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1. Inleiding
1.1 Doelgroep
Dit document is bestemd voor gegevensleveranciers in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de
forensische zorg (fz), ICT-leveranciers en beheerders en ontwikkelaars van het dbc-informatiesysteem.

1.2 Doel
Dit document beschrijft in detail de wijze waarop de export module binnen de zorgclustertool werkt en
hoe de output is opgebouwd.

1.3 Uitgangsdocumentatie
Bij het opstellen van deze specificatie is gebruik gemaakt van onderstaande documenten:

Gegevensaanleverstandaard OHW-GGZ 1.0

1.4 Definities en afkortingen
Om een eenduidige terminologie vast te stellen worden hieronder een aantal begrippen toegelicht.

ggz: geestelijke gezondheidszorg.
fz: forensische zorg.
HoNOS: Health of the Nation Outcome Scales; meetinstrument, ontwikkeld in opdracht van het Engelse
Ministerie van Volksgezondheid.
GA: Standaard voor DIS gegevensaanlevering.
DBC: De Diagnose Behandeling Combinatie is elk zorgproduct dat geleverd wordt aan een patiënt.
WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens.
DIS: DBC-informatiesysteem, het systeem waarin de DIS-data wordt opgeslagen.
www.dbcinformatiesysteem.nl: De website van de NZa over het dbc-informatiesysteem (DIS). Op deze
website is informatie beschikbaar die het DIS-aanleverproces ondersteunt.
http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz: De website van de NZa. Op deze website is informatie beschikbaar
over de ontwikkeling van de dbc-systematiek en de benodigde tabellen t.b.v. ICT-systemen.
NZa: De Nederlandse Zorgautoriteit.
www.NZA.nl: De website van de Nederlandse Zorgautoriteit.
zorgclustertool.nza.nl: Deze webapplicatie leidt u o.b.v. de HoNOS-vragenlijst stap-voor-stap door het
proces van het bepalen van het fz- of ggz-zorgcluster.

1.5 Url’s en omgevingen
Omgeving

Basis url

Toelichting

Productie

https://www.zorgclustertool.nl

Productieomgeving voor pilot fz / ggz

Acceptatie

https://acceptatie.zorgclustertool.nl

Proefomgeving, hierin mag vrij worden geëxperimenteerd door veldpartijen,
IT-leveranciers en andere geïnteresseerden.
Deze omgeving loopt mogelijk een versie voor op de productieomgeving.

1.6 Mapping Sectorcode - Secctorcode DIS
Sectorcode

Sectorcode DIS

Omschrijving

basisggz

TRJ-GBG

Generalistische basis ggz

ggz

DBC-GGZ

Gespecialiseerde ggz

topggz

DBC-GGZ

TOP ggz

crisisggz

DBC-GGZ

Crisis ggz

fzz

DBC-FZG

Forensische zorg (zonder strafrechtelijke titel)

fzm

DBC-FZG

Forensische zorg (met strafrechtelijke titel)

2. Export module Zorgclustertool

Om de voorgenoemde data-aanlevering te vergemakkelijken, is er een nieuwe functionaliteit toegevoegd
aan de Zorgclustertool.
Deze Export functionaliteit geeft de aanbieder inzicht in de ingevulde vragenlijsten inclusief de
invuldatum per vragenlijst. Gebruikersbeheerders kunnen deze lijst periodiek exporteren en aanleveren
bij de softwareleveranciers (indien deze dat wenst), zodat zij het onderhanden werk van de betreffende
pilot patiënten hierbij kunnen matchen. Vervolgens kunt u de teruggekregen data weer via het NZa
uitwisselportaal naar ons verzenden op de voorgenoemde momenten .

2.1 Korte beschrijving export module Zorgclustertool
Als gebruikersbeheerder ziet u een nieuwe knop: ‘Export’
Wanneer u, als gebruikersbeheerder, op de knop ‘Export’ klikt wordt er een lijst weergegeven waar alle,
door de behandelaren van uw organisatie of praktijk, ingevulde en afgeronde vragenlijsten in de
zorgclustertool getoond worden.
De lijst toont de gegevens: Sector; Instelling AGB code ; Instelling volg nummer; dbc-trajectnummer en
de invuldatum van het formulier.

2.2 Keuze voor export module
Op dit moment koppelen we binnen de NZa de gegevens vanuit de Zorgcluster tool met het Onder
Handen Werk ( OHW) bestand wat de aanbieders aanleveren. Deze gekoppelde gegevens worden
gebruikt voor data-analyse.
Het is nu aan de Software leveranciers en aanbieders om alleen de Pilotgegevens uit hun OHW bestand te
filteren (op de meest efficiënte en minst ingewikkelde manier). Dat is nu lastig te bepalen voor
aanbieders. De exportmodule zal meer helderheid geven (zonder de privacy te schenden). We mogen
o.a. geen patiënt gegevens terugkoppelen.

3. Specificatie output export module
3.1 Bestandsdefinitie
Eigenschap

Waarde

Toelichting

Bestandsextensie

csv

Encoding

UTF-8

Zonder BOM

Veldscheidingsteken

;

Puntkomma

Tekstindicator

"

Dubbele rechte quote

Lijnscheidingsteken

\r\n

Carriage return + Linefeed (Windows stijl)

3.2 Velddefinitie
Veldnaam

Type

Patroon / Toegestane waarden

Toelichting

Sector

AN7

DBC-FZG: Forensische zorg
DBC-GGZ: Specialistische ggz
TRJ-GBG: Generalistische basis ggz

Sectorcode DIS

AGB Code

N8

NNNNNNNN

Code van declarerende instelling

InstellingVolgnummer

N2

NN

Code van declarerende instelling (voorheen
instellingscode)

Trajectnummer

AN1..20

Datum van invullen
formulier

AN10

Het trajectnummer zoals dat ook wordt gebruikt in de DISstroom
JJJJ-MM-DD

De datum waarop het formulier is ingevuld

