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Disclaimer 
 

Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorgvuldigheid is 

samengesteld, kunnen er fouten of andere onvolkomenheden in dit 

document staan. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van dit 

verantwoordingsdocument en de Regels (Beleidsregel prestaties 

en tarieven medisch-specialistische zorg (BR), Regeling medisch-

specialistische zorg (NR) en Prestatie- en Tariefbeschikking medisch-

specialistische zorg (TB)) prevaleren de NZa-regels. 

 

Een volledig overzicht van de NZa-regels vindt u op het 

documentenplatform op onze website www.nza.nl. De NZa aanvaardt 

geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die 

ontstaat door het gebruik van de informatie uit dit document. 

 

Verveelvoudiging en verspreiding is toegestaan, mits u de NZa als bron 

vermeldt of als bron herkenbaar houdt.  

 

Voor vragen over de dbc-systematiek kunt u terecht bij ons Informatie- 

en contactcentrum. 

 

E-mail : info@nza.nl 

Telefoon : 088 - 770 87 70 

Openingstijden : tussen 9.00 en 17.00 uur

http://www.nza.nl/
mailto:info@nza.nl
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1. Inleiding 

Voor u ligt het document Handleiding dbc-release RZ22b. 

 

Deze handleiding biedt u meer informatie over de uitlevering en is 

bedoeld om u verder op weg te helpen en een korte uitleg te geven over 

wat u met deze uitlevering in uw organisatie kunt doen.  

 

Wij adviseren u eerst deze handleiding door te nemen en vervolgens het 

document Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ22b v20210923 

goed door te lezen. Daarin zijn de wijzigingen in de productstructuur en 

bijbehorende regels toegelicht. Daarnaast is beschreven hoe de tarieven 

voor de prestaties in het gereguleerd segment voor 2022 zijn berekend.  

 

1.1 Uitlevering RZ22b 

Op verzoek van zorgaanbieders en zorgverzekeraars stelt de NZa uiterlijk 

op 1 oktober van het jaar de definitieve releasebestanden van het dbc-

pakket beschikbaar.  

 

Stakeholders krijgen hiermee, in aanvulling op de dbc-release RZ22a, 

inzicht in alle wijzigingen per 1 januari 2022 en kunnen zich verder 

voorbereiden op de implementatie van het dbc-pakket per 2022.  

 

1.2 Gewijzigde invulling release RZ22b 

Naar aanleiding van het project ‘Flexibiliseren releases’1 zijn partijen 

overeengekomen om, met ingang van dbc-release RZ22a, het aantal 

releasebestanden in te perken. Dit omdat de betreffende informatie niet 

meer van belang wordt geacht of omdat deze dubbel is met andere 

releasebestanden. 

 

Voor dbc-release RZ22b zijn partijen akkoord om een aantal bijlagen bij 

de Regeling medisch-specialistische zorg (NR) aanvullend te laten 

vervallen. Dit omdat de informatie binnen deze bijlagen ook terug te 

vinden is in andere releasebestanden. Het betreft de volgende bijlagen: 

 

- Overzicht dbc-zorgproducten (voorheen bijlage 1 bij NR) 

- Typeringslijsten per specialisme (voorheen bijlage 2 bij NR) 

- Zorgactiviteiten Tabel (voorheen bijlage 3 bij NR) 

- Afsluitregels Tabel (voorheen bijlage 5 bij NR) 

- Diagnose Combinatie Tabel (voorheen bijlage 6 bij NR) 

- Overzicht zorgactiviteiten op nota (voorheen bijlage 7 bij NR) 

- Overzicht dbc-zorgproducten op nota (voorheen bijlage 9 bij NR) 

 

 

                                               
1 Doel van het project 'Flexibiliseren releases' is het zodanig herinrichten van de 

releases dat gewenste aanpassingen in productstructuur of regels, die door het veld 

noodzakelijk worden geacht, zo snel mogelijk verwerkt kunnen worden in de 

releasebestanden. In afstemming met branchepartijen is besloten de scope van de b-

release onder voorwaarden te verruimen en het aantal uit te leveren bestanden binnen 

de (concept)releases te beperken. 



Handleiding dbc-release RZ22b v20210923 

 

 

    

    

   5 van 10 

Daar waar voorheen binnen de regels werd verwezen naar een specifieke 

bijlage, wordt met ingang van dbc-release RZ22b verwezen naar een 

specifiek releasebestand waarbinnen de informatie uit de oude bijlage is 

terug te vinden. Ter naslag is in bijlage 1 een totaaloverzicht opgenomen 

met meer informatie over welk releasebestand welke bijlage vervangt. 

 

Overgangsperiode 

Dbc-release RZ22b wordt – zoals verzocht door branchepartijen – 

gebruikt als overgangsperiode voor het uitleveren van minder 

releasebestanden. 

 

Ondanks zorgvuldige inventarisatie door partijen kan het voorkomen dat 

door gebruikers het niet meer uitleveren van eerdergenoemde bijlagen 

bij de NR als een groot gemis wordt ervaren. In die gevallen is het zaak 

dit, inclusief onderbouwing, kenbaar te maken bij de eigen branchepartij. 

 

1.3 Wachttijden tabel 

Op 3 juni 2021 is een erratum addendum toegevoegd aan dbc-release 

RZ21c-update vanwege het per 1 augustus 2021 vervallen van de 

Wachttijden Tabel binnen dbc-pakket 2021. De nieuwe Regeling 

Aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg – NR/REG-2127, 

inclusief nieuwe wachttijden tabel en technische specificatie staat hier.  

 

Naar aanleiding van bovenstaande worden per dbc-release RZ22b de 

Wachttijden Tabel en bijbehorende specificatie (binnen het document 

ICT-eisen dbc-release RZ22b) niet meer binnen het releasepakket 

beschikbaar gesteld.  

 

Dbc-release RZ22b is beschikbaar op puc.overheid.nl/nza/ 

zorgsectoren/pagina/NZA0012/-/gdlv/1/inf/documentatie/p/1/.

https://puc.overheid.nl/doc/PUC_642745_22
https://puc.overheid.nl/nza/zorgsectoren/pagina/NZA0012/-/gdlv/1/inf/documentatie/p/1/
https://puc.overheid.nl/nza/zorgsectoren/pagina/NZA0012/-/gdlv/1/inf/documentatie/p/1/
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2. Inhoud release 

Dbc-release RZ22b kenmerkt zich door het volgende. 

 

2.1 Soorten wijzigingen 

Dbc-release RZ22b bevat, in aanvulling op dbc-release RZ22a, diverse 

wijzigingen, met als uiteindelijk doel een actueel en goed werkend dbc-

systeem voor de medisch-specialistische zorg voor 2022 op te leveren. De 

meeste wijzigingen komen voort uit projecten, beleidswijzigingen en 

wijzigingsverzoeken. 

 

2.2 Wijzigingsverzoeken 

Er zijn 23 wijzigingsverzoeken beoordeeld voor de RZ22b. Hiervan zijn 21 

wijzigingsverzoeken toegewezen, gespecificeerd en uitgewerkt in de 

voorliggende release en twee wijzigingsverzoeken zijn afgewezen. 

 

Alle wijzigingsverzoeken binnen dbc-release RZ22b zijn beschreven in het 

document Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ22b v202100923. 
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Bijlage 1: Mapping vervallen bijlagen naar bestaande releasebestanden 

In deze bijlage wordt beschreven hoe de informatie uit de vervallen bijlagen bij de Regeling medisch-specialistische zorg (NR) terug te vinden is in bestaande 

releasebestanden. Per kolom binnen de betreffende vervallen bijlage wordt het releasebestand genoemd welke als nieuwe bron gehanteerd kan worden.  

Nb. De nummering van de vervallen bijlagen bij de NR hieronder is conform de nummering ten tijde van de dbc-release RZ22a. Naar aanleiding van het vervallen 

van deze bijlagen is de nummering van de resterende NR bijlagen binnen de dbc-release RZ22b aangepast (zie wijzigingsverzoek 202987). 

 

Bijlage 1 bij NR: Overzicht dbc-zorgproducten 

Kolommen 

 

Dbc-zpg 

code 

Dbc-zpg 

omschrijving 

Dbc-zp 

code 

Dbc-zp 

Omschrij-

ving 

Dbc-zp 

Latijnse 

omschrij-

ving 

Dbc-zp 

Consumen-

tenomschrij-

ving 

Declarabele 

prestatie 

Declaratie-

code 

verzekerde 

zorg 

Declaratie-

code onver-

zekerde zorg 

Zp WBMV 

code 

Ingangsdatum A-segment B-segment 

Zorgproducten 

Tabel 

Zorgproduct-

groepen Tabel 

Zorgproducten 

Tabel 

Zorgproducten 

Tabel 

Zorgproducten 

Tabel 

Zorgproducten 

Tabel 

Ja, indien het 

zorgproduct 

een 

declaratiecode 

heeft in de 

Zorgproducten 

Tabel 

Zorgproducten 

Tabel 

Zorgproducten 

Tabel 

Zorgproducten 

Tabel 

20xx0101 Zorgproducten 

Tabel, af te 

leiden uit 

declaratiecode 

Zorgproducten 

Tabel, af te 

leiden uit 

declaratiecode 

 

Selectie 

Alle regels uit de Zorgproducten Tabel die geldig zijn in het betreffende jaar. 

 

Opmerking 

Alle informatie uit bijlage 1 Overzicht dbc-zorgproducten staat primair in de Zorgproducten Tabel. 
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Bijlage 2 bij NR: Typeringslijsten per specialisme 

De typeringslijsten per specialisme worden niet meer als Bijlage 2 bij NR uitgeleverd, maar nog wel als zip-bestand met losse Excel-bestanden (Typeringslijsten per specialisme). 

 

 

Bijlage 3 bij NR: Zorgactiviteiten Tabel 

Kolommen 

Zorgactiviteit code Zorgactiviteit omschrijving Ingangsdatum 

Zorgactiviteiten Tabel Zorgactiviteiten Tabel 20xx0101 of 20xx0101* 

 

Selectie 

Alle regels uit de Zorgactiviteiten Tabel die geldig zijn in het betreffende jaar, inclusief regels met een verlengde einddatum (30-04-20xx) 

 

Opmerking 

Alle informatie in Bijlage 3 staat in de Zorgactiviteiten Tabel.  

Regels met einddatum 30-4-20xx zijn herkenbaar aan de asterisk (*) achter de ingangsdatum. 
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Bijlage 5 bij NR: Afsluitregelstabel 

Kolommen 

 

Afsluitregelcode Omschrijving afsluitregel Groepnummer Specialisme Componenttype Componentcode Ingangsdatum 

Afsluitregels Tabel Afsluitregels Tabel Afsluitregels Tabel Afsluitregels Tabel / COD016 Vektis (voor omschrijving bij 

specialismecode) 

Afsluitregels 

Tabel 

Afsluitregels 

Tabel 

20xx0101 

 

Selectie 

Alle regels uit de Afsluitregels Tabel die van toepassing zijn op subtrajecten die mogelijkerwijs afgesloten worden in het betreffende jaar 

 

Opmerking 

Alle informatie in Bijlage 5 staat primair in de Afsluitregels Tabel. 

 

 

Bijlage 6 bij NR: Diagnose combinatie tabel 

Kolommen 

 

Specialisme code Diagnose dbc1 Diagnose dbc2 Indicatie Ingangsdatum 

Diagnose Combinatie Tabel Diagnose Combinatie Tabel Diagnose Combinatie Tabel Diagnose Combinatie Tabel 20xx0101 

 

Selectie 

Alle regels uit de Diagnose Combinatie Tabel die van toepassing zijn op subtrajecten gestart in het betreffende jaar 

 

Opmerking 

Alle informatie in bijlage 6 staat in de Diagnose Combinatie Tabel 
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Bijlage 7 bij NR: Overzicht zorgactiviteiten op nota 

Kolommen 

 

Zorgactiviteit code Zorgactiviteit omschrijving Op nota Zorgactiviteit consumentenomschrijving ZPK code ZPK omschrijving Ingangsdatum 

Zorgactiviteiten 

Tabel 

Zorgactiviteiten Tabel Zorgactiviteiten Tabel Zorgactiviteiten Tabel Zorgactiviteiten Tabel Zorgactiviteiten Tabel 20xx0101 of 20xx0101* 

 

Selectie 

Alle regels uit de Zorgactiviteiten Tabel die een op_nota indicatie 'J' hebben en geldig zijn in het betreffende jaar, inclusief regels met een verlengde einddatum (30-04-20xx) 

 

Opmerking 

Alle informatie in Bijlage 7 staat in de Zorgactiviteiten Tabel.  

Regels met einddatum 30-4-20xx zijn herkenbaar aan de asterisk (*) achter de ingangsdatum. 

 

 

Bijlage 9 bij NR: Overzicht dbc-zorgproducten op nota 

Kolommen 

 

Dbc-zorgproduct code Dbc-zorgproduct omschrijving Dbc-zorgproduct consumentenomschrijving Ingangsdatum 

Zorgproducten Tabel Zorgproducten Tabel Zorgproducten Tabel 20xx0101 

 

Selectie 

Alle regels met declarabele zorgproducten (geen uitvalproducten) uit de Zorgproducten Tabel die geldig zijn in het betreffende jaar. 

 

Opmerking 

Alle informatie in Bijlage 9 staat in de Zorgproducten Tabel. 

 

 


