casus Van Oost - DDS met vereiste machtiging en “indicatie aanspraak” toegepast* 

2.32.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Verantwoordingsinformatie waarbij sprake is van een declaratiedataset voor een behandelcombinatie waarvoor 

de zorgaanbieder vooraf een machtiging dient aan te vragen (omdat er sprake is van een diagnose-en 

verrichtingencombinatie die voorkomt op de Limitatieve Lijst Machtigingen). . 

 

Situatie ziekenhuizen 

Mevrouw Van Oost is geboren op 1 oktober 1979 (leeftijd 33 jaar). Ze bezoekt de plastisch chirurg (0304) voor 

een liposuctie.  Er wordt een initiële DBC geopend op 1 januari 2013. zorgvraagcode is “Indien nvt &gt; geen 

aanvull code” (0) en de typerende diagnose is 062 (Liposuctie arm,benen heup etc) met zorgvraag.  

 

Er zijn drie uitgevoerde zorgactiviteit(en):  

• Eerste polikliniekbezoek (190011) op 1 januari 2013 

• Dagverpleging I (190035) op 15 januari 2013 

• Liposuctie van het onderbeen (039058) op 15 januari 2013 

 

Let op, deze combinatie van zorgactiviteiten is uitsluitend bedoeld om de technische aspecten van de casus te 

testen, namelijk de werking van de machtigingsindicatie bij diagnose-zorgactiviteitencombinaties die een 

machtiging vereisen. In deze casus  wordt er aan de medische indicatie vereisten voldaan , het veld indicatie 

aanspraak wordt daarom gevuld met “JA” (1). (De machtigingaanvraag verloopt buiten de Grouper om, via het 

Vecozo machtigingenportaal.) 

 

Let wel, het gaat hier om een technische test, deze casus is niet perse in overeenstemming met de praktijk. 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is gelijk aan het doel bij de ziekenhuizen. U kunt eigen gegevens voor de casus gebruiken. 

Voorwaarde hiervoor is dat de declaratiedataset een diagnose-en zorgactiviteitencombinatie bevat die voorkomt 

op de Limitatieve Lijst Machtigingen.  

Kies een DBC met zorgactiviteit die aan deze voorwaarde voldoet. Vul in de declaratiedataset het veld ‘aanspraak 

’ in met “Ja” (1) of “Nee” (0). Afhankelijk van deze keuze wordt de declaratiecode respectievelijk groen of rood. 

Onafhankelijk daarvan is het veld “indicatie  toegepast” in de retourinfomatie “Ja” (True). 

 

Indien voor uw zorginstelling de machtigingsindicatie  niet relevant is, dan kunt u deze casus overslaan. 

 

Verwachte output ziekenhuizen 

In dit testgeval krijgt mevrouw Van Oost de behandeling vergoed. Vanuit de Grouper wordt daarom een 

zorgproduct (9900040362) en een groene declaratiecode 15D189) retour gegeven. In de 

verantwoordingsinformatie is te zien dat er sprake is van een declaratiedataset met een diagnose- en 

zorgactiviteitencombinatie waarvoor een machtiging is vereist (setting 01). Daarnaast is ook het veld “Oranje 
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zorgactiviteit in profiel” aanwezig (setting 02). De  “indicatie  toegepast” staat op ”Ja”. (1) Dit laatste omdat het 

veld  “indicatie ” bepalend is geweest voor de uiteindelijke kleur van de declaratiecode (groen). 

Bij deze casus horen geen zorgactiviteitdeclaraties of meldingen. 

 

Verwachte output ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Afhankelijk van de invulling van het eigen testgeval wordt een rode of groene declaratiecode teruggegegeven 

(zie ook de beschrijving bij Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen). In ieder geval is in de 

verantwoordingsinformatie te zien dat er sprake is van een declaratiedataset met een oranje zorgactiviteit 

waarvoor een machtiging is vereist (setting 01). Daarnaast is ook het veld “Oranje zorgactiviteit in profiel” 

aanwezig (setting 02). 

2.32.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Deze wordt automatisch ingevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 2 Vrouw 

Geboortedatum patiënt** 19791001 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  1 Indicatie  is “Ja” 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0304 Medisch specialisten, plastische chirurgie 

Zorgtypecode** 11 Initiële DBC 

Zorgvraagcode*** 0 Indien nvt &gt; geen aanvull code 

Typerende diagnose*** 062 Liposuctie arm, benen, heup etc 

Begindatum** 20130101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20130226 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 06 

Afsluiten zorgtype 11 of 21 conform de algemene 

sluitregels van een niet-klinisch subtraject met operatieve 

ingrepen 
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Verw Zorgtrajectnr NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0304 Medisch specialisten,plastische  chirurgie 

Uitvoerend specialisme** 0304 Medisch specialisten,plastische chirurgie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 039058 Liposuctie van het onderbeen 

Datum zorgactiviteit** 20130115 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0304 Medisch specialisten, plastische chirurgie 

Uitvoerend specialisme** 0304 Medisch specialisten, plastische chirurgie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190035 Dagverpleging I 

Datum zorgactiviteit** 20130115 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 3 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0304 Medisch specialisten, plastische chirurgie 

Uitvoerend specialisme** 0304 Medisch specialisten, plastische chirurgie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190011 Eerste polikliniekbezoek 

Datum zorgactiviteit** 20130101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven Diagnosecode NVT NVT 
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diagnose OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen krijgt u ook een 

andere output. 

2.32.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

DIS Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Certificaatversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Zorgproduct 

declaratie 

 

Zorgproductcode 990004036 
Diagnosen algemeen | Reconstructie matig groot 

|Zonder VPLD | Plastische chirurgie 

Declaratiecode 15D189  

Aanspraak  toegepast 1 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA met machtiging 1 0 = Nee, 1 = Ja 

Oranje ZA in profiel** 1 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA-vertaling toegepast 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Signed ZPZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZPZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

 

** Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen, kan de output 

in dit veld afwijken 

 

  



 

 

pagina 145 van 180 

2.33 *Casus Penthesilea - DDS waarbij ZA-vertaling toegepast wordt* 

2.33.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Verantwoordingsinformatie waarbij sprake is van een declaratiedataset met een zorgactiviteit die nog niet geldig 

was op het moment dat het zorgtraject geopenend werd. De nieuwe zorgactiviteit wordt automatisch vertaald 

in de Grouper naar het corsponderende oude zorgactiviteit, zodat een zorgproduct bepaald kan worden.  

 

Situatie ziekenhuizen 

Meneer Penthesilea is geboren op 1 oktober 1962 (leeftijd 50 jaar). Hij bezoekt de cardio-pulmonale chirurgie 

(0328).  Er wordt een initiële DBC geopend op 1 december 2012 die op 26 februari 2013 gesloten is. De typerende 

diagnose is 2620 “varices onderste extremiteiten”.  

Er zijn drie uitgevoerde zorgactiviteit(en):  

• Operatie (033068) op 15 januari 2013 

 

Let op, deze combinatie van zorgactiviteiten is uitsluitend bedoeld om de technische aspecten van de casus te 

testen, namelijk de werking van de vertaal tabel.  

 

Let wel, het gaat hier om een technische test, deze casus is niet perse in overeenstemming met de praktijk. 

 

Verwachte output ziekenhuizen 

In dit testgeval is het zorgactiviteit 033068 is wel geldig op de uitvoerdatum maar niet geldig op de begindatum 

van het zorgtraject. Om toch een zorgproduct te kunnen bepalen wordt zorgactiviteit (033068) in de Grouper 

vertaalt naar een zorgactiviteit (033063) die wel wel geldig was op de begindatum van het zorgtraject. De 

Grouper bepaalt het zorgproduct op basis van het vertaalde zorgacctiviteit. De Grouper geeft in het 

antwoordtbericht aan met setting 03 dat er een zorgactiviteit vertaling heeft plaats gevonden. 

Bij deze casus horen geen zorgactiviteitdeclaraties of meldingen. 

 

Verwachte output ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Afhankelijk van de invulling van het eigen testgeval wordt een zorgproduct en een declaratiecode teruggegeven 

met een setting 03. 

2.33.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Deze wordt automatisch ingevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 1 Man 
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Geboortedatum patiënt** 19621001 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer NVT Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0328 cardio-pulmonale chirurgie 

Zorgtypecode** 11 Initiële DBC 

Typerende diagnose*** 2620 Varices onderste extremiteiten 

Begindatum** 20121201 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20130226 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 06 

Afsluiten zorgtype 11 of 21 conform de algemene 

sluitregels van een niet-klinisch subtraject met operatieve 

ingrepen 

Verw Zorgtrajectnr NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0328 Medisch specialisten, chirurgie 

Uitvoerend specialisme** 0328 Medisch specialisten, chirurgie 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 033068 

Dermatologische behandeling met laser: tot ongeveer 1/2 

% van het lichaamsoppervlak (4 x 5 cm), onder locale 

anesthesie  

Datum zorgactiviteit** 20130115 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 
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** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen krijgt u ook een 

andere output. 

 

2.33.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

DIS Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Certificaatversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Zorgproduct 

declaratie 

 

Zorgproductcode 979001009 
Varices | Laserbehandeling | Hart/Vaat 

vene/lymfvat/lymfklier 

Declaratiecode 14B200  

Aanspraak  toegepast 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA met machtiging 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Oranje ZA in profiel** 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA-vertaling toegepast 1 0 = Nee, 1 = Ja 

Signed ZPZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZPZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

 

** Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen, kan de output 

in dit veld afwijken 
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2.34 *Casus Terhorst - DDS minimaal gevuld, zonder bijzonderheden voor GRZ* 

2.34.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Een minimaal gevulde declaratiedataset zonder bijzonderheden voor geriatrische revalidatiezorg. 

 

Situatie instellingen 

Mevrouw Terhorst is geboren op 1 oktober 1941 (leeftijd 71 jaar). Door de afdeling geriatrische revalidatiezorg 

wordt een initiele DBC geopend op 1 januari  2013 en gesloten op 2 januari 2013. Mevrouw Terhorst wordt 

opgenomen vanwege een CVA, maar overlijdt onverwacht op de nacht na opname. De uitgevoerde 

zorgactiviteiten zijn hiermee 15 minuten 194815, specialist ouderen geneeskunde - patiëntgebonden handelen 

- geriatrische revalidatie, en 194804, een verpleegdag geriatrische revalidatie. 

 

Verwachte output instellingen 

Een zorgproduct (code 998418034) met een declaratiecode (14E396).  

2.34.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Deze wordt automatisch ingevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt ** 2 Vrouw 

Geboortedatum patiënt** 19411001 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Zorgtypecode 11 Initiële DBC 

Typerende diagnose 101 CVA 

Begindatum** 20130101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20130102 Datumformaat is JJJJMMDD 
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Afsluitreden 02 Afsluiten zorgtype 11 of 21 bij overlijden patiënt 

Verwijzend  

Zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode 194815 
Specialist ouderen geneeskunde - patiëntgebonden 

handelen - geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal** 3 
Zorgactiviteit wordt geregistreerd met een eenheid van 5 

minuten. 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode 194804 Verpleegdag – geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal** 1  

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen krijgt u ook een 

andere output. 

2.34.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 
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resultset 

 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd 

Signed DISHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

DIS Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Certificaatversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie,  -werkversie en 

-instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Zorgproduct 

declaratie 

 

Zorgproductcode** 998418034 
Diagnosen CVA | Klin 1 - 14 | Maximaal 7 

behandeluren | Geriatrische revalidatiezorg 

Declaratiecode** 14E396  

Aanspraak  toegepast*** 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA met machtiging in 

profiel*** 
0 0 = Nee, 1 = Ja 

Oranje ZA in profiel*** 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA-vertaling toegepast*** 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Signed ZPZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZPZV Hashversie  Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

 

**  Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen, kan de 

output in dit veld afwijken 

***  Velden zijn niet relevant voor de Geriatrische Revalidatie Zorg 
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2.35 *Casus Vinken - DDS met meerdere behandelvormen voor GRZ* 

2.35.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Een declaratiedataset met meerdere behandelvormen voor geriatrische revalidatiezorg. 

 

Situatie instellingen 

Mevrouw Vinken is geboren op 25 september 1918 (leeftijd 94 jaar). Er wordt voor haar op 1 januari 2013 een 

initele DBC geopend door de afdeling geriatrische revalidatiezorg. Deze wordt gesloten op 9 maart 2013. De 

diagnose is 101 (CVA). 

 

Vanaf 1 januari 2013 zijn er 16 verpleegdagen geregistreerd voor geriatrische revalidatiezorg (zorgactiviteit 

194804). Daarnaast zijn er de volgende zorgactiviteiten geregistreerd: 

• Op 6 januari 2013 zijn er 3 uren specialist ouderenzorg (zorgactiviteit 194815) geregistreerd 

• op 8 januari 2013 zijn er 6 uren geregistreerd voor fysiotherapie (zorgactiviteit 194816)  

• op 14 januari 2013 zijn er 4 uren geregistreerd voor ergotherapie (zorgactiviteit 194817) 

• op 15 januari 2013 zijn er 4 uren geregistreerd voor klinische verpleging – ademhaling 

ondersteuning (zorgactiviteit 194839) 

• op 16 januari 2013 zijn er 2 uren geregistreerd voor psychologisch medewerker (zorgactiviteit 

194828) 

• op 23 januari 2013 zijn er 2 dag behandelingen (zorgactiviteit 194803) geregistreerd 

• op 26 januari 2013 zijn er 2 dag behandelingen (zorgactiviteit 194803) geregistreerd  

• op 26 januari 2013 is er een polikiniek bezoek (zorgactiviteit 194800) geregistreerd 

• op 26 januari 2013 zijn er 3 uur maatschappelijk werk (zorgactiviteit 194819) geregistreerd 

 

Verwachte output instellingen 

Een zorgproduct Diagnosen CVA | Klin 15-28 | Maximaal 20 behandeluren | Geriatrische revalidatiezorg (code 

998418020) met een declaratiecode (14E387). 

2.35.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

ingevuld 
Deze wordt automatisch ingevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 2 Vrouw 

Geboortedatum 

patiënt** 
19180925 Datumformaat is JJJJMMDD 
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Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Zorgtypecode** 11 Initiele DBC 

Typerende diagnose*** 101 CVA 

Begindatum** 20130101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20130309 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 76 
Afsluiten zorgtype 11 of 21 o.b.v. uitzondering 

Geriatrische revalidatiezorg (1.8418.1) 

Verwijzend  

zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194804 Verpleegdag – geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 
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Zorgactiviteitcode** 194804 Verpleegdag – geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130102 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 3 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194804 Verpleegdag – geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130103 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 4 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194804 Verpleegdag – geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130104 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 5 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194804 Verpleegdag – geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130105 Datumformaat is JJJJMMDD 
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Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 6 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194804 Verpleegdag – geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130106 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 7 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194804 Verpleegdag – geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130107 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 8 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194804 Verpleegdag – geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130108 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 
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Uitgevoerde 

zorgactiviteit 9 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194804 Verpleegdag – geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130109 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 10 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194804 Verpleegdag – geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130110 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 11 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194804 Verpleegdag – geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130111 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 12 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 
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Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194804 Verpleegdag – geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130112 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 13 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194804 Verpleegdag – geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130113 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 14 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194804 Verpleegdag – geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130114 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 15 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 
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Zorgactiviteitcode** 194804 Verpleegdag – geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130115 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 16 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194804 Verpleegdag – geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130116 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 17 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194815 
Specialist ouderengeneeskunde – patiëntgebonden 

handelen – geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130106 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 36 
Zorgactiviteit wordt geregistreerd met een eenheid van 5 

minuten 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 18 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 
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Zorgactiviteitcode** 194816 
Fysiotherapie – patiëntgebonden handelen – geriatrische 

revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130108 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 72 
Zorgactiviteit wordt geregistreerd met een eenheid van 5 

minuten 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 19 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194817 
Ergotherapie – patiëntgebonden handelen – greiatrische 

revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130114 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 48 
Zorgactiviteit wordt geregistreerd met een eenheid van 5 

minuten 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 20 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194839 
Klinische verpleging – ademhaling ondersteuning – 

geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130115 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 48 
Zorgactiviteit wordt geregistreerd met een eenheid van 5 

minuten 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 21 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 
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Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194828 
Psychologisch medewerker – patiëntgebonden handelen 

– geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130116 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 24 
Zorgactiviteit wordt geregistreerd met een eenheid van 5 

minuten 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 22 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194803  Dagbehandeling 

Datum zorgactiviteit** 20130123 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 2  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 23 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 
194803  

 
Dagbehandeling 

Datum zorgactiviteit** 20130126 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 2  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 24 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 
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Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 
194800  

 

Polikliniekbezoek  

 

Datum zorgactiviteit** 20130126 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 25 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend 

specialisme** 
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerend specialisme** 8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 194819 
Maatschappelijk werk – patiëntgebonden handelen – 

geriatrische revalidatie. 

Datum zorgactiviteit** 20130126 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 36 
Zorgactiviteit wordt geregistreerd met een eenheid van 5 

minuten 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen krijgt u ook een 

andere output 

*** Velden zijn niet relevant voor de Geriatrische Revalidatie Zorg  

2.35.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input 
Is bij de input gegenereerd door uw eigen informatie 

systeem (ECD) 

Signed DISHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

DIS Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Certificaatversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 
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grouperversie,- werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Zorgproduct 

declaratie 

 

Zorgproductcode 998418020 
Diagnosen CVA | Klin 15-28 | >20 behandeluren | 

Geriatrische revalidatiezorg 

Declaratiecode 14E387  

Aanspraak  toegepast 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA met machtiging in 

profiel*** 
0 0 = Nee, 1 = Ja 

Oranje ZA in profiel*** 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA-vertaling toegepast*** 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Signed ZPZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZPZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

 

**   Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen, kan de 

output in dit veld afwijken. 

***  Velden zijn niet relevant voor de Geriatrische Revalidatie Zorg 
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2.36 *Casus Willemsen - DDS met ZA voor op de nota* 

2.36.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Een declaratiedataset en waarbij de Grouper zorgactiviteitnummers selecteert welke op de zorgnota moeten 

worden geplaatst en/of aangeleverd aan zorgverzekeraars.   

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Willemsen  is 50 jaar. Door de afdeling Oogheelkunde (specialismecode 0301) is een initiële DBC 

geopend (zorgtypecode 11) op 1 juli 2014 (begindatum) en gesloten op 28 september 2014 (einddatum). De 

typerende diagnose is 904, primair glaucoom. 

 

Er zijn twee uitgevoerde zorgactiviteiten, een eerste polikliniekbezoek (zorgactiviteitcode 190060) en een 

herhaal polibezoek bij de poli Oogheelkunde (zorgactiviteitcode 190013). De eerste vond plaats op 1 juli 2014 

en de tweede op 22 juli 2014. Het afgeleid zorgproduct is 070601016: 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Glaucoom 

met declaratiecode 15A407. 

 

Verwachte output ziekenhuizen 

In dit testgeval hebben de zorgactiviteiten (190060 en 190013) een “op nota” aanduiding. De ingangsdatum van 

het subtraject ligt op of na 1 juni 2014. De Grouper geeft in het antwoordtbericht aan dat de zorgactiviteiten op 

de nota moeten weergegeven worden door middels van zorgacititeitnummers. Binnen het ziekenhuissysteem 

wordt de relevante informatie van de bijbehorende zorgactiviteit (zoals zorgactiviteitcode en omschrijving) 

getoond in het ZIS  De ”op nota” zorgactiviteit wordt mee genomen in de zorgproducthash code versie ZPZV.301 

 

Verwachte output ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Afhankelijk van de invulling van het eigen testgeval wordt een zorgactiviteit teruggegeven in het antwoordbericht 

die op de zorgnota vermeld moeten worden of aangeleverd moeten worden aan zorgverzekeraars. 

 

2.36.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Deze wordt automatisch ingevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt** 1 Man 

Geboortedatum patiënt** 19631101 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 
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Privacyverklaring  0 / False 
Een privacyverklaring is overeengekomen tussen patiënt 

en zorgaanbieder. 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer NVT* Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer NVT* Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Zorgtypecode** 11 Initiële DBC 

Typerende diagnose*** 904 primair glaucoom 

Begindatum** 20140701 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20140928 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 08 

Afsluiten zorgtype 11 conform de algemene sluitregels 

van een niet-klinisch subtraject met conservatieve 

behandeling 

Verw Zorgtrajectnr NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd 
Wordt gegenereerd door het ZIS (1548181333 voor 

aangeleverde casus) 

Aanvragend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190060 Eerste polikliniekbezoek. 

Datum zorgactiviteit** 20140701 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd 
Wordt gegenereerd door het ZIS (1548181334 voor 

aangeleverde casus) 

Aanvragend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 
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Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek. 

Datum zorgactiviteit** 20140722 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen krijgt u ook een 

andere output. 

2.36.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

DIS Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Certificaatversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie, -werkversie en -

instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Zorgproduct 

declaratie 

 

Zorgproductcode 070601016 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Glaucoom 

Declaratiecode 15A407  

Aanspraak  toegepast 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA met machtiging 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Oranje ZA in profiel** 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA-vertaling toegepast 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Signed ZPZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZPZV Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 
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Op nota zorgactiviteitnummers 
Zie input. 

Voor de aangeleverde casus 1548181333 en 1548181334 

** Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen, kan de output 

in dit veld afwijken 
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2.37 Casus Klomp - D (Debug) aanlevering om Hash informatie op te vragen 

2.37.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Een D (Debug) aanlevering om de verschillende typen hashcodes aan te vragen voor ontwikkel en 

testdoeleinden, namelijk de hashstring, de –value en de signed hash.  Een D-aanlevering is enkel mogelijk in de 

acceptatieomgeving.  

 

Voor meer informatie over de verschillende hashcodes, zie de “Algemene Toelichting Hash”.  

 

Let op: de Debug functionaliteit is niet bedoeld voor bulkaanleveringen mag enkel gebruikt worden voor 

individuele testaanleveringen  

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Jansen is geboren op 1 oktober 1961 (leeftijd 52 jaar). Door de afdeling Oogheelkunde is een initiële DBC 

geopend op 1 juni 2014 en gesloten op 28 juni 2014. De typerende diagnose is 904, primair glaucoom. 

 

Er zijn twee uitgevoerde zorgactiviteiten, een eerste polikliniekbezoek en een herhaal polibezoek bij de poli 

Oogheelkunde. De eerste vond plaats op 1 juni 2014 en de tweede op 22 juli 2014. 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het opvragen van de uitwerking van de verschillende Hashcodes 

 

Verwachte output ziekenhuizen, ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Een zorgproduct (code 070601016) met een declaratiecode (15A407).  

Voor de DIS hash (DIS.203) en de zorgproduct hash (ZPZV.301) worden behalve de normale signed hash 

(hashTotal) ook de hashString en de SHA1 hashvalue (hashCalc) weergegeven in het outputbericht.  

2.37.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering D Debug aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Wordt ingevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt ** 1 Man 

Geboortedatum patiënt** 19611001 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 
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Privacyverklaring  0 / False 
Een privacyverklaring is overeengekomen tussen patient 

en zorgaanbieder. 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Zorgtypecode** 11 Initiële DBC 

Typerende diagnose** 904 Primair glaucoom 

Begindatum** 20140601 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20140628 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 08 

Afsluiten zorgtype 11 conform de algemene sluitregels 

van een niet-klinisch subtraject met conservatieve 

behandeling 

Verwijzend  

Zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190060 Eerste polikliniekbezoek 

Datum zorgactiviteit** 20140601 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 
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Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek. 

Datum zorgactiviteit** 20140622 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

Diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen krijgt u ook een 

andere output. 

2.37.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

Signed DISHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

DIS Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

HASHCALC Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

HASHSTRING Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Certificaatversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie,  -werkversie en 

-instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Zorgproduct 

declaratie 

 

Zorgproductcode** 070601016 Poli 2-4|Oog glaucoom 

Declaratiecode** 15A407  

Aanspraak  toegepast** 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA met machtiging** 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Oranje ZA in profiel** 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA-vertaling toegepast 0 0 = Nee, 1 = Ja 
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Signed ZPZVHash Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

ZPZV Hashversie  Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

HASHCALC Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

HASHSTRING Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

 

** Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen, kan de output 

in dit veld afwijken 
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2.38 *Casus Zwart – DDS met een privacyverklaring* 

2.38.1 Tekstuele uitleg 

 

Doelstelling casus 

Een dataset waarbij sprake is van een privacyverklaring. De Grouper retourneert in deze situatie geen 

zorgactiviteitnummers van de zorgactiviteiten die in aanmerking komen voor de aanlevering aan 

zorgverzekeraars of  op de zorgnota. 

 

Situatie ziekenhuizen 

De heer Zwart is geboren op 1 oktober 1965 (leeftijd 50 jaar). Door de afdeling Oogheelkunde is een initiële DBC 

geopend op 1 augustus 2014 en gesloten op 28 augustus 2014. De typerende diagnose is 904, primair glaucoom. 

Er zijn twee uitgevoerde zorgactiviteiten, een eerste polikliniekbezoek en een herhaal polibezoek bij de poli 

Oogheelkunde. De eerste vond plaats op 1 augustus  2014 en de tweede op 22 augustus 2014. 

 

Situatie ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

Het doel van deze casus is het aanleveren van een privacyverklaring. In deze testsituatie wordt een casus 

opgevoerd met daarin zorgactiviteiten met een “op nota” aanduiding en deze af te laten leiden tot een 

declarabel zorgproduct. 

 

Indien het voor u niet mogelijk is om de casus van de ziekenhuizen te volgen kunt u een DBC met een typerende 

diagnose openen voor een specialisme uit uw instelling of een DBC uit uw eigen data selecteren.  

 

Verwachte output ziekenhuizen 

Een zorgproduct (code 070601016) met een declaratiecode (15A407). Naast deze codes wordt er ook 

verantwoordingsinformatie mee terug gegeven, zie hiervoor de output-tabel. Er worden geen zorgactiviteiten 

voor op nota geretourneerd.  

Bij deze casus zijn geen foutmeldingen.  

 

Verwachte output ZBC’s en instellingen met beperkt aantal specialismen 

De verwachte output is een zorgproduct inclusief declaratiecode. Naast deze codes wordt er 

verantwoordingsinformatie mee terug gegeven, zie hiervoor de output-tabel. Er worden geen zorgactiviteiten 

voor op nota geretourneerd.   

2.38.2 Tabel-input 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering P Productie aanlevering 

Declaratie 

dataset 

 

Declaratiedatasetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorginstellingscode 
Automatisch 

gevuld 
Wordt ingevuld door het ZIS 

Geslacht patiënt ** 1 Man 
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Geboortedatum patiënt** 19651001 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aanspraak  NVT* Hier niet van toepassing 

Privacyverklaring  1 / True 
Een privacyverklaring is overeengekomen tussen patiënt 

en zorgaanbieder. 

Subtraject 

 

Subtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Zorgtrajectnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Specialismecode** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Zorgtypecode** 11 Initiële DBC 

Typerende diagnose** 904 Primair glaucoom 

Begindatum** 20140801 Datumformaat is JJJJMMDD 

Einddatum** 20140828 Datumformaat is JJJJMMDD 

Afsluitreden 08 

Afsluiten zorgtype 11 conform de algemene sluitregels 

van een niet-klinisch subtraject met conservatieve 

behandeling 

Verwijzend  

Zorgtrajectnummer 
NVT Hier niet van toepassing 

Hoofdtrajectindicatie NVT Hier niet van toepassing 

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190060 Eerste polikliniekbezoek 

Datum zorgactiviteit** 20140801 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

Zorgactiviteitnummer Gegenereerd Wordt gegenereerd door het ZIS 

Aanvragend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 
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Uitvoerend specialisme** 0301 Medisch specialisten, oogheelkunde 

Uitvoerende instelling NVT Hier niet van toepassing 

Zorgactiviteitcode** 190013 Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC 

Datum zorgactiviteit** 20140822 Datumformaat is JJJJMMDD 

Aantal 1  

Neven 

Diagnose 

Diagnosecode NVT NVT 

OID Specialismecode NVT NVT 

 

* Overal waar NVT staat hoeft niets ingevoerd te worden 

** Als u er niet voor kiest om de hier aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen krijgt u ook een 

andere output. 

2.38.3 Tabel-output 

Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

resultset 

 

Declaratieresultsetsetnr Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

Declaratiedatasetnr Zie input Is bij de input gegenereerd door uw eigen ZIS 

DISHashtotal Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 

DIS Hashversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Certificaatversie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Tabelset versie Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

grouperversie,  -werkversie en 

-instantiatienummer 
Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Zorgproduct 

declaratie 

 

Zorgproductcode** 070601016 Poli 2-4|Oog glaucoom 

Declaratiecode** 15A407  

Aanspraak  toegepast** 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZA met machtiging in profiel** 0 0 = Nee, 1 = Ja 

Oranje ZA in profiel** 0 0 = Nee, 1 = Ja 

ZPZVHashtotal Gegenereerd Wordt gegenereerd door de Grouper 
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ZPZV Hashversie  Meegestuurd Wordt meegestuurd door de Grouper 

Op nota zorgactiviteitnummer  Er worden geen zorgactiviteitnummers geretourneerd  

 

**  Als u er niet voor kiest om voor de input de aangegeven (patiënt)kenmerken over te nemen, kan de 

output in dit veld afwijken 

 
 

  



 

 

pagina 174 van 180 

Bijlage 1: XML-files input & output 

Zie het ZIP-bestand "Casussen Grouper v20161027" op de website van VECOZO met daarin de gecomprimeerde 

mappen “Casussen v20161027 input XML” en “Casussen v20161027 output XML” met xml-bestanden. 
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Bijlage 2: Uitgebreide input-omschrijving 

Het bericht dat naar de Grouper wordt verstuurd bestaat uit meerdere onderdelen. In de eerste kolom van de 

input-tabel staat het berichtonderdeel: 

1. “Wrapper”  

Bevat metagegevens die het transporteren en verwerken van de berichtinhoud mogelijk maken. Voor 

de Grouper is het van belang dat de soort aanlevering (productie of trial) wordt aangeduid. Het 

onderscheid is voor de Grouper onder andere van belang om te bepalen of er een Hashcode moet 

worden berekend en toegevoegd aan het retourbericht. 

2. “Declaratiedataset”  

Algemene patiënten- en instellingsinformatie. 

3. “Subtraject”  

Algemene gegevens van het zorgtraject 

4. “Uitgevoerde zorgactiviteit”  

Specificaties van de uitgevoerde zorgactiviteiten 

5. “Nevendiagnosen” 

Nevendiagnose bij dit zorgtraject 

 

De relatie tussen deze berichtonderdelen is als volgt: een declaratiedataset bevat een of meer subtrajecten. Een 

subtraject bevat een of meer uitgevoerde zorgactiviteiten. Nevendiagnosen zijn optioneel en daarvan mogen er 

maximaal 7 per bericht zijn. 

 

In de tweede kolom staat de exacte naam van het veld. In de derde kolom staat de specifieke data die voor de 

betreffende case moet worden ingevuld, en in de vierde kolom wordt hier veelal een toelichting op gegeven. 

 

In onderstaande tabel is aangegeven welke onderdelen verplicht zijn en welke optioneel. Hieruit kan 

bijvoorbeeld afgeleid worden dat hoewel het berichtonderdeel “declaratiedataset” verplicht is, het veld 

“aanspraak” (aanspraak op de zorgverzekeringswet) optioneel is. En andersom: hoewel een “nevendiagnose” 

niet verplicht is, moeten er – als er wel een nevendiagnose wordt ingevuld – verplicht een diagnosecode en 

specialismecode (OID) worden ingevuld.  
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Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Wrapper Soort aanlevering   

Declaratie 

Dataset 

 

Declaratiedatasetnr   

Zorginstellingscode   

Geslacht patiënt   

Geboortedatum patiënt   

Aanspraak    

Privacyverklaring    

Subtraject 

 

Subtrajectnummer   

Zorgtrajectnummer   

Specialismecode   

Zorgtypecode   

Typerende diagnose   

Begindatum   

Einddatum   

Afsluitreden   

Verwijzend Zorgtrajectnummer   

Hoofdtrajectindicatie   

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 1 

Zorgactiviteitnummer   

Aanvragend specialisme   

Uitvoerend specialisme   

Uitvoerende instelling   

Zorgactiviteitcode   

Datum zorgactiviteit   
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Aantal   

Uitgevoerde 

zorgactiviteit 2 

...  

(zie UZA 1) 

…  

(zie UZA 1) 

…  

(zie UZA 1) 

Neven 

Diagnose 

Diagnosecode   

OID Specialismecode   
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Bijlage 3: Uitgebreide output-omschrijving 

In de output-tabel staat de verwachte output die de Grouper terugstuurt in reactie op de ingestuurde 

declaratiedataset. De betekenis van de kolommen in de output-tabel is gelijk aan die van de input-tabel. 

 

De output-tabel bevat de volgende berichtonderdelen: 

1. “DeclaratieResultSet” 

Algemene informatie plus het door u ingestuurde declaratiedatasetnummer (niet te verwarren met het 

door de Grouper gegenereerde declaratieresultsetnummer). 

2. “Zorgproductdeclaratie” 

Alleen gevuld als de Grouper een zorgproduct afleidt. De zorgproductdeclaratie is bijvoorbeeld niet 

gevuld als er een foutmelding (zie 4) geretourneerd wordt. In de zorgproductdeclaratie staat ook 

verantwoordingsinformatie, bijvoorbeeld of aanspraak een rol speelt in het zorgproduct voor deze 

declaratiedataset.  

3. “Zorgactiviteit declaratie” 

Alleen gevuld indien sprake is van een geldig Overig Zorg Product (OZP) of een geldige add-on 

(bijvoorbeeld dure- en/of weesgeneesmiddelen, stollingsfactoren of IC). Er kunnen meerdere OZP’s of 

add-ons in een declaratiedataset voorkomen. 

4. “Melding” 

Geeft foutmeldingen (errors), waarschuwingen (warnings) of informatieve meldingen (informational) 

terug vanuit de Grouper. Het kan zijn dat er meer dan één foutmelding, waarschuwing of informatieve 

melding optreedt. In dat geval worden alle meldingen die tot dan toe geconstateerd zijn, getoond in 

het output-bericht in willekeurige volgorde. In de output-tabel van de casussen staat alleen de 

specifieke melding weergegeven die betrekking heeft op de doelstelling van de casus. De overige 

meldingen kunt u desgewenst nazoeken in het document ‘Alle foutmeldingen casussen Grouper’ 

(Bijlage 4) en de meegeleverde XML berichten. 

 

Van de drie laatste onderdelen (zorgproductdeclaratie, zorgactiviteitdeclaratie en meldingen) is er altijd 

minimaal één gevuld.  

 

Bij debug- en productieaanleveringen wordt een hash-code teruggestuurd. Dit betreft een hash voor de DIS en 

twee hashes voor zorgverzekeraars; één voor zorgproductdeclaraties (ZPZV-hash) en één voor 

zorgactiviteitdeclaratie (ZAZV). De signed hashes worden in het bericht weergegeven als hashTotal. In het geval 

van een debug-aanvraag worden ook de tussenresultaten van de hashberekening opgenomen; hashCalc en 

hashString (zie casus Klomp). Voor meer informatie over hoe de hashes samengesteld worden, zie de 

documenten die daar specifiek over gaan. 

  

In onderstaande tabel is aangegeven welke onderdelen verplicht zijn, welke conditioneel en welke optioneel.   
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Onderdeel Veldnaam Data Toelichting 

Declaratie 

Resultset 

 

Declaratieresultsetnr   

Declaratiedatasetnr   

Signed DISHash   

HASHCALC   

HASHSTRING   

DIS Hashversie   

Tabelset versie   

Grouperversie, -werkversie en -instantiatienummer   

Zorgproduct 

declaratie 

 

Zorgproductcode   

Declaratiecode   

Aanspraak toegepast   

ZA met machtiging   

Oranje ZA in profiel   

ZA-vertaling toegepast   

Signed ZPZVHash    

ZPZV Hashversie   

HASHCALC   

HASHSTRING   

Op nota zorgactiviteitnummer   

ZA Declaratie 

Declaratiecode    

Signed ZAZVHash    

ZAZV Hashversie    

HASHCALC   
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HASHSTRING   

Melding 

Meldingsoort   

Meldingcode   

Meldingomschrijving   

 
 

 


