Een overzicht van de
belangrijkste
documenten op het
gebied van DBC's
Waar vind je de juiste
informatie?
https://puc.overheid.nl/nza
Ga naar Werken met DBC's en
klik op Releasebestanden msz
Scroll naar beneden en kies Nu geldende
documenten medisch-specialistische zorg
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Handige documenten uit
het downloadcentrum:
In dit bestand staan alle zorgactiviteiten die zorgverleners
uit kunnen voeren. In kolom A vind je het nummer van de
zorgactiviteit. In kolom B staat de omschrijving van de
zorgactiviteit.
In deze bestanden staan per specialisme alle
zorgactiviteiten die zorgverleners uit kunnen voeren. In
kolom A vind je het nummer van de zorgactiviteit. In kolom
B staat de omschrijving van de zorgactiviteit.
Bij een patiënt kunnen meerdere zorgtrajecten tegelijkertijd
(parallel) lopen. Voor sommige trajecten met bepaalde
diagnosen geldt echter een beperking. In deze tabel vind
je welke diagnose (van trajecten) niet tegelijkertijd
(parallel) mogen lopen.
Voor bepaalde diagnose en- zorgactiviteit combinaties,
moet voorafgaand aan de behandeling een machtiging bij
de zorgverzekeraar worden aangevraagd. In dit document
staan de combinaties waarvoor dit geldt.
In dit document staat beschreven op welk moment een
lopend subtraject automatisch afgesloten wordt.

Handige documenten van
andere websites:
BELEIDSREGEL
PRESTATIES EN
TARIEVEN MEDISCH
SPECIALISTISCHE ZORG
NADERE REGEL
REGELING MEDISCH
SPECIALISTISCHE ZORG
OVERZICHT
ZORGACTIVITEITEN MET
AANSPRAAKCODE
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Dit document is via google te vinden met de zoekterm
'Beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische
zorg'. Kies de versie die op dit moment geldig is. Dit
document geeft toelichting op de meest gebruikte
begrippen in wet -en regelgeving.
Dit document is via google te vinden met de zoekterm
'Regeling medisch specialistische zorg'. Kies de versie die
op dit moment geldig is. In dit document staat alle wet- en
regelgeving op het gebied van DBC's beschreven.
Dit document is via google te vinden met de zoekterm
'Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode'. Kies de
versie die op dit moment geldig is. In dit document staat
beschreven welke zorgactiviteiten deels -of niet vergoed
worden.
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