Historisch overzicht wijzigingen Vektis standaarden en codelijsten.
29-011.
Nieuwe RBC uitgaven Q-standaarden
2018:
Per 29-01-2018 zijn nieuwe uitgaven van de RBC van de QDG301v1.0, QF301v2.0,
QG301v2.0, QG321v1.0, QK301v1.0, QV301v1.0, QZ301v1.1 en QZ301v2.0
beschikbaar.
23-012.
Heruitgave BER en XML Schemadefinities BM801-BM802
2018:
Per 23-01-2018 is er een nieuwe uitgave gepubliceerd van de Berichtspecificatie en de
Â XML Schemadefinities voor de BM801-BM802.
22-013.
Heruitgaven SA801v1.0
2018:
Met ingang van 22-01-2018 zijn nieuwe uitgaven van de SA801v1.0 beschikbaar. Het
betreft correctief onderhoud naar aanleiding van bevindingen tijdens de implementatie.
15-014.
Publicatie nieuwe versie VZ301
2018:
Met ingang van 12-01-2018 is de VZ301 in een versie 2.0 beschikbaar. In de BER zijn
vier nieuwe velden aan de zorgverzekeringsgegevens toegevoegd.
12-015.
Heruitgaven SA801v1.0
2018:
Met ingang van 12-01-2018 zijn nieuwe uitgaven van de SA801v1.0 beschikbaar. Het
betreft correctief onderhoud naar aanleiding van bevindingen tijdens de implementatie.
10-016.
Publicatie IW801v1.0 aanleverproces
2018:
Met ingang van 10-01-2018 is het document aanleverproces behorend bij de IW801 versie
1.0 beschikbaar op WESP.
08-017.
Heruitgave INV AW319v1.4
2018:
Met ingang van 08-01-2018 is uitgave 10 van de INV voor de AW319v1.4 beschikbaar.
Het betreft een wijziging in paragraaf 4.2.6 Logische sleutels prestatierecord.

22-128.
Heruitgave RBC QX301v2.1
2017:
Met ingang van 22-12-2017 is een uitgave 4 van de RBC voor de QX301v2.1
beschikbaar.

22-122017:

9.
Begeleidingsbrief declareren en controleren
wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en zintuigelijk gehandicapten,
wijzigingen per 1-1-2018

Per 22-12-2018 zijn versies 2 bij de AW319v1.4 gepubliceerd van:
Â - Begeleidingsbrief declareren en controleren wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en
zintuigelijk gehandicapten, wijzigingen per 1-1-2018
Â - MSVT FactsheetÂ
Het betreft wijzigingen Landelijke Factsheet intrekken beleidsregel MSV. Het gaat om
een compromismodel, omdat de oude versie 1.0 Landelijke Factsheet geen goedkeuring
kon krijgen van alle ketenpartijen.
21-1210. Nieuwe uitgaven QP301
2017:
Per 21-12-2017 zijn uitgave 3 van de STB en BER en uitgave 5 van de INV voor de
QP301v1.1 beschikbaar. Het betreft correctief onderhoud.
Â
19-1211. Nieuwe uitgave EF301v1.1 RBC
2017:
Met ingang van 19-12-2017 is eenÂ uitgave 2 van de RBC en uitgave 4 van de
BERÂ voor de EF301v1.1 beschikbaar. Het betreft correctief onderhoud.
18-1212. Heruitgaven IW801-IW802v1.0
2017:
Met ingang van 18-12-2017 zijn nieuwe uitgaven van de STB en INV van de IW801 en
IW802 versie 1.0Â beschikbaar. Het gaat om correctief onderhoud.
15-122017:

13.

Nieuwe uitgaven DG301 en QDG301

Per 15-12-2017Â isÂ uitgave 7 INV en uitgave 6 RBC van de DG301v1.0 en uitgaveÂ 6
RBC van de QDG301v1.0 beschikbaar. Het betreft aanpassingen vanwege dummy codes
G standaard.
11-1214. Heruitgave INV GZ321v1.0
2017:
Met ingang van 11-12-2017 is uitgave 12 van de INV voor GZ321v1.0 beschikbaar. De
wijziging betreft uitzonderingen op tijdsbesteding (par. 4.12.1).
11-1215. Heruitgave N7 RBC 2018 AW319v1.4 (Wlz)
2017:
Met ingang van 11-12-2017 is uitgave 29 van de RBC N7 voor AW319v1.4 beschikbaar.
Deze uitgave gaat in per 01-01-2018 en geldt voor de beleidsregels van 2018.
06-1216. Heruitgave XSLT SA801v1.0
2017:
Met ingang van 06-12-2017 is uitgave 6 van de XSLT van de SA801v1.0 beschikbaar. De
wijzigingen staan in het bijgevoegde mutatiedocument.
04-1217. Heruitgave XML Schemadefinities BM801-BM802
2017:
Per 04-12-2017 is er een nieuwe uitgave gepubliceerd van de XML Schemadefinities voor
de BM801-BM802. In de BM802 XSD is het minimum aantal voorkomens van
Betaalopdrachten gewijzigd van â€˜1â€™ naar â€˜0â€™.
30-1118. Heruitgave BER BM802
2017:
Met ingang van 30-11-2017 is uitgave 2 van de BER van de XML-standaard
Retourbericht Betaalopdracht mondzorg in de Wlz BM802 versie 1.0 vanÂ het CAK naar
zorgkantoor beschikbaar op WESP. Bij element Retourcodes van de Betaalopdracht is het
aantal voorkomens gewijzigd van â€œ0, 1 of meer maalâ€ naar â€œ1 of meer maalâ€.
22-1119. Heruitgave BER en INV ZH308v9.0
2017:
Met ingang van 22-11-2017 is uitgave 9 van de BER en uitgave 13 van de INV voor de
ZH308v9.0 gepubliceerd. Wijzigingen in verband met de introductie van â€œOZP
supplementair â€“ add-on overigâ€ per 2018 en correcties m.b.t. â€˜dure
geneesmiddelenâ€™ zijn doorgevoerd.

17-1120. Nieuwe uitgave EF301v1.1 RBC
2017:
Met ingang van 17-11-2017 is een uitgaveÂ 1 van de RBC voor deÂ EF301v1.1
beschikbaar.
13-1121. Heruitgave STB BM801
2017:
Per 13-11-2017 is erÂ uitgaveÂ 4 van de STBÂ gepubliceerd van de
BM801Â gepubliceerd . In par. 4.5 is bij de 2e bullit de volgende zin toegevoegd: â€œIn
de goede betaalopdrachten wordt retourcode 0200 ingevuld.â€•

13-112017:

22. Begeleidingsbrief declareren en controleren
wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en zintuigelijk gehandicapten,
wijzigingen per 1-1-2018

Begeleidingsbrief declareren en controleren wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en
zintuigelijk gehandicapten, wijzigingen per 1-1-2018
In februari heeft de NZa het besluit genomen om de beleidsregel Medisch
specialistische Verpleging Thuis (MSVT) te laten vervallen vanaf 2018. De uitwerking
van de consequenties die deze wijziging heeft voor ziekenhuizen, huisartsen,
thuiszorgaanbieders en zorgverzekeraars/zorgkantoren, zijn verwerkt in een
factsheet en begeleidingsbrief declareren en controleren (zie AW319v1.4).
Deze factsheet is opgesteld door ActiZ, ZN, V&VN en NFU, op basis van input die geleverd is
tijdens een aantal bijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten waren een aantal leden en een
vertegenwoordiging van andere brancheorganisaties (waaronder ook BTN, FMS en de NVZ)
aanwezig. Door deze partijen is zoveel mogelijk geprobeerd de knelpunten die voorheen ook
moeilijkheden veroorzaakten in de MSVT (verminderen administratieve lasten), voor 2018
op te lossen.
Daarnaast is de verzorging voor kinderen overgegaan van de jeugdwet naar de Zvw.
Voor eerstelijnsverblijf is de coulanceregeling voor het niet aanleveren van de AGB-code
vestiging in de declaratie voor 2017 ingetrokken. Zintuigelijk gehandicapten zijn geen
wijzigingen.

08-112017:

23.

Heruitgave RBC QX301v2.1

Met ingang van 08-11-2017 is een uitgave 3 van de RBC voor de QX301v2.1
beschikbaar.
01-1124. Nieuwe uitgave N7 RBC 2018 GZ321v1.0
2017:
Met ingang van 01-09-2017 is uitgave 13 van de RBC N7 voor GZ321v1.0 beschikbaar.
Deze uitgave gaat in per 01-01-2018 en geldt voor de beleidsregels van 2018.
01-1125. Nieuwe uitgaven FZ301v2.0
2017:
Met ingang van 01-11-2017 zijn nieuwe uitgaven van de FZ301v2.0 beschikbaar. Het
betreft herijking NHC en een N5-controle op totale en indirecte tijd.
30-1026. Nieuwe uitgave QDG301 INV
2017:
Per 30-10-2017 is uitgave 2 van de INV van de QDG301v1.0 beschikbaar. Par. 2.3.15
â€œDeclaratiebedrag (excl BTW),BTW percentage declaratiebedrag en BTW bedrag op
detailniveauâ€• is tussengevoegd.
20-1027. Nieuwe uitgaven FZ303v1.0 en COD706-MVJ
2017:
Met ingang van 20-10-2017 zijn nieuwe uitgaven van de BER en INV van de FZ303v1.0
beschikbaar. Het betreft experiment met de innovatieve zorgprestatie VPT en herijking
NHC. Ook is een nieuwe forensische zorgtitel aan de codelijst COD706-MVJ toegevoegd.
19-1028. Heruitgave IW801v1.0
2017:
Met ingang van 19-10-2017 is heruitgave van de BER van de IW801 versie 1.0
beschikbaar. Het gaat om correctief onderhoud.Â
18-1029. Nieuwe uitgave INV OS301
2017:
Per 18-10-2017 is er een nieuwe uitgave van de invulinstructie voor de OS301
beschikbaar op ei.vektis.nl.
16-102017:

30.

Correctie STB BM801

Per 16-10-2017 is erÂ uitgave 3 van de STBÂ gepubliceerd van de
BM801Â gepubliceerd . Het betreft een kleine correctie (een retourcodevermelding
verwijderd).
16-1031. Update Afsluitreden (COD874-DBCO)
2017:
Met ingang van 5-10-2017 is een update van de Afsluitreden COD874-DBCO
beschikbaar.
Code 40 (= Afsluiten vanwege beÃ«indiging JW321 berichtenverkeer.) en code 50 (=
Afsluiten vanwege beÃ«indiging DBC-systematiek jeugd-ggz.) zijn toegevoegd.
Raadpleeg ook www.istandaarden.nl
13-1032. Heruitgave IW801-IW802v1.0
2017:
Met ingang van 13-10-2017 is een heruitgave van het basisschema voor de IW801 en
IW802 versie 1.0 beschikbaar. Het gaat om correctief onderhoud op ZzpCode: ZZP0.
12-1033. Heruitgaven IW801-IW802v1.0
2017:
Met ingang van 12-10-2017 zijn heruitgaven van de BER, INV en XSD van de IW801 en
IW802 versie 1.0 beschikbaar. Het gaat om correctief onderhoud.
11-1034. Correctie Xslt's BM801
2017:
Per 11-10-2017 is er een nieuwe uitgave gepubliceerd van de XSLT definities voor de
BM801. Het betreft een kleine correctie in Rc8987.xslt en Rc8991.xslt.
05-102017:
Â

35.

Correctie basisschema BM801

Per 05-10-2017 is er een nieuwe uitgave gepubliceerd van de XML Schemadefinities voor
de BM801. Het betreft een enkele correctie in het basisschema.
02-1036. CSI-codelijst en heruitgave RBC PM304
2017:
Per 02-10-2017 is Code soort indicatie paramedische hulp COD321-VEK1 (CSI-codelijst)
uitbreid met nieuwe code 012 en aansluitend is uitgaveÂ 17 van de RBC van de

PM304v3.2 beschikbaar. Aanleiding hiervoor vormt de gewijzigde regelgeving per 2018.
Code 012Â betreft de Eerste n behandelingen fysiotherapie/gesuperviseerde
oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht.
29-0937. Heruitgave AW319v1.4 en QA301v2.0
2017:
Met ingang van 29-9-2017 zijn heruitgaven van de STB, BER, INV enÂ RBC van de
AW319v1.4 en de QA301v2.0Â beschikbaar. Het betreft aanpassingen in het kader van
iWlz2.0.
15-0938. Heruitgaven FS801-FS802v1.0
2017:
Met ingang van 15-09-2017 zijn nieuwe uitgaven BER en XSD van de FS801-FS802 v1.0
beschikbaar. Er zijn 4 nieuwe zorgsoorten in het kader van de Wmo en Jeugdwet
toegevoegd.
12-0939. Publicatie BM801v1.0 XSL Transformaties beschikbaar
2017:
Met ingang van 12-09-2017 zijn de XSL Transformaties voor de BM801v1.0 beschikbaar.
Â
08-0940. Heruitgaven Iw801-IW802v1.0
2017:
Met ingang van 8-09-2017 zijn heruitgaven van de STB, BER, INV en XSD van de
IW801 en IW802 versie 1.0 beschikbaar. Het gaat om correctief onderhoud.

08-092017:

41. Heruitgaven JW303v2.1, JW304v2.1, WMO303v2.1 en
WMO304v2.1

Met ingang van 08-09-2017 zijn heruitgaven van de BER van de JW303, JW304,
WMO303 en WMO304 v2.1Â beschikbaar. HetÂ gaat om correctief onderhoud.
04-0942. Heruitgave INV GZ321v1.0
2017:
Met ingang van 04-09-2017 is uitgave 11 van de INV GZ321v1.0 beschikbaar. De
gewijzigde verwijsafspraken gaan in per 1 januari 2017 i.p.v. 1 april 2017.

04-092017:

43. Nieuwe uitgave N7 RBC 2017 AW319v1.4 voor de Wlz
beschikbaar

Per 01-09-2017 is de nieuwe uitgave van de N7 RBC voor de AW319 beschikbaar, voor
de Wlz.
31-0844. Nieuwe uitgave N7 RBC GZ321v1.0 (concept)
2017:
Met ingang van 01-09-2017 is uitgave 12 van de RBC N7 voor GZ321v1.0 beschikbaar.
Deze concept uitgave gaat in per 01-01-2018 en geldt voor de beleidsregels van 2018.
31-0845. Heruitgave STB BM801
2017:
Met ingang van 31-08-2017 is uitgave 2 van de STB van deÂ XML-standaard
Betaalopdracht mondzorg in de WlzÂ BM801 versie 1.0 beschikbaar. Enkele kleine
correcties zijn doorgvoerd, zie het mutatieoverzicht achterin.
23-0846. Update retourcodetabel COD954-VEKT
2017:
Met ingang van 24-08-2017 is een update van de retourcodetabel COD954-VEKT
beschikbaar. Retourcode 8976 is verduidelijkt naar "Bij meer dan 3 declaraties kroon- en
brugwerk binnen 12 maanden moet een machtiging afgegeven zijn door de
zorgverzekeraar.".
10-0847. Publicatie nieuwe standaard BM801-BM802
2017:
Met ingang van 10-08-2017 is de nieuwe XML-standaard Betaalopdracht mondzorg in de
Wlz BM801 versie 1.0 van zorgkantoor naar het CAK beschikbaar op WESP. Tevens is
de bijbehorende retourinformatiestandaard BM802 versie 1.0 beschikbaar. De
ingangsdatum is 01-01-2018. Uiterlijk per 01-04-2018 behoren alle nieuwe
betaalopdrachten door zorgkantoren met deze standaard bij het CAK ingediend te worden.
Deze nieuwe standaard vervangt de betaalopdracht van het papieren BZT/3 formulier.
Hiermee is de tweede mijlpaal in de cyclus digitalisering mondzorg Wlz bereikt. De eerste
mijlpaal betrof het per 01-07-2017 digitaal declareren van mondzorg in de Wlz met de
MZ301-MZ302 declaratiestandaard (van mondzorgverlener naar zorgkantoor).
10-082017:

48.

Heruitgave XSLT SA801v1.0

Met ingang van 10-08-2017 is uitgave 5 van de XSLT van de SA801v1.0 beschikbaar. De
wijzigingen staan in het bijgevoegde mutatiedocument.
09-0849. Heruitgave QDG301 RBC
2017:
Per 09-08-2017 is uitgaveÂ 5 van de RBC voor de QDG301 beschikbaar op WESP. Twee
controles N4 zijn gelijk gemaakt aan die voor de DG301. De laatste N5-controle met id.
2456, betreffende periode dat dummycodes zijn toegestaan, is overgenomen van de RBC
van de DG301.
28-0750. Heruitgaven JW303v2.1 en WMO303v2.1
2017:
Met ingang van 28-07-2017 zijn heruitgaven van de BER van de JW303 en WMO303
versie 2.1 beschikbaar. Het gaat om correctief onderhoud.Â
28-0751. Heruitgaven SA801-SA802v1.0
2017:
Met ingang van 28-07-2017 zijn nieuwe uitgaven van de SA801-SA802 v1.0 beschikbaar.
Het betreft correctief onderhoud naar aanleiding van bevindingen tijdens de
implementatie.
27-0752. Heruitgaven IW801-IW802v1.0
2017:
Met ingang van 27-07-2017 zijn heruitgaven van de STB en INV voor de IW801v1.0
beschikbaar. Het gaat om correctief onderhoud.
24-0753. Heruitgave INV MZ301v1.3 (Wlz)
2017:
Met ingang van 24-07-2017 is uitgaveÂ 6 van de INV van de standaard MZ301 versie 1.3
beschikbaar. In de INV is in par. 4.7.1 de verwijzing naar paradontologen verwijderd.
Aansluitend is het declaratievoorbeeld m.b.t. paradontologie (par. 4.9.4) verwijderd. Een
paradontoloog is een specialisatie van een tandarts, die in de declaratie niet separaat
onderscheiden behoeft en kan worden.
24-0754. Nieuwe uitgave SA801 N7 RBC
2017:
Met ingang van 24-07-2017 is uitgaveÂ 2 van de RBC N7 voor de SA801v1.0
beschikbaar. De uitgave betreft een correctie van rubrieknummers.

Â
06-0755. Heruitgave STB SA801v1.0
2017:
Met ingang van 06-07-2017 is uitgave 5 van de STB van de SA801v1.0 beschikbaar. Het
betreft correctief onderhoud naar aanleiding van bevindingen tijdens de implementatie.
22-0656. Heruitgaven IW801-IW802v1.0
2017:
Met ingang van 22-06-2017 zijn heruitgaven van de STB, BER en INV voor de
IW801v1.0 en IW802v1.0 beschikbaar. Het gaat om correctief onderhoud.Â
20-0657. Heruitgave INV PM304v3.2
2017:
Per 20-06-2017 is uitgaveÂ 10 van de INV van de PM304v3.2 beschikbaar. In par. 4.2
van de INVÂ is gegeven â€œ0411 Aantal uitgevoerde prestatiesâ€•Â nog iets
duidelijker beschreven bij het declareren in eenheden van 15 minuten.
20-0658. Eerste uitgave N7 RBC SA801v1.0
2017:
Met ingang van 20-06-2017 is uitgave 1 van de RBC N7 voor de SA801v1.0 beschikbaar.
De uitgave gaat in per 01-07-2017 en heeft betrekking op meerdere standaarden waar er
sprake kan zijn van samenloop.Â
16-0659. Heruitgaven SA801v1.0
2017:
Met ingang van 16-06-2017 zijn nieuwe uitgaven van de STB en BER van de SA801v1.0
beschikbaar. Het betreft correctief onderhoud naar aanleiding van bevindingen tijdens de
implementatie.
12-0660. Publicatie DCSPH bij de PM304
2017:
PerÂ 12-06-2017 is uitgave 1 van het Diagnose coderingssysteem paramedische hulp
(DCSPH) en uitgave 9 van de INV bij deÂ PM304v3.2 beschikbaar. De DCSPH is al vele
jaren in gebruik voor fysiotherapie en oefentherapie. In par. 4.3 van de INV is de
omschrijving â€œ005 VNZ-diagnosecodelijst fysiotherapie/oefentherapie (C/M)â€•
herbenoemd naar â€œ005 Diagnose coderingssysteem paramedische hulp (DCSPH)â€•,
aansluitend bij de terminologie in het spraakgebruik.

07-0661. Heruitgave INV DG301v1.0
2017:
Met ingang van 07-06-2017 is uitgaveÂ 6 van de INV van
deÂ DG301v1.0Â beschikbaar. Par. 4.6 is gewijzigd. Op blz. 46 is onder opmerkingen de
4e bullit m.b.t. â€œ0426 Tarief prestatieâ€ aangevuld met â€˜(alleen nullen niet
toegestaan)â€™.
07-0662. Heruitgave INV GZ321v1.0
2017:
Met ingang van 07-06-2017 is uitgave 10 van de INV GZ321v1.0 beschikbaar. Het betreft
een wijziging in het kader van de nieuwe verwijsafspraken per 1 april 2017 in paragraaf
4.8.
06-0663. Heruitgave testset MZ301v1.3 (Wlz)
2017:
Met ingang van 06-06-2017 is uitgave 2 van de testset voor de MZ301v1.3 beschikbaar.
De testset is voor het declareren van Wlz-mondzorg naar zorgkantoren.
06-0664. Heruitgaven IW801v1.0 en IW802v1.0
2017:
Met ingang van 06-06-2017 zijn uitgaven 4 van de XSD en XSLT voor de IW801v1.0 en
IW802v1.0 beschikbaar. Het gaat om correctief onderhoud.
02-0665. Heruitgaven IW801v1.0
2017:
Met ingang van 02-06-2017 zijn uitgaven 3 van de STB, RBC, XSLT's en testberichten
voor de IW801v1.0 beschikbaar. Het gaat om corrrectief onderhoud. De wijzigingen
hebben alleen consequenties voor VECOZO en Vektis.
31-0566. Nieuwe uitgave N7 RBC GZ321v1.0
2017:
Met ingang van 01-06-2017 is uitgave 11 van de RBC N7 voor GZ321v1.0 beschikbaar.
De uitgave gaat in per 01-07-2017 en geldt voor de beleidsregels van 2017.
31-052017:

67.

Heruitgave RBC QF301v2.0

Met ingang van 31-05-2017 is uitgaveÂ 12 van de RBC van de QF301v2.0 beschikbaar.
N5-controle 1906 is verwijderd, deze controle wordt als overbodig beschouwd.
30-0568. Heruitgave RBC MZ301
2017:
Met ingang van 30-05-2017 is uitgaveÂ 22 van de RBCÂ van de standaard MZ301 versie
1.3 beschikbaar. N5-controle 2442 is gewijzigd (heeft alleen nog betrekking op de Wlz,
niet meer op de Zvw).
24-0569. 2e uitgave N7 RBC 2017 MZ301 mondzorg in de Wlz
2017:
Met ingang van 24-05-2017 is uitgaveÂ 2 van de N7 RBCÂ 2017 Mondzorg in de Wlz
van de standaard MZ301 versie 1.3 beschikbaar. Id-nummers zijn toegevoegd en een
retourcode is gewijzigd. Bijbehorende hulptabellen en controlematricesÂ staan hier:
https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=AWBZ
23-0570. Heruitgave RBC DG301
2017:
Met ingang van 23-05-2017 is uitgaveÂ 5 van de RBC van
deÂ DG301v1.0Â beschikbaar. In N5-controle 2435 is de einddatum voor het mogen
gebruiken van de dummy-codes van 30 juni veranderd naar 31 december 2017.
23-0571. Heruitgaven IW801-IW802v1.0
2017:
Met ingang van 23-05-2017 zijn uitgave 2 van de STB, BER, RBC, XSLT's, testberichten
en uitgave 3 van de XSD's voor de IW801v1.0 en IW802v1.0 beschikbaar. Het gaat om
corrrectief onderhoud.
11-0572. Eerste uitgave N7 RBC 2017 MZ301 mondzorg in de Wlz
2017:
Met ingang van 11-05-2017 is uitgaveÂ 1 van de N7 RBCÂ 2017 Mondzorg in de Wlz
van de standaard MZ301 versie 1.3 beschikbaar. Bijbehorende hulptabellen en
controlematricesÂ staan hier: https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=AWBZ
05-052017:

73.

Publicatie Tips & tricks retourinfomatie GZ321v1.0

Met ingang van 05-05-2017 zijn er Tips & tricks retourinfomatie bij de GZ321v1.0
gepubliceerd.
Wat te doen met retourcodes bij de afkeur van een declaratie:
Als een declaratie geheel of gedeeltelijk wordt afgekeurd wordt de reden daarvan middels
retour informatie kenbaar gemaakt aan de declarant. In de retourinformatie wordt
aangegeven, via retourcodes, waarom de declaratie (geheel of gedeeltelijk) is afgekeurd.
Veel (vrijgevestigde) zorgaanbieders hebben aangegeven moeite te hebben met de
begrijpelijkheid van de retourinformatie, en weten vaak ook niet wat met deze
retourinformatie te doen. Samen met (vrijgevestigde) zorgaanbieders is er gewerkt aan
vergroten van de begrijpelijkheid van retourinformatie GGZ en zijn er zogenaamde
â€˜tips & tricksâ€™ opgesteld voor het verwerken van retourinformatie.Â
Naast informatie over het verwerken van retourinformatie, bevat dit document
gebruiksvriendelijke omschrijvingen van de veel voorkomende technische en inhoudelijke
retourcodes.
04-0574. Nieuwe uitgave RBC AW319
2017:
Per 04-05-2017 is uitgave 17 van de RBCÂ van deÂ Â AW319-AW320v1.4 beschikbaar
bij de AW319-v1.4. In de RBC zijn twee oude N5-controles omgezet naar vier controles,
dit betreft een correctie. Zie de mutatielijsten voor de doorgevoerde mutaties.Â
Â
04-0575. Nieuwe uitgaven INV en RBC MZ301v1.3
2017:
Met ingang van 26-04-2017 is uitgaveÂ 5 van de INV en uitgave 21 van de RBCÂ van de
standaard MZ301 versie 1.3 beschikbaar. In de INV is een kleine verduidelijking
doorgevoerd in par. 4.9.1 (3e bullit onder Algemeen). Aansluitend zijn in de RBC twee
N5-controles toegevoegd. Verder zijn in de RBC twee oude N5-controles omgezet naar
vier nieuwe controles, dit betreft een correctie. Zie de mutatielijsten voor de doorgevoerde
mutaties.
01-0576. Heruitgave INV DG301v1.0
2017:
Met ingang van 01-05-2017 is uitgaveÂ 5 van de INV van
deÂ DG301v1.0Â beschikbaar. De beschrijvingen van de par. 4.5 en 4.6 zijn
geactualiseerd op basis van signalen uit het veld via de leden van de voormalige
ontwikkelwerkgroep DG301. Zie de mutatielijst voor iets meer bijzonderheden.

11-0477. Heruitgaven SA801v1.0
2017:
Met ingang van 11-04-2017 zijn nieuwe uitgaven van de RBC, testgevallen, XSLT en
XML van de SA801v1.0 beschikbaar. Het betreft correctief onderhoud naar aanleiding
van bevindingen tijdens de implementatie.
06-0478. Nieuwe uitgaven BER, INV en RBC MZ301v1.3
2017:
Met ingang van 06-04-2017 is uitgave 5 van de BER, uitgave 4 van de INV en uitgave 20
van de RBCÂ van de standaard MZ301 versie 1.3 beschikbaar. Het bleek nodig voor de
Wlz nu twee declaratievarianten (systematieken) A-variant en de B-variant te
onderkennen (zie INV par. 4.7 en 4.9). Naast meerdere wijzigingen in de INV waren in de
BER en RBC elk Ã©Ã©n wijziging nodig. Zie verder de mutatielijst van de gewijzigde
documenten. De huidige informatiestroom in de Zvw, mondzorgdeclaraties naar
zorgverzekeraars, is niet gewijzigd.
03-0479. Heruitgaven JW303-JW304v2.1
2017:
Met ingang van 03-04-2017 zijn heruitgaven van de JW303v2.1 BER en XSD en van de
JW304v2.1 XSD beschikbaar. Het gaat om correctief onderhoud.

30-032017:

80. Heruitgaven JW303-JW304v2.1 en WMO303WMO304v2.1

Met ingang van 30-03-2017 zijn heruitgaven van de BER (JW303, WMO303) en INV
(JW303-JW304 en WMO303-WMO304) versie 2.1 beschikbaar. Het gaat om correctief
onderhoud.Â
29-0381. COD-016 bijgewerkt
2017:
Per 30-03-2017 is COD-016 bijgewerkt. De wijzigingen uit de mini-release AGBÂ zijn
hierin verwerkt.
28-0382. (Her)uitgaven IW801-IW802v1.0
2017:
Met ingang van 28-03-2017 zijn uitgave 1 van de XSLT's, de testgevallen en de
testberichten van de IW801v1.0 en een uitgave 2 xsd IW801v1.0 en IW802v1.0
beschikbaar.

20-0383. Nieuwe uitgave N7 RBC 2017 AW319 Wlz
2017:
Per 20-03-2017 is er een nieuwe uitgave beschikbaar van de N7 RBC voor 2017. Deze is
hier te vinden:
http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=AW319&is_versie=1.4
10-0384. Heruitgave XSLT SA801v1.0
2017:
Met ingang van 10-03-2017 is uitgave 2 van de XSLT van de SA801v1.0 beschikbaar.
Het betreft correctief onderhoud naar aanleiding van bevindingen tijdens de
implementatie.
09-0385. Nieuwe uitgaven RBC KZ301v3.2 en QK301v1.0
2017:
Met ingang van 09-03-2017 zijn uitgave 17 RBC voor KZ301v3.2 en uitgave 8 RBC
QK301v1.0 beschikbaar.
01-0386. Nieuwe uitgave N7 RBC GZ321v1.0
2017:
Met ingang van 01-03-2017 is uitgave 10 van de RBC N7 voor GZ321v1.0 beschikbaar.
De uitgave gaat in per 01-04-2017 en geldt voor de beleidsregels van 2017.
01-0387. Nieuwe uitgave N7 RBC 2017 AW319 Wlz
2017:
Per 01-03-2017 is er een nieuwe uitgave beschikbaar van de N7 RBC voor 2017. Deze is
hier te vinden:
http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=AW319&is_versie=1.4
24-0288. Heruitgaven SA801-SA802v1.0
2017:
Met ingang van 24-02-2017 zijn nieuwe uitgaven van de STB, BER en XSD van de
SA801-SA802v1.0 beschikbaar. Het betreft correctief onderhoud naar aanleiding van
bevindingen tijdens de implementatie.
15-022017:

89.

Publicatie testset MZ301v1.3

Met ingang van 15-02-2017 is een nieuwe testset voor de MZ301v1.3 beschikbaar. De
testset is voor het declareren van Wlz-mondzorg naar zorgkantoren.
14-0290. Heruitgaven BER's FZ301 en FZ303
2017:
Met ingang van 14-02-2017 is uitgave 3 van de BER van de FZ301v2.0Â en uitgave 4
van de BER van de FZ303v1.0 beschikbaar. In elk zijn de constraints en condities van
0205 Verzekerdennummer gewijzigd (lengte SKN niet meer vermeld).
10-0291. Heruitgaven STB en BER SA801v1.0
2017:
Met ingang van 10-02-2017 zijn uitgave 2 van de STB en uitgave 2 van de BER van de
SA801v1.0 beschikbaar. Het betreft correctief onderhoud naar aanleiding van bevindingen
tijdens de implementatie.
10-0292. Heruitgave BER VE304v4.2
2017:
Met ingang van 09-02-2017 is uitgave 3 van de BER excel van de VE304v4.2
beschikbaar. Het betreft een wijziging op de constraint van de rubriek subversienummer
bericht.
03-0293. Publicatie IW801-IW802v1.0
2017:
Met ingang van 03-02-2017 is de nieuwe informatiestandaard Indicatie WlzÂ IW801v1.0
en de bijbehorende retourstandaard IW802v1.0 beschikbaar op WESP.
01-0294. Nieuwe uitgaven MZ301-MZ302v1.3
2017:
Met ingang van 01-02-2017 zijn nieuwe uitgaven van de standaard MZ301-MZ302 versie
1.3 beschikbaar. In het kader van de administratieve lastenverlichting is de standaard
geschikt gemaakt voor het declareren van Wlz-mondzorg naar zorgkantoren. De huidige
informatiestroom in de Zvw, mondzorgdeclaraties naar zorgverzekeraars, is niet
gewijzigd.
30-0195. Heruitgave RBC ZH308v9.0
2017:
Met ingang van 30-01-2017 is uitgave 18 van de RBC voor de ZH308v9.0 gepubliceerd.
N5-controle 2447 is toegevoegd (controle dat een DBC maximaal 120 dagen mag duren).

30-012017:

96. Heruitgaven JW303-JW304v2.1 en WMO303WMO304v2.1

Met ingang van 30-01-2017 zijn heruitgaven van de BER van de JW303, JW304,
WMO303 en WMO304 versie 2.1 beschikbaar. Het gaat om correctief onderhoud.
26-0197. Publicatie eindconcepten IW801-IW802v1.0
2017:
Met ingang van 26-01-2016 is de nieuwe informatie standaard Indicatie
WlzÂ IW801v1.0 en de bijbehorende retourstandaard IW802v1.0 in eindconcept
beschikbaar op WESP.
Definitieve publicatie volgt na besluitvorming door de WG Dashboard in januari 2017.
12-0198. Heruitgave RBC QK301-QK302v1.0
2017:
Met ingang van 12-01-2017 is een nieuwe uitgave van de RBC van de QK301QK302v1.0 beschikbaar.
09-0199. Publicatie notitie versienummer EI-standaarden
2017:
Op 09-01-2017 is de notitie "Criteria nieuwe versie en subversie EI-standaard", versie 2.0
op de homepage van WESP gepubliceerd.
02-01100. Heruitgave RBC ZH308v9.0
2017:
Met ingang van 02-01-2017 is uitgave 17 van de RBC voor de ZH308v9.0 gepubliceerd.
De al niet meer door VECOZO uitgevoerde N5-controle met ID 2382 is op verzoek fysiek
uit de RBC verwijderd.
30-12101. Publicatie concepten IW801-IW802v1.0
2016:
Met ingang van 29-12-2016 is de nieuwe informatie standaard Indicatie
WlzÂ IW801v1.0 en de bijbehorende retourstandaard IW802v1.0 in concept beschikbaar
op WESP.
Een reactie op de concepten kunt u tot uiterlijk 10 januari geven.
Definitieve publicatie volgt na besluitvorming door de WG Dashboard in januari 2017.

23-122016:

102. Publicatie SA801-SA802v1.0

Met ingang van 23-12-2016 is de nieuwe informatie standaard Samenloop Financiering Wlz-Zvw
SA801 versie 1.0 en de bijbehorende retourstandaard SA802 versie 1.0 beschikbaar op WESP.

Â
22-12103. Heruitgave RBC en publicatie restitutienota MZ301v1.3
2016:
Met ingang van 22-12-2016 is uitgave 18 van de RBC en uitgave 1 van de restitutienota
voor de MZ301v1.3 beschikbaar. Per 2017 is er een wettelijke noodzaak boven/onder
voor relevante prestaties op de declaratie te vermelden. Aan de RBC is een N6-controle
toegevoegd (controle boven/onder). De eerste formele uitgave van de restitutienota sluit
hier bij aan met ook een kolom boven/onder.
22-12104. Heruitgave RBC KZ301-KZ302v3.2
2016:
Met ingang van 22-12-2016 is een nieuwe uitgave van de RBC van de KZ301-KZ302v3.2
beschikbaar.
22-12105. Heruitgave INV DG301v1.0
2016:
Met ingang van 22-12-2016 is uitgaveÂ 4 van de INV van
deÂ DG301v1.0Â beschikbaar. Enkele correcties in de par. 4.3, 4.5 en 4.6 zijn
doorgevoerd. Par. 4.8 is toegevoegd. Zie de mutatielijst voor iets meer bijzonderheden.
22-12106. Heruitgave INV AP304v8.0
2016:
Met ingang van 22-12-2016 is uitgaveÂ 9 van de INV van de AP304v8.0 beschikbaar. In
de INV is par. 4.11 Voorschrijvergegevens boven de voorschrijvertabel aangevuld met
een tekst die begint met â€˜Nadrukkelijk wordt hier vermeldâ€™.
16-12107. Heruitgaven BER en RBC DG301v1.0
2016:
Met ingang van 16-12-2016 is uitgave 3 van de BER en uitgave 4 van de RBC van de
DG301v1.0 beschikbaar. Enkele kleinere wijzigingen van regelgeving/afspraken zijn
doorgevoerd. Zie de mutatielijsten.

15-12108. Generieke retourcode voor de AP305
2016:
Per 15-12-2016 is retourcodeÂ 8936 van de COD954-Vekt toegevoegd ten behoeve van
de AP305v8.0. Het is een generieke code, die niet bij een controleregel van de RBC
behoort.

08-122016:

109. Publicatie conversieschema's JW303, JW304, WMO303 en
WMO304

Met ingang van 08-12-2016 zijn conversieschema's voor de JW303v2.1, JW304v2.1,
WMO303v2.1 en WMO304v2.1 van v2.1 naar v2.0 en andersom beschikbaar.
06-12110. Heruitgave INV AP304v8.0
2016:
Met ingang van 06-12-2016 is uitgaveÂ 8 van de INV van de AP304v8.0 beschikbaar. In
de INV is par. 4.11 Voorschrijvergegevens aan het eind aangevuld met â€œControle op
voorschrijvergegevensâ€•.
05-12111. Nieuwe uitgave N7 RBC AW319 Wlz
2016:
Met ingang van 05-12-2016 is uitgaveÂ 24 van de RBC N7 voor Wlz AW319v1.4
beschikbaar. De uitgave gaat in per 01-01-2017 en geldt voor de beleidsregels van 2017.

05-122016:

112. Heruitgaven JW303-JW304v2.1 en WMO303WMO304v2.1

Met ingang van 05-12-2016 zijn heruitgaven van RBC, XSLT en testbestanden van de
JW303, JW304, WMO303 en WMO304 versie 2.1 beschikbaar. Het gaat om correctief
onderhoud van controle geldigheid productdatum (rc8222).
02-12113. Publicatie QK301-QK302v1.0
2016:
Met ingang van 02-12-2016 zijn nieuwe uitgaven van STB, BER, INV en RBC van de
standaard QK301v1.0 en QK302v1.0 beschikbaar. De standaard is aangepast voor het
aanleveren van schadelastinformatie integrale geboortezorg.
30-112016:

114. Heruitgave BER en RBC MZ301v1.3

Met ingang van 30-11-2016 is uitgave 3 van de BER en uitgave 17 van de RBC
MZ301v1.3 beschikbaar. Aanleiding is de gewijzigde regelgeving m.b.t.
Fronttandvervanging per 2017. Fronttandvervanging wordt hierbij duidelijk zichtbaar in
de declaratie.
29-11115. Heruitgave PM304v3.2 en QP301v1.1 specificaties
2016:
Per 29-11-2016 is uitgaveÂ 7 van de BER,Â uitgaveÂ 8 van de INV en uitgave 16 van de
RBCÂ van de PM304v3.2 beschikbaar. Hiernaast zijn uitgaveÂ 2 van de BER
enÂ uitgaveÂ 4 van de INV van de QP301v1.1 beschikbaar. De wijzigingen zijn
gebaseerd op wijzigingen in regelgeving 2017 en praktische afspraken. Hierbij is de
codelijst COD321-VEK1 uitgebreid met code 11 (1 Claudicatio intermittens).
24-11116. Heruitgave RBC KZ301-KZ302v3.2
2016:
Met ingang van 24-11-2016 is een nieuwe uitgave van de RBC van de KZ301-KZ302v3.2
beschikbaar.
15-11117. Heruitgave begeleidingsbrief en INV AW319v1.4
2016:
Met ingang van 15-11-2016 zijn uitgave 2 van de begeleidingsbrief - factsheet 2017 en
uitgave 8 van de INV van de AW319v1.4 beschikbaar. De begeleidingsbrief is aangepast
m.b.t. integrale WV-prestaties en in het verlengde hiervan is de declaratiemethode voor
WV-prestaties aangepast.
07-11118. Publicatie RBC N7 Wlz AW319v1.4
2016:
Met ingang van 07-11-2016 is uitgaveÂ 23 van de RBC N7 voor Wlz AW319v1.4
beschikbaar. De uitgave gaat in per 01-01-2017 en geldt voor de beleidsregels van 2017.
De koppeltabel en de controle-matrices zijn opÂ TOGÂ beschikbaar.
04-11119. Heruitgave OAF QX301v2.1
2016:
Met ingang van 04-11-2016 is een uitgave 2 van de OAF voor de QX301v2.1
beschikbaar.

01-11120. Publicatie RBC N7 GZ321v1.0
2016:
Met ingang van 01-11-2016 is uitgave 9 van de RBC N7 voor GZ321v1.0 beschikbaar.
De uitgave gaat in per 01-01-2017 en geldt voor de beleidsregels van 2017.
27-10121. FZ303: Uitbreiding codelijst COD706-MVJ
2016:
Met ingang van 28-10-2016 is is codelijst COD706-MVJ van het veld 0409 Forensische
zorgtitel van de FZ303v1.0 aangevuld met de codes 144, 145, 146, 148 en 149. Dit is
gebaseerd op extra codes opgenomen in de NZA-nadere regel NR/REG-1706.
27-10122. Nieuwe uitgaven QA301-QA302v2.0
2016:
Met ingang van 27-10-2016 is een nieuwe uitgave van de standaard QA301-QA302 versie
2.0 beschikbaar. Het betreft wijzigingen als gevolg van de noodzakelijke aanpassingen
voortkomend uit de beleidsregels voor Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf en Zorg
zintuiglijk gehandicapten.
De standaard is geschikt voor de schadelast Wlz van zorgkantoren en van WV en ZG van
zorgverzekeraars. Vanaf 1 januari 2017 is de standaard ook geschikt voor de schadelast
ELV van zorgverzekeraars.

25-102016:

123. Heruitgaven JW303-JW304v2.1 en WMO303WMO304v2.1

Met ingang van 25-10-2016 zijn heruitgaven van STB en BER van de JW303, JW304,
WMO303 en WMO304 versie 2.1 beschikbaar. Het gaat om correctief onderhoud.
24-10124. Publicatie RBC N7 Zvw AW319v1.4
2016:
Met ingang van 24-10-2016 is uitgave 3 van de RBC N7 voor Zvw AW319v1.4
beschikbaar. De uitgave voor de Zvw gaat in per 01-01-2017 en geldt voor de
beleidsregels van 2017.
18-10125. Heruitgave RBC AP304v8.0
2016:
Met ingang van 18-10-2016 is uitgaveÂ 14 van de RBC van de AP304v8.0Â beschikbaar.
Op de controleniveaus 3 t/m 5 zijn in de VECOZO-kolomÂ een aantalÂ signaleringen

verwijderd (op basis van monitor rapportages retourcodesignaleringen t/m september
2016). Zie de mutatielijst voor welke controles het betreft.
18-10126. Heruitgave RBC KZ301-KZ302v3.2
2016:
Met ingang van 18-10-2016 is een nieuwe uitgave van de RBC van de KZ301-KZ302v3.2
beschikbaar.

17-102016:

127. Heruitgaven JW303-JW304v2.1 en WMO303WMO304v2.1

Met ingang van 17-10-2016 zijn heruitgaven van de BER van de JW303, JW304,
WMO303 en WMO304 versie 2.1 beschikbaar. De XSD van de JW304v2.1 is aangepast.
12-10128. Heruitgave INV ZH308v9.0 en aanvulling COD153
2016:
Met ingang van 12-10-2016Â is uitgave 12 van de INV voor de ZH308v9.0 gepubliceerd.
In par. 4.8 is de tekstÂ van gebruik versies ZH308/ZH309 voor en na invoeringsdatum
versie 9.0 aangepast wegens invoering standaard DG301 voor dure geneesmiddelen per
2017. Verder is de codelijst COD153 van â€œ0444 Grouperidentificatieâ€•Â aangevuld met
twee codes omdat VECOZO de Groupers herbouwd in gebruik neemt.

Â
12-10129. Publicatie FS801-FS802v1.0
2016:
Met ingang van 04-10-2016 is de standaard fraudesignalen FS801-FS802 versie 1.0
beschikbaar.
In opdracht van de TIZ-beleidsgroep (VWS, NZa, IGZ, OM, Inspectie SZW, FIOD,
Belastingdienst, CIZ, VNG en ZN) is door Vektis de standaard voor uitwisseling van
fraudesignalen ontwikkeld ten behoeve van uniforme gegevensuitwisseling. De
specificaties voor de standaard zijn met betrokken TIZ-partijen tot stand gekomen. Met
deze documenten kunnen partijen de (softwarematige) aanpassingen in de
gegevensuitwisseling in gang zetten. Ten aanzien van de implementatie van de standaard,
waarmee daadwerkelijk de uniforme gegevensuitwisseling tussen de ketenpartijen gaat
plaatsvinden, wordt met betrokken partijen en diens softwareleveranciers een bijeenkomst
georganiseerd. Naar verwachting zal dit nog in 2016 plaatsvinden of begin 2017.

07-10130. Nieuwe uitgaven RBC N7 GZ321v1.0
2016:
Met ingang van 07-10-2016 zijn uitgaven 7 en 8 van de RBC N7 voor GZ321v1.0
beschikbaar. Uitgave 7 geldt voor de beleidsregels 2016 en de concept uitgave 8 voor de
beleidsregels 2017.
07-10131. Nieuwe uitgaven GZ321-GZ322v1.0 en COD878-VEKT
2016:
Met ingang van 07-10-2016 is een nieuwe uitgave van de standaard GZ321-GZ322 versie
1.0 beschikbaar. Parallel hieraan is de beroepentabel GGZ COD878-DBCO aangepast.
Het betreft wijzigingen als gevolg van de noodzakelijke aanpassingen voortkomend uit de
NZa beleidsregels van 2017 voor Gespecialiseerde GGZ en Generalistische Basis GGZ.
03-10132. Publicatie testbestanden KZ301
2016:
Per 29-09-2016 zijn de Testgevallen en Testbestanden voor de KZ301v3.2Â Declaratie
kraamzorg en integrale geboortezorg op ei.vektis.nl gepubliceerd.
26-09133. Erratum en addendum Q-informatiestandaarden
2016:
Per 26-09-2016 is er bij de volgende Q-informatiestandaarden een Erratum en addendum
gepubliceerd.
Â Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â Â Â Â Â Â

QA301v1.1 en v2.0 (versiedatum 26-02-2013/16-10-2014)
QDG301v1.0 (versiedatum 30-06-2016)
QF301v2.0 (versiedatum 19-12-2013)
QG301v2.0 en QG321v1.0 (versiedatum 09-04-2013/10-03-2014)
QK301v1.0 (versiedatum 29-02-2016)
QV301v1.0 (versiedatum 29-02-2016)
QZ301v1.1 en v2.0 (versiedatum 04-12-2012/18-03-2014)

Â
22-09134. Heruitgave STB, INV QX301v2.1
2016:
Met ingang van 22-09-2016 zijn uitgaven 3 van de STB en de INV voor de QX301v2.1
beschikbaar. De aanleiding voor de wijzigingen betreft toegewezen RfC's.

22-09135. Nieuwe uitgave QDG301 RBC en testbestanden
2016:
Per 21-09-2016 is er een nieuwe uitgave van de QDG301 RBC en testbestanden
beschikbaar.
19-09136. Heruitgave RBC JW303v2.1 en WMO303v2.1
2016:
Met ingang van 19-09-2016 zijn heruitgaven RBC JW303v2.1 en WMO303v2.1
beschikbaar. In werkblad Informatie zijn aanpassingen doorgevoerd.
09-09137. Heruitgave RBC QK301
2016:
Met ingang van 09-09-2016 is er een nieuwe uitgave van de RBC beschikbaar voor de
QK301. Het betreft aanpassingen binnen de huidige QK.
Op termijn zullen aanpassingen volgen in verband met integrale geboortezorg.
07-09138. Nieuwe uitgaven AW319-AW320v1.0
2016:
Met ingang van 07-09-2016 is een nieuwe uitgave van de standaard AW319-AW320
versie 1.4 beschikbaar. Het betreft wijzigingen als gevolg van de noodzakelijke
aanpassingen voortkomend uit de beleidsregels voor Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf
en Zorg zintuiglijk gehandicapten.
De standaard is geschikt voor het declareren van Wlz naar zorgkantoren en van WV en
ZG naar zorgverzekeraars. Vanaf 1 januari 2017 is de standaard ook geschikt voor het
declareren van ELV naar zorgverzekeraars.
Deze uitgave wordt begeleid door een brief van Zorgverzekaars Nederland.
06-09139. Heruitgave testbestanden QDG301
2016:
Per 06-09-2016 er een nieuwe uitgave beschikbaar van de testbestanden van de QDG301.
02-09140. Heruitgave restitutienota KZ301v3.2
2016:
Met ingang van 02-09-2016 is een nieuwe uitgave van het document restitutienota van de
standaard KZ301v3.2 beschikbaar. De restitutienota is aangepast voor het declareren van
integrale geboortezorg.

02-09141. Heruitgave RBC N7 Wlz AW319v1.4
2016:
Met ingang van 02-09-2016 zijn uitgaven 20 en 21 van de RBC N7 voor Wlz AW319v1.4
beschikbaar. Uitgave 20 geldt voor de Wlz beleidsregelsÂ 2016 en de concept uitgave 21
voor de Wlz beleidsregelsÂ 2017.
26-08142. Heruitgaven JW303v2.1 en WMO303v2.1
2016:
Met ingang van 26-08-2016 zijn heruitgaven van de JW303-JW304 en WMO303WMO304 versie 2.1 beschikbaar. De output van de XSLT's (gevalideerd XML-bericht) is
verbeterd en de test- en casuÃ¯stiek berichten zijn in een apart zip-document aangeboden.
19-08143. Heruitgave RBC JW303 en WMO303
2016:
Met ingang van 19-08-2016 zijn heruitgaven RBC JW303v2.0 en WMO303v2.0
beschikbaar.
17-08144. Publicatie KZ301-KZ302v3.2
2016:
Met ingang van 17-08-2016 zijn nieuwe uitgaven van STB, BER, INV en RBC van de
standaard KZ301v3.2 en KZ302v3.2 beschikbaar. De standaard is aangepast voor het
declareren van integrale geboortezorg.
16-082016:
Â

145. Aanpassing n5 controle Id 0212

De generieke N5 controle Id 0212 is aangepast. Het betreft een generieke wijziging.Â
De wijziging is opÂ ei.vektis.nl doorgevoerd in een nieuwe uitgave van de volgende
standaarden:
EP301v1.2
FZ301v2.0
GZ311v2.1
GZ321v1.0
JW321v1.0
JW321v2.0
KZ301v3.2

LH307v5.2
MZ301v1.3
OS301v1.0
PM304v3.2
VE303v4.2
VK301v2.2
ZH308v9.0
En al eerder voor de volgende standaarden:
DG301v1.0
FZ303v1.0
Voor de AW319v1.4 wordt dit in de volgende uitgave verwerkt, en is dus nu nog niet
doorgevoerd.
16-08146. Publicatie testberichten JW303v2.1 en WMO303v2.1
2016:
Met ingang van 16-08-2016 zijn heruitgaven van de JW303-JW304 en WMO303WMO304 versie 2.1 beschikbaar.
Vektis heeft 1 augustus j.l. XSLTâ€™s gepubliceerd, waarmee verbandcontroles in XMLdeclaratieberichten kunnen worden uitgevoerd. Nu zetten we de volgende stap met de
publicatie van testberichten. Per retourcode hebben we Ã©Ã©n XSLT opgesteld met
daarbij Ã©Ã©n of meerdere testberichten, afhankelijk van de soort controle. Deze
testberichten zijn onderdeel van de implementatie ondersteuning die Vektis biedt voor
XML declaratieberichten voor de WMO en Jeugdwet. De testberichten kunnen worden
toegepast in het testen van de software dat door softwareleveranciers en VECOZO
ontwikkeld is voor het verwerken van electronische declaraties. De testberichten zijn
gedocumenteerd in een testgevallen document.

16-082016:

147. Publicatie XSLT's en heruitgaven JW303v2.1 en
WMO303v2.1

Met ingang van 01-08-2016 zijn heruitgaven van de JW303-JW304 en WMO303WMO304 versie 2.1 beschikbaar.
Ook zijn de XSLT's voor beide standaarden gepubliceerd. De door Vektis gepubliceerde
XSLTâ€™s ondersteunen alle verbandcontroles uit de RBC. VECOZO maakt in het
schakelpunt gebruik van deze XSLTâ€™s om een retourbericht samen te stellen.
De XSLTâ€™s zijn beschikbaar gesteld voor softwareleveranciers voor het iWmo en iJw
2.1 berichtenverkeer. Gebruik van deze XSLTâ€™s is niet verplicht, maar is een

hulpmiddel bij het correct opstellen van berichten door de verzender en het uitvoeren van
controles door de ontvanger. Hoe de XSLT's te gebruiken is te lezen in de meegeleverde
handleiding bij de standaard.
11-08148. Heruitgave INV en RBC QV301v1.0
2016:
Met ingang van 11-08-2016 zijn nieuwe uitgaven van de INV en RBC van de QV301v1.0
beschikbaar. Het betreft een wijziging in het kader van correctiefonderhoud tijdens de
implementatie (ketentest).
08-08149. Heruitgaven XSLT's JW303v2.1 en WMO303v2.1
2016:
Met ingang van 08-08-2016 zijn heruitgaven van de XSLT's van deÂ JW303-JW304 en
WMO303-WMO304 versie 2.1 beschikbaar. In het zip-bestand is de config.xml
toegevoegd.
04-08150. Heruitgave JW321v2.0
2016:
Met ingang van 04-08-2016 is een heruitgave van de INV voor de JW321v2.0
beschikbaar.
Tekst over declaratiecode en DBC prestatiecode is geactualiseerd.Â
04-08151. Heruitgave INV DG301v1.0
2016:
Met ingang van 04-08-2016 is uitgaveÂ 3 van de INV van
deÂ DG301v1.0Â beschikbaar. Enkele kleine correcties in generieke teksten zijn
doorgevoerd. Zie de mutatielijst.
29-07152. Debiteurrecord versie 2.0
2016:
Per 29-7-2016 is het debiteurrecord SB311v2.0 en SB312v2.0 in een versie 2.0
beschikbaar. De velden machtigingsdatum automatische incasso en facturatievorm zijn
toegevoegd t.b.v. automatische incasso.
21-07153. Testbestanden QDG301 beschikbaar
2016:
Per 21-07-2016 zijn de Testgevallen en Testbestanden voor deÂ QDG301 op ei.vektis.nl
beschikbaar.

14-07154. Heruitgave QDG301 RBC
2016:
Per 14-7-2016 is uitgave 3 van de RBC voor de QDG301 beschikbaar op WESP. Het
betreft correcties van rubrieknummers.
01-07155. Publicatie WMO303-WMO304v2.1 en JW303-JW304v2.1
2016:
Met ingang van 01-07-2016 zijn de standaarden Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning
(retour) WMO303, WMO304 versie 2.1 en Declaratie/factuur Jeugdhulp (Retour) JW303,
JW304 versie 2.1 beschikbaar.
01-07156. Heruitgave BER en RBC AW319v1.4
2016:
Met ingang van 01-07-2016 zijn uitgave 6 van de BER en uitgave 15 van de RBC van de
AW319v1.4 beschikbaar. Het betreft een wijziging op de constraint van de rubriek
Tijdseenheid zorgperiode.
30-06157. Publicatie QDG301-302v1.0
2016:
Per 30-06-2016 is de nieuwe standaard Aanleverspecificaties schadelast informatieÂ Dure
geneesmiddelen QDG301-QDG302 versie 1.0 beschikbaar. De standaard is in een
werkgroep met zorgverzekeraars ontwikkeld. Deze publicatie loopt vooruit op de formele
goedkeuring door de COZ (overlegorgaan zorgverzekeraars).
29-06158. Heruitgave ZH308v9.0 en QZ301v2.0 documenten
2016:
Met ingang van 29-06-2016Â is uitgave 8 van de BER, uitgave 11 van de INV en uitgave
15 van de RBC voor de ZH308v9.0 gepubliceerd. Aansluitend is uitgave 10 van de RBC
voor de QZ301v2.0 gepubliceerd. Beide standaarden zijn hierdoor naastÂ poliklinische
fysiotherapie en oefentherapie nu ook geschikt voor poliklinische logopedie, ergotherapie
en dieetadvisering.
22-06159. DG301 testbestanden
2016:
Per 22-06-2016 zijn deÂ testbestanden voor de DG301 beschikbaar op ei.vektis.nl

20-06160. EI-standaard-codelijsten Matrix
2016:
Vanaf vandaag is het mogelijk om de EI-standaard-codelijsten MatrixÂ te downloaden.
Maandelijks zal deze lijst geactualiseerd worden. De link staat onder Ga snel naar... op de
homepagina van WESP en is ook te vindenÂ bij elke standaard.
16-06161. Heruitgave INV ZH308v9.0
2016:
Met ingang van 16-06-2016Â is uitgave 10 van de INV voor de ZH308v9.0 gepubliceerd.
In par. 4.14 is de tekst aangepast aan de nadere regel NR/CU-266, met vermelding
specialisme 1900 (= audiologische centra) voor klinisch fysicus audioloog in plaats van
8429 (klinisch fysicus audioloog).
16-06162. Heruitgave BER en RBC AW319v1.4
2016:
Met ingang van 16-06-2016 zijn uitgave 5 van de BER en uitgave 14 van de RBC van de
AW319v1.4 beschikbaar. Het betreft een wijziging op de constraint van de rubriek
Tijdseenheid zorgperiode.
15-062016:

163. Heruitgave RBC en testbestanden QK301 en QV301

Met ingang van 15-06-2016 is er een nieuwe uitgave van de RBC en testbestanden beschikbaar
voorÂ de QK301Â en de QV301. Het betreft enige correcties in het kader van correctief
onderhoud.

15-06164. Heruitgave RBC AP304v8.0
2016:
Met ingang van 15-06-2016 is uitgaveÂ 13 van de RBC van de AP304v8.0Â beschikbaar.
Op de controleniveaus 3 t/m 5 zijn in de VECOZO-kolomÂ een aantalÂ signaleringen
verwijderd. Zie de mutatielijst voor welke controles het betreft.Â De wijzigingen gaan in
de 3e week van juli 2016 bij VECOZO in productie.

09-062016:

165. Publicatie concepten WMO303-WMO304v2.1 en JW303JW304v2.1

Per 03-06-2015 zijn de standaarden Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning (retour)
WMO303, WMO304 versie 2.1 en Declaratie/factuur Jeugdhulp (Retour) JW303, JW304
versie 2.1 beschikbaar.

Hierna volgt een review-periode waarin gebruikers de mogelijkheid wordt geboden om te
reageren op de conceptspecificaties.
Houd voor de actualiteit de website van Vektis Standaardisatie en www.istandaarden.nl in
de gaten of abonneer u op de RSS-feed van nieuwsberichten van Vektis.
Graag ontvangen wij uw feedback over deze declaratie/facturatiestandaarden uiterlijk
woensdag 15 juni op emailadres helpdesk-ei@vektis.nl of op telefoonnummer 030 8008
300. Alle bevindingen over deze concept versie worden gezamelijk verzameld door ZiN
en Vektis. Klik hier omÂ het documentÂ te bekijken.
Definitieve publicatie volgt op 1-07-2016.
08-06166. Heruitgave AW319 N7 RBC
2016:
Per 8-6-2016 is er voor de AW319 een nieuwe uitgave van de N7 RBC voor de Wlz
beschikbaar.
08-06167. Heruitgave BER QK301 en QV301
2016:
Met ingang van 06-06-2016 is er een nieuwe uitgave van de BER beschikbaar voorÂ de
QK301Â en de QV301. Het betreft een correctie op het format van 3 kolommen: Volgnr,
Lengte, en Eindpositie.
07-06168. (Her)uitgave QM301v1.1 documenten
2016:
Met ingang van 07-06-2016 is uitgave 2 van de BER, uitgaveÂ 3 van de INV, uitgave 3
van de STB en de notitie Toelichting 2 STB versies van de QM301v1.1Â beschikbaar.
Later zal nog een RBC toegevoegd worden. Aanleiding: Het aanleveren van de bestanden
aan Vektis gaat naar verwachting op een nog te bepalen datum in 2017 via VECOZO. Daarop
vooruitlopend kunnen verzekeraars al bestanden aan Vektis aanleveren zonder
verzekerdenrecords. Vergelijkbare wijzigingen worden dit jaar voor de QH- en QP-documentatie
verwacht.

02-06169. Heruitgave INV DG301v1.0
2016:
Met ingang van 02-06-2016 is uitgave 2 van de INV van deÂ DG301v1.0Â beschikbaar.
In Tabel 2-1 zijn een aantal rubrieknummers van prestatierecordveldenÂ gecorrigeerd.

01-062016:

170. COD016-VEKT aangepast

COD016-VEKT is bijgewerkt. De wijzigingen zijn per 02-06-2016 zichtbaar in WESP. Het gaat omÂ drie
aanpassingen:
1.Â Â Â Â Wijziging naam 9000: Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende
zorg
2.Â Â Â Â Nieuwe zorgsoort: 9035 Sportmasseur
3.Â Â Â Vervallen: 4401 Optometristen, direct toegankelijk

31-05171. Testbestanden QK301 en QV301
2016:
Per 01-06-2016 zijn de Testgevallen en Testbestanden voor de QK301 en de QV301 op
ei.vektis.nl
24-05172. Heruitgave BER en RBC DG301v1.0
2016:
Met ingang van 24-05-2016 is uitgave 2 van de BER en uitgave 3 van de RBC van
deÂ DG301v1.0Â beschikbaar. In deÂ BERÂ zijn in â€œ0433 Declaratiebedragâ€• in
Beschrijving codering berichtspecifiek de rubrieknummers gecorrigeerd.Â In de RBC zijn op
controleniveau 5 rubrieknummers gecorrigeerd van de id's 2386 en 0012. Zie de
mutatielijst.
24-05173. COD805-VEKT aangepast
2016:
Met ingang van 19-05-2016 is COD805-VEKT is bijgewerkt.
17-05174. Aanpassing codelijst Code (zelf)verwijzer (COD327-VEK2)
2016:
Met ingang van 17-05-2016 zijn in codelijst "Code (zelf)verwijzer" (COD327-VEK2) de
ingangsdatum (code 07 en code 08) en de expiratiedatum (code 07) aangepast.
Â
COD323-Vek2 komt voor in de JW321v2.0 en de JW322v2.0.

12-052016:

175. Aanpassing codelijst Indicatie soort receptuur (COD114VEKT) in AP en QF

Met ingang van 01-07-2016 is in codelijst "Indicatie soort receptuur" (COD114-VEKT)
code '9' (Niet relevant, dummy waarde) verwijderd. COD114-VEKT komt voor in de
AP304v7.2, AP304v8.0, QF301v1.0, QF301v2.0, alsmede de bij deze 'heenberichten'
horende retourberichten.

10-05176. Heruitgave RBC DG301v1.0
2016:
Met ingang van 10-05-2016 is uitgave 2 van de RBC van deÂ DG301v1.0Â beschikbaar.
Op controleniveau 5 zijn vanÂ 6 controles de rubrieknummers gecorrigeerd. Zie de
mutatielijst.

29-04177. Heruitgave STB, INV en RBC QK301v1.0 en QV301v1.0
2016:
Met ingang van 29-04-2016 zijn uitgaven 2 van de STB, INV en RBC van de QK301v1.0
en de QV301v1.0 beschikbaar. Het betreft een wijziging in het kader van
correctiefonderhoud tijdens de implementatie.
21-04178. Heruitgaven JW303v2.0, JW321v2.0 en WMO303v2.0
2016:
Met ingang van 21-04-2016 zijn heruitgaven van de RBC voor de JW303v2.0,
JW321v2.0 en WMO303v2.0 beschikbaar.
De heruitgaven hebben betrekking op factuurnummer declarant en code (zelf)verwijzer.
21-04179. Heruitgave RBC ZH308v9.0
2016:
Met ingang van 21-04-2016Â is uitgave 14 van de RBC voor de ZH308v9.0 gepubliceerd.
N5-contrlole 2382 is op niet controleren gezet. Doordat de benoemde zorgactiviteiten ook
door niet benoemde zorgverleners kunnen wordenÂ uitgevoerd vonden ongewenste
afkeuringen plaats.
13-04180. (Her)publicatie documenten DG301-DG302v1.0
2016:
Met ingang van 13-04-2016 is uitgave 1 van de restitutienota van de DG301Â versie 1.0
gepubliceerd. Hiernaast zijn uitgaves 2 van de BER en RBC van de DG302 versie 1.0
gepubliceerd. In de BER zijn minimale tekstuele wijzigingen doorgevoerd. In de RBC
zijn op N3 en N4 overbodige regels verwijderd en zijn op N5 een aantal generieke
controles toegevoegd.

08-04181. Heruitgaven JW303, JW321 en WMO303
2016:
Met ingang van 08-04-2016 zijn heruitgaven BER JW321v2.0 en RBC JW303v2.0 en
WMO303v2.0 beschikbaar.

07-04182. Publicatie DG301-DG302v1.0
2016:
Met ingang van 07-04-2016 is de nieuwe standaard DG301-DG302 versie 1.0 voor de
declaratie van dure geneesmiddelen beschikbaar.
Het betreft de BER, STB, INV en RBC. Deze standaard wordt per 01-01-2017 in gebruik
genomen. De restitutienota zal binnenkort ook gepubliceerd worden.
04-04183. Publicatie XSD voor iWmo en iJw
2016:
De XSDs voor declaratie en facturatie binnen iWmo en iJw 2.0 zijn beschikbaar. Het is
een volgende stap op weg naar de implementatie van XML in de Wmo en de Jeugdwet.
XSDs â€“ voluit XML Schema Definities â€“ maken de informatie-uitwisseling binnen de
Wmo en Jeugdwet in XML-formaat mogelijk. Met ingang van de volgende versie (2.1)
van iWmo en iJw kunnen berichten alleen nog maar in XML worden uitgewisseld. De
XSDs zijn tot stand gekomen mede op basis van een consultatieronde onder
softwareleveranciers.

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op Vektis.nl.
01-04184. Update COD327-VEK2
2016:
Per 01-04-2016 is een update van Code (zelf)verwijzer COD327-VEK2 beschikbaar. Er
zijn twee codes toegevoegd, waarvan de ingangsdatum op 01-07-2016 is gepland.
01-04185. Heruitgaven JW321v2.0
2016:
Met ingang van 01-04-2016 zijn heruitgaven van de INV en RBC voor de JW321v2.0
beschikbaar.
De heruitgaven zijn een gevolg van de uitbreiding van codelijst Code (zelf)verwijzer
(COD327-VEK2).
29-03186. Heruitgave RBC AP304v8.0
2016:
Met ingang van 24-03-2016 is uitgaveÂ 12 van de RBC van de AP304v8.0Â beschikbaar.
Op controleniveau 3 zijn een aantal controles in de VECOZO-kolom van signalering
(S)Â veranderd in opgeschort (O). Op de controleniveaus 3 t/m 5 zijn in de VECOZO-

kolomÂ een aantalÂ signaleringen verwijderd. Zie de mutatielijst voor welke controles
het betreft.Â De wijzigingen gaan op 06-04-2016 bij VECOZO in productie. De eerder
gemelde 31-03-2016 bleek bij nader inzien niet mogelijk te zijn.
24-03187. Heruitgave BER, INV en RBC van PM304v3.2
2016:
Per 24-03-2016 is uitgaveÂ 6 van de BER,Â uitgaveÂ 7 van de INV en uitgave 14 van de
RBCÂ van de PM304v3.2 beschikbaar. Prestatiecodelijst 016 (Tarieflijst instellingen) is
al langere tijd vervallen, per prestatiedatum 2017 zal het gebruik hiervan niet meer
gedoogd worden.
24-03188. Publicatie RBC N7 GZ321v1.0
2016:
Met ingang van 01-03-2016 is uitgave 6 van de RBC N7 voor de GZ321v1.0 beschikbaar.
De uitgave voor de GGZ gaat in per 01-01-2016 en geldt voor de beleidsregels van 2016.
29-02189. Heruitgave INV en RBC QG301v2.0
2016:
Met ingang van 29-02-2016 is uitgave 3 van de INV en uitgave 9 van de RBC van de
QG301v2.0 beschikbaar. Het betreft een wijziging in paragraaf 4.2 over de geldigheid van
prestaties in QG301v2.0.
25-02190. Heruitgave RBC AP304v8.0 en QF301v2.0
2016:
Met ingang van 25-02-2016 is uitgaveÂ 11 van de RBC van de AP304v8.0 en
uitgaveÂ 11 van de RBC van de QF301v2.0 beschikbaar. In beide is dezelfde correctie in
een N5-controleregel doorgevoerd, deze was bij VECOZO al goed geimplementeerd .
19-02191. Heruitgave INV QX301v2.1
2016:
Met ingang van 19-02-2016 is uitgave 2 van de INV voor de QX301v2.1 beschikbaar. De
aanleiding voor de wijziging betreft een toegewezen RfC.
15-02192. Heruitgave RBC AP304v8.0
2016:
Met ingang van 09-02-2016 is uitgaveÂ 10 van de RBC van de AP304v8.0 beschikbaar.
N6-controle 928.03 is op Niet uitvoeren gezet.

08-02193. Update COD016-VEKT
2016:
Per 08-02-2016 is een update van de zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)
COD016-VEKT beschikbaar. Er zijn diverse codes toegevoegd.
28-01194. Heruitgave INV van QH, QM, QP (Elis)
2016:
Met ingang van 28-01-2016 is uitgaveÂ 3 van de INV van deÂ QH301v1.1,Â uitgaveÂ 2
van de INV van de QM301v1.1 enÂ uitgaveÂ 3 van de INV van deÂ QP301v1.1
beschikbaar. In par. 3.2.1 van elke INV is de bestaande tekst vervangen door een
geactualiseerde nieuwe tekst.
27-01195. Heruitgave INV AP304v8.0
2016:
Met ingang van 27-01-2016 is uitgaveÂ 7 van de INV van de AP304v8.0 beschikbaar. In
par. 4.18 (gebruik versies 7.2 en 8.0) is een datum m.b.t. prestatiecodelijst 058
gecorrigeerd.
18-01196. Heruitgave BER, INV en RBC ZH308v9.0
2016:
Met ingang van 18-01-2016 zijn uitgave 7 van de BER, uitgave 9 van de INV en uitgave
13 van de RBC voor de ZH308v9.0 gepubliceerd. Aanleiding is dat per prestatiedatum
2016 het verplicht is in het zorgactiviteitrecord de behandelaar in te vullen voor door de
NZA benoemde zorgactiviteitcodes.
18-01197. Heruitgave INV GZ321v1.0
2016:
Met ingang van 18-01-2016 is uitgave 8 van de INV van de GZ321v1.0 beschikbaar. Het
betreft een wijziging in paragraaf 4.11 over de sommering van de dagbesteding.
15-01198. Heruitgave RBC QA301v2.0
2016:
Met ingang van 15-01-2016 is uitgave 5 van de RBC van de QA301v2.0 beschikbaar. Het
betreft een correctie op N6-controles UZOVI-nummer risicodrager en volmacht.
11-012016:

199. Heruitgave RBC QF301v2.0

Met ingang van 11-01-2016 is uitgaveÂ 10 van de RBC van de QF301v2.0 beschikbaar.
Op N3 is de retourcode van controle 0078 gecorrigeerd (retourcode gewijzigd, minimale
correctie tekst).
05-01200. Heruitgave RBC FZ303v1.0
2016:
Met ingang van 05-01-2016 is uitgave 5 van de RBC voor FZ303v1.0 beschikbaar. Het
betreft correctief onderhoud op N5-controle Einddatum forensische zorgtitel.
30-12201. Publicatie QK301-QK302v1.0 en QV301-QV302v1.0
2015:
Met ingang van 30-12-2015 zijn de nieuwe standaarden QK301-QK302 en QV301QV302 versie 1.0 voor de aanlevering van schadelastinformatie kraamzorg
enÂ verloskundige hulp beschikbaar.
Het betreft de standaardbeschrijving, operationele afspraken, invulinstructie,
berichtspecificatie en bedrijfs-en controleregels.
29-12202. Nieuwe uitgave erratum-addendum declaratiestandaarden
2015:
Met ingang van 29-12-2015 is een nieuwe uitgave van het erratum-addendumdocument
(ERR-ADD) beschikbaar.
Uitgave 12 betreft een update van het document en een wijziging voor de AP304v7.2,
EP301v1.2, GZ311v2.0, GZ311v2.1, ZH308v7.2 en ZH308v8.0.
29-12203. Heruitgaven BER en RBC FZ303v1.0
2015:
Met ingang van 29-12-2015 is uitgave 3 van de BER en uitgave 4 van de RBC voor
FZ303v1.0 beschikbaar. Het betreft correctief onderhoud op veld 0417 NHC-code.
23-12204. Heruitgaven QD301v1.0
2015:
Per 23-12-2015 zijn nieuwe uitgaven van de STB en INV van de QD301v1.0 beschikbaar.
18-12205. Heruitgaven JW303v2.0, WMO303v2.0
2015:
Met ingang van 18-12-2015 zijn heruitgaven van de STB voor de JW303v2.0 en
WMO303v2.0 beschikbaar.

10-122015:

206. Publicatie heruitgaven testsets JW303v2.0 en
WMO303v2.0

Met ingang van 10-12-2015 zijn testgevallen en testbestanden behorend bij de
â€˜Registratie Bedrijfs- en controleregelsâ€™ uitgave 3 voor de JW303v2.0 en
WMO303v2.0 beschikbaar.
10-12207. Wijziging formaat Codelijsten
2015:
Met ingang van 10-12-2015 zijn de Codelijsten te downloaden als een Excel-werkmap
(.xlsx) in plaats van een Excel-97-2003-werkmap (.xls).
09-12208. Heruitgave BER en INV van PM304v3.2
2015:
Per 09-12-2015 is uitgave 5 van de BER en uitgave 6 van de INV van de PM304v3.2
beschikbaar. Toelichtingen voor "0411 Aantal uitgevoerde prestaties" zijn aangepast aan de
huidige praktijksituatie.
09-12209. Heruitgaven RBC EP301v1.2 en GZ311v2.1
2015:
Met ingang van 09-12-2015 is uitgave 13 van de RBC EP301v1.2 en uitgave 8 van de
RBC GZ311v2.1 beschikbaar. Het betreft een toevoeging N5-controle op einddatum EIstandaard.
09-12210. Heruitgave BER FZ303v1.0
2015:
Met ingang van 09-12-2015 is uitgave 2 van de BER van de FZ303v1.0 beschikbaar. De
constraint op veld 0418 Begindatum prestatie is aangepast.
08-12211. Publicatie OAF QG301v2.0 en QG321v1.0
2015:
Met ingang van 08-12-2015 is uitgave 1 van de OAF voor QG301v2.0 en QG321v1.0
beschikbaar. De operationele afspraken zijn gepubliceerd naar aanleiding van levering
GGZ schadelast aan CHS.
07-122015:

212. Heruitgave RBC QF301v2.0

Met ingang van 07-12-2015 is uitgaveÂ 9 van de RBC van de QF301v2.0 beschikbaar.
Op N4 is controle 0156 gecorrigeerd, op N5 is controle 1905 verwijderd (controle 2231
volstaat).
07-12213. Heruitgave RBC N7 Wlz AW319v1.4
2015:
Met ingang van 07-12-2015 is uitgave 18 van de RBC N7 voor Wlz AW319v1.4
beschikbaar. Het betreft kleine correcties op de eerdere definitieve uitgave 17, die ingaat
in per 01-01-2016 en geldt voor de beleidsregels van 2016.

02-122015:

214. Heruitgaven versie 2.0 JW303, JW304, JW321, JW322,
WMO303 en WMO304

Met ingang van 02-12-2015 zijn heruitgaven van de BER voor de JW303v2.0,
JW304v2.0, JW321v2.0, JW322v2.0, WMO303v2.0 en WMO304v2.0 beschikbaar.
01-12215. Publicatie FAQ JW303, JW321 en WMO303 versie 2.0
2015:
Met ingang van 01-12-2015 zijn FAQ's bij de JW303-JW304v2.0, JW321-JW322v2.0 en
WMO303-WMO304v2.0 beschikbaar.
27-11216. Heruitgaven JW303v2.0, WMO303v2.0
2015:
Met ingang van 27-11-2015 zijn heruitgaven van de STB en INV voor de JW303v2.0 en
WMO303v2.0 beschikbaar.
19-11217. Heruitgave RBC AP304v8.0
2015:
Met ingang van 19-11-2015 is uitgave 9 van de RBC van de AP304v8.0 beschikbaar.
VECOZO-signaleringen voor BSN, verzekerdennummer, datum geboorte verzekerde
enÂ Code geslacht verzekerde zijn verwijderd op N3 en N4.
18-11218. Heruitgaven INV en RBC GZ321v1.0
2015:
Met ingang van 18-11-2015 is uitgave 7 van de INV en uitgave 11 van de RBC voor
GZ321v1.0 beschikbaar. Het betreft extra informatie en wijziging van de
zorgvraagzwaarte-indicator in de DBC Prestatiecode.

16-11219. Heruitgave RBC QZ301v2.0
2015:
Met ingang van 16-11-2015 is uitgaveÂ 9 van de RBC voor de QZ301v2.0 beschikbaar.
Op niveau 5 is controle 2081 gewijzigd. Deze controle sluit hierbij aan bij de controle van
"Code herdeclaratie"" in de RBC van de ZHv9.
12-11220. Heruitgave RBC QF301v2.0
2015:
Met ingang van 12-11-2015 is uitgaveÂ 8 van de RBC van de QF301v2.0 beschikbaar. Er
zijn op N4 en N5 controles gewijzigd, verwijderd en toegevoegd (zie mutatielijst).
Â
10-11221. Heruitgave begeleidingsbrief AW319v1.4
2015:
Met ingang van 10-11-2015 is uitgave 2 van de Begeleidingsbrief WV en ZG - factsheet
2016 voor de AW319v1.4 beschikbaar. De heruitgave is naar aanleiding van
besluitvorming declaratieperiode behandeling ZG.
04-11222. Heruitgaven STB QA301v1.1 en QA301v2.0
2015:
Met ingang van 04-11-2015 is uitgave 4 van de STB voor QA301v1.1 en uitgave 3 van de
STB voor QA301v2.0 beschikbaar. Bij aanlevering bestand is verwijzing naar
aanleverprocedure gewijzigd en is verzekeraar vrij in het vullen van bestandsnaam.
04-11223. Heruitgave GPH-tabel
2015:
Met ingang vanÂ 04-11-2015 is uitgave 7 GPH-tabel, versiedatum 30-10-2015
beschikbaar. Deze vervangt uitgave 6, versiedatum 04-05-2015. De tabel is ook te
downloaden bij de LH307v5.2-standaard.
04-11224. Heruitgave RBC N7 Wlz AW319v1.4
2015:
Met ingang van 04-11-2015 is uitgave 17 van de RBC N7 voor Wlz AW319v1.4
beschikbaar. De definitieve uitgave voor de Wlz vervangt concept uitgave 16, gaat in per
01-01-2016 en geldt voor de beleidsregels van 2016.
04-112015:

225. Heruitgave RBC FZ303v1.0

Met ingang van 04-11-2015 is uitgave 3 van de RBC van de FZ303v1.0 beschikbaar. Op
basis van het declaratieprotocol zijn er een aantal N5-controles toegevoegd.

03-112015:

226. Publicatie heruitgaven conversieschema's JW303, JW304,
JW322, WMO303 en WMO304

Met ingang van 03-11-2015 zijn uitgaven 2 van conversieschema's voor de JW303v2.0,
JW304v2.0, JW322v2.0, WMO303v2.0 en WMO304v2.0 beschikbaar.
02-11227. Heruitgaven JW303v1.0 en JW304v1.0
2015:
Met ingang van 02-11-2015 zijn eenÂ uitgave 3 INV van deÂ JW303v1.0 en een uitgave
4 BER van deÂ JW304v1.0Â beschikbaar.
02-11228. Heruitgaven JW303v2.0, WMO303v2.0 en WMO304v2.0
2015:
Met ingang van 02-11-2015 zijn heruitgaven van de BER, INV en RBC voor de
JW303v2.0, WMO303v2.0 en WMO304v2.0 beschikbaar.
02-11229. Heruitgave BER QF301v2..0
2015:
Per 02-11-2015 is uitgave 5 van de BER van de QF301v2.0 gepubliceerd. De conditie van
veld "0447 Indicatie bedrag eigen risico bekend" is gecorrigeerd.

27-102015:

230. Update COD450-VektToelichting declaratiepost middel in
APv8.0 en QFv2.0

Per 28-10-2015 is de codelijst Toelichting declaratiepost middel (COD450-Vekt)Â in de
AP304v8.0 (veld 0432) en QF301v2.0 (veld 0432) is uitgebreid op basis van wensen voor
de APv8.0. De codes 11 en 12 zijn toegevoegd.
22-10231. Update COD016-VEKT
2015:
Per 22-10-2015 is een update van de zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)
COD016-VEKT beschikbaar. Er zijn diverseÂ codesÂ toegevoegd.

14-10232. Heruitgaven STB QA301v1.1 en QA301v2.0
2015:
Met ingang van 14-10-2015 is uitgave 3 van de STB voor QA301v1.1 en uitgave 2 van de
STB voor QA301v2.0 beschikbaar. Bij aanlevering bestand worden versie en
subversienummer van de QA301 opgenomen in de bestandsnaam.
09-10233. Publicatie RBC N7 FZ303v1.0
2015:
Met ingang van 09-10-2015 is uitgave 1 van de RBC N7 voor FZ303v1.0 beschikbaar. De
uitgave gaat in per 01-01-2016 en geldt voor het declaratieprotocol van 2016.
06-10234. Publicatie RBC N7 Zvw AW319v1.4
2015:
Met ingang van 06-10-2015 is uitgave 2 van de RBC N7 voor Zvw AW319v1.4
beschikbaar. De uitgave voor de Zvw gaat in per 01-01-2016 en geldt voor de
beleidsregels van 2016.

02-102015:

235. Publicatie conversieschema's JW303, JW304, JW321,
JW322, WMO303 en WMO304

Met ingang van 02-10-2015 zijn conversieschema's voor de JW303v2.0, JW304v2.0,
JW321v2.0, JW322v2.0, WMO303v2.0 en WMO304v2.0 van v1.0 naar v2.0 en andersom
beschikbaar.
29-09236. Heruitgave RBC ZH308v9.0
2015:
Met ingang van 29-09-2015 is uitgave 12 van de RBC voor de ZH308v9.0 gepubliceerd.
Op N4 is de controle m.b.t. â€œ0436 Code herdeclaratieâ€• concreet gemaakt met
toegestane codes. OpÂ N6 kon de controle m.b.t. â€œ0436 Code herdeclaratieâ€•
daarom verwijderd worden.
16-09237. Publicatie begeleidingsbrief AW319v1.4
2015:
Met ingang van 16-9-2015 is een nieuwe uitgave van de Begeleidingsbrief WV en ZG factsheet voor de AW319v1.4 beschikbaar. De publicatie is naar aanleiding van
wijzigingen 2016 in de wijkverpleging en zorg zintuiglijk gehandicapten.

10-09238. Codelijst Afleveringseenheid uitgebreid
2015:
Per 11-09-2015 is de in de AP304v8.0 gebruikte codelijst COD072-Zind
(afleveringseenheid) uitgebreid met de al langer in gebruik zijnde codes MI, CH en MQ.
Dit is conform RfC 14.010.
07-09239. Heruitgave RBC N7 Wlz AW319v1.4
2015:
Met ingang van 03-09-2015 is uitgave 16 van de RBC N7 voor Wlz AW319v1.4
beschikbaar. De concept uitgave voor de Wlz gaat in per 01-01-2016 en geldt voor de
beleidsregels van 2016.
02-09240. Heruitgave RBC PM304v3.2
2015:
Per 02-09-2015 is uitgave 13 van de RBC van de PM304v3.2 beschikbaar. Op
controleniveau 4 zijn de logische beschrijvingen van de controles 0667 en 0669
aangepast, de technische controles zijn niet aangepast.
27-08241. Heruitgave RBC QF301v2.0
2015:
Met ingang van 27-08-2015 is uitgave 7 van de RBC van de QF301v2.0 beschikbaar. Van
N5-controle 1155 zijn twee rubrieknummers gecorrigeerd.
27-08242. Heruitgave RBC GZ321v1.0
2015:
Met ingang van 27-08-2015 is uitgave 10 van de RBC voor de GZ321v1.0 beschikbaar.
Het betreft een extra N5-controle op totaal bestede tijd.
26-08243. Heruitgave STB AW319v1.4
2015:
Met ingang van 26-08-2015 is een uitgave 5 van de STB voor de AW319v1.4
beschikbaar. Het betreft een correctie op tabel 6-3 Controles op recordniveau.
19-08244. Heruitgave INV AP304v8.0
2015:
Met ingang van 19-08-2015 is uitgave 6 van de INV van de Declaratie Farmaceutische
Hulp versie 8 (AP304v8.0) beschikbaar. In paragrafen 4.13 en 4.16.8 zijn
correcties/verduidelijkingen doorgevoerd.

31-07245. Publicatie testsets JW303v2.0, JW321v2.0 en WMO303v2.0
2015:
Met ingang van 31-07-2015 zijnÂ testgevallen en testbestanden behorend bij de
â€˜Registratie Bedrijfs- en controleregelsâ€™ voor de JW303v2.0, JW321v2.0 en
WMO303v2.0 beschikbaar.

31-072015:

246. Heruitgaven RBC JW303v2.0, JW321v2.0 en
WMO303v2.0

Met ingang van 31-07-2015 zijn uitgaven 2 van de RBC voor de JW303v2.0, JW321v2.0
en de WMO303v2.0 beschikbaar.
24-07247. Heruitgave STB QH301v1.1
2015:
Met ingang van 24-07-2015 is een uitgave 3 van de STB voor de QH301v1.1 beschikbaar.
De aanleiding voor de wijzigingen betreft een snellere gegevensaanlevering.
21-07248. Heruitgaven INV en restitutienota GZ321v1.0
2015:
Met ingang van 21-07-2015 is uitgave 6 van de INV en uitgave 4 van de Restitutienota
voor GZ321v1.0 beschikbaar. Het betreft een extra verwijzing naar codes bij
privacybezwaren.
20-07249. Heruitgave RBC FZ301v2.0
2015:
Met ingang van 20-07-2015 is uitgave 6 van de RBC van de FZ301v2.0 beschikbaar. Er is
een N7-controle voor beveiligingsniveau dagbesteding toegevoegd.
15-07250. Heruitgaven RBC's diverse Q-standaarden
2015:
Met ingang van 15-07-2015 zijn nieuwe uitgaven RBC's van QA301v2.0, QF301v2.0,
QG301v2.0, QG321v1.0, QZ301v1.1 en QZ301v2.0 beschikbaar. De N6-controles over
Bron-id en UZOVI-nummer zijn aangepast aan huidige operationele controles VECOZO.
15-072015:

251. Heruitgaven STB en RBC QX301v2.1

Met ingang van 15-07-2015 zijn uitgaven 2 van de STB en de RBC voor de QX301v2.1
beschikbaar. De aanleiding voor de wijzigingen betreft recent toegewezen RfCâ€™s.
09-07252. Heruitgave RBC AP304v8.0
2015:
Met ingang van 09-07-2015 is uitgave 8 van de RBC van de AP304v8.0 beschikbaar. Een
aantal controles zijn in samenspraak op signaleren gezet: niet goedgekeurde controles
krijgen i.p.v. afkeur signalering en worden door VECOZO doorgestuurd naar de
zorgverzekeraar.
08-07253. Publicatie testset en heruitgave RBC FZ303v1.0
2015:
et ingang van 08-07-2015 is de testset behorend bij de â€˜Registratie Bedrijfs- en
controleregelsâ€™ voor de FZ303v1.0 beschikbaar. Ook is een tweede uitgave van de
RBC beschikbaar. Het betreft een correctie op reguliere expressie NHC-code (id 2365).
03-07254. Heruitgave RBC en STB van ZH310v1.0
2015:
Met ingang van 03-07-2015 is uitgave 6 van de RBC en uitgave 3 van de STB voor de
ZH310v1.0 beschikbaar. In de RBC zijn 2 N5-controles opgeschort. In de STB is een
aanbeveling voor de bestandsnaam opgenomen.
02-07255. Heruitgave RBC en publicatie testset QF301v2.0
2015:
Met ingang van 02-07-2015 is uitgave 5 van de RBC en uitgave 1 van de testset van de
QF301v2.0 beschikbaar.
In de RBC is een N4-controle aangepast en zijn 4 N5-controles verwijderd.

01-072015:

256. Publicatie WMO303-WMO304v2.0, JW303-JW304v2.0 en
JW321-JW322v2.0

Per 01-07-2015 zijn de standaarden Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning (retour)
WMO303, WMO304 versie 2.0, Declaratie/factuur Jeugdhulp (Retour) JW303, JW304
versie 2.0 en Declaratie Jeugd-GGZ (retour) JW321 en JW322 versie 2.0 beschikbaar.
01-072015:

257. Wmo en JW standaarden versie 2.0

Op 1 juli worden de concept documenten van de Wmo en JW standaarden versie 2.0
vervangen door definitieve documenten. Bericht hierover volgt op WESP.
01-07258. Publicatie FZ303-FZ304v1.0
2015:
Met ingang van 01-07-2015 is de nieuwe standaard FZ303-FZ304 versie 1.0 beschikbaar.
Deze standaard is gebaseerd op de nieuwe NZa beleidsregels voor ZZPâ€™s en
extramurale parameters FZ en is geschikt voor prestaties die ingaan na 01-01-2016.
PORTES en de testset komen op een later tijdstip beschikbaar.
22-06259. Heruitgave BERs en RBC QF301-QF302v2.0
2015:
Met ingang van 22-06-2015 zijn uitgave 4 van de BERs en uitgave 4 van de RBC van de
QF301v2.0-QF302v2.0 beschikbaar. Veld â€œ0449 Code land prestatieâ€• is van
Mandatory in Conditional gewijzigd. In de RBC zijn ook nog enkele andere correcties
doorgevoerd.
19-06260. Heruitgave INV QA301v1.1
2015:
Met ingang van 19-06-2015 is uitgave 3 van de INV van de QA301v1.1 beschikbaar. Een
paragraaf over het gebruik van QA301v1.1 of QA301v2.0 is toegevoegd.
09-06261. Heruitgave INV AP304v8.0
2015:
Met ingang van 09-06-2015 is uitgave 5 van de INV van de Declaratie Farmaceutische
Hulp versie 8 (AP304v8.0) beschikbaar. In par. 4.11 (voorschrijvergegevens) is een
correctie doorgevoerd.
08-06262. Publicatie restitutienota AP304v8.0
2015:
Met ingang van 08-06-2015 is de eerste uitgave van de Restitutienota van de Declaratie
Farmaceutische Hulp versie 8 (AP304v8.0) beschikbaar. Aansluitend is ook de notitie
"Restitutienota farmacie (tijdelijke) situatie per 1 juli 2015" gepubliceerd.
04-06263. Heruitgave RBC N7 GZ321v1.0
2015:
Met ingang van 04-06-2015 is uitgave 5 van de RBC N7 voor GZ321v1.0 beschikbaar.
De uitgave gaat in per 01-07-2015 en geldt voor beleidsregels van 2015.

04-062015:

264. Publicatie concepten WMO303-WMO304v2.0, JW303JW304v2.0 en JW321-JW322v2.0

Per 04-06-2015 zijn de standaarden Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning (retour)
Wmo303, WMO304 versie 2.0, Declaratie/factuur Jeugdhulp (Retour) JW303, JW304
versie 2.0 en Declaratie Jeugd-GGZ (retour) JW321 en JW322 versie 2.0 beschikbaar.
Het gaat om concepten. Definitieve publicatie volgt op 1-07-2015.
03-06265. Heruitgave RBC QZ301v1.1
2015:
Met ingang van 03-06-2015 is uitgave 9 van de RBC voor de QZ301v1.1 beschikbaar. De
N5-controles 1150 en 1151 zijn verwijderd en vervangen door de N5-controle 1103.
03-06266. Heruitgave INV QF301v1.0
2015:
Met ingang van 03-06-2015 is uitgaveÂ 2 van de INVÂ van de
QF301v1.0Â beschikbaar. Paragraaf â€œ3.10 Gebruik QF301 versies 1.0 en 2.0â€• is
toegevoegd.

02-062015:

267. Wijziging codelijst Toelichting declaratiepost middel in
APv7.2, APv8.0, QFv1.0 en QFv2.0

Per 02-06-2015 is de codelijst Toelichting declaratiepost middel (COD450-Vekt) van de
AP304v7.2 en QF301v1.0 aangepast en uitgebreid op basis van wensen voor de APv8.0.
In de AP304v8.0 (veld 0432) en QF301v2.0 (veld 0432) is aansluitend codelijst
Toelichting declaratiepost middel (COD450-Vek1) vervangen door de COD450-Vekt. De
overeenkomstige codelijsten zijn nu gelijk.
02-06268. Heruitgave BER, INV en RBC QFv2.0
2015:
Met ingang van 02-06-2015 zijn uitgave 3 van de BER, uitgave 3 van de INV en uitgave 3
van de RBC van de QF301v2.0 alsmede uitgave 3 van de BER van de QF302v2.0
beschikbaar.
De belangrijkste aanleiding voor de wijzigingen betreft wijzigingen die in 2015 in de
APv8 zijn doorgevoerd.

18-05269. Heruitgave RBC QG301v2.0
2015:
Met ingang van 18-05-2015 is uitgave 7 van de RBC voor de QG301v2.0 beschikbaar. Op
controleniveau 5 zijn de controles 1150 en 1151 gewijzigd.
18-05270. Heruitgave RBC ZH308v9.0
2015:
Met ingang van 18-05-2015 is uitgave 11 van de RBC voor de ZH308v9.0 beschikbaar.
De aanleiding is de verwijdering van een opmerking bij de opgeschorte N4-controle 0143.
12-05271. Heruitgave RBC QZ301v2.0
2015:
Met ingang van 12-05-2015 is uitgave 7 van de RBC voor de QZ301v2.0 beschikbaar.
Naar aanleiding van het vervallen van de verplichte invulling van de ICD-10 per 1 juli
2015 is N5-controle 2314 vervallen.
04-05272. Update retourcodetabel COD954-VEKT
2015:
Met ingang van 05-05-2015 is een update van de retourcodetabel COD954-VEKT
beschikbaar. Het betreft een uitbreiding met retourcode 8846 Startdatum chronisch traject
onbekend.
04-05273. Heruitgave RBC AP304-AP305v8
2015:
Per 04-05-2015 is uitgave 7 van de RBC AP304-AP305 bij deÂ AP304v8.0 beschikbaar.
De datum van de technische controle van N5-controle 1284 is gecorrigeerd naar de
invoeringsdatum van de APv8 (1 juli 2015).
23-04274. Heruitgave BER, INV en RBC ZH310v1.0
2015:
Met ingang van 23-04-2015 is uitgave 2 van de BER, uitgave 3 van de INV en uitgave 5
van de RBC voor de ZH310v1.0 beschikbaar. De aanleiding voor de wijzigingen betreffen
wijzigingen in de ZHv9, die ook relevant voor de ZH310 (OHW) zijn.
20-042015:

275. Heruitgave RBC ZH308v9.0
De publicatie van uitgave 10 van de RBC voor de ZH308v9.0 is op 17-04-2015 niet
gelukt. Met ingang van 20-04-2015 is deze alsnog beschikbaar gekomen.

20-04276. Heruitgaven RBC AW319v1.4 en GZ321v1.0
2015:
Met ingang van 20-04-2015 is uitgave 13 van de RBC voor AW319v1.4 en uitgave 9 van
de RBC voor GZ321v1.0 beschikbaar. Het betreft correctief onderhoud AW319v1.4 op
N4-controle Code land en in GZ321v1.0 het verwijderen van de N6-controle Code
herdeclaratie.
17-04277. Gebruik, criteria en procedures codelijsten EI-standaarden
2015:
De notitie â€œGebruik en criteria en procedures codelijsten EI-standaardenâ€• is
gepubliceerd.
Hierin staat vermeld aan welke regels door Vektis gepubliceerde codelijsten behoren te
voldoen en welke procedures hierbij gehanteerd worden. Het betreffen codelijsten die
Vektis in het kader van Externe Integratie standaarden beheert en die via WESP
gepubliceerd worden.
De regels en procedures maken het gemakkelijker deze codelijsten door verzekeraars en
anderen in hun informatiesysteem in te kunnen laten lezen.
Deze notitie vindt uÂ onder â€œTe downloaden documentenâ€•: Gebruik, criteria en
procedures codelijsten EI-standaarden
17-04278. Heruitgave OAF QZ301v2.0
2015:
Met ingang van 17-04-2015 is uitgave 3 van het OAF document voor de QZ301v2.0
beschikbaar. Par. 2.1 is aangepast wegens het vervallen van de ALKâ€™s (N6 controles).
17-042015:

279. Heruitgave BER, INV en RBC ZH308v9.0

Met ingang van 17-04-2015 is uitgave 6 van de BER, uitgave 8 van de INV en uitgave 10 van de
RBC voor de ZH308v9.0 beschikbaar. De aanleiding voor de wijzigingen is het vervallen van de
verplichting de ICD-10 per 01-07-2015 voor DBCâ€™s in te vullen.

09-04280. Heruitgave BER AP304v8 en RBC AP304-AP305v8
2015:
Per 09-04-2015 is een nieuwe uitgave van de BER AP304 en RBC AP304-AP305 bij
deÂ AP304v8.0 beschikbaar. De condities/constraints vanÂ â€œ0440 Indicatie
debet/credit (01)â€œ en â€œ0444 Indicatie debet/credit (02)â€œ zijn aangepast aan die
van andere standaarden.

09-04281. Publicatie generieke QXv2.1
2015:
Met ingang van 09-04-2015 is de nieuwe versie van de generieke Q-standaard,
QX301v2.1 en QX302v2.1, beschikbaar.
01-04282. Heruitgave restitutienota AW319v1.4
2015:
Met ingang van 01-04-2015 is uitgave 2 van de Restitutienota voor AW319v1.4
beschikbaar. Het betreft toevoegen van eenheden in uu:mm op PGB-restitutienota.
27-03283. Heruitgave RBC QA301v2.0
2015:
Met ingang van 27-03-2015 is uitgave 3 van de RBC voor QA301v2.0 beschikbaar. Het
betreft wijziging van de uitvoering N6-controles door Vektis.
18-03284. Heruitgave RBC GZ321v1.0
2015:
Met ingang van 18-03-2015 is uitgave 8 van de RBC voor GZ321v1.0 beschikbaar. Het
betreft een wijziging N5-controle op afwezigheid zorgvraagzwaarte indicator in DBC
Prestatiecode.
10-03285. Heruitgave RBC AW319v1.4
2015:
Met ingang van 10-03-2015 is uitgave 12 van de RBC voor AW319v1.4 beschikbaar. Er
zijn N5-controles toegevoegd voor validatie van het Code EI-bericht (WLZ, WV of ZG)
naar het juiste domein (WLZ of ZvW).
10-03286. Heruitgave N7-N8-retourcodes document AP305
2015:
Per 10-03-2015 is uitgave 2 van het N7-N8-retourcodes documentÂ bij de AP305v8.0
beschikbaar.
09-03287. Heruitgave JW303-JW304v1.0
2015:
Per 09-03-2015 is een uitgave 5 van de RBC voor de JW303/JW304v1.0 beschikbaar. De
N4 controle bij veld 0427 debet/credit (01) is aangepast.

02-03288. Heruitgave RBC ZH308v9.0
2015:
Met ingang van 02-03-2015 is uitgave 9 van de RBC voor de ZH308v9.0 beschikbaar.
Technische N6 controle 1194.02 is op 'niet implemeteren' gezet omdat er nog geen MSZ
ICD-10 diagnosecodes beschikbaar kunnen zijn om de controle uit te kunnen voeren.
26-02289. Heruitgave AP304-AP305v8.0
2015:
Per 26-02-2015 zijn nieuwe uitgaven van de BER, INV en RBC van de AP304v8.0AP305v8.0 beschikbaar. Aanleidingen betreffen diverse wijzigingen, die goed
gedocumenteerd in de mutatielijsten staan.
Onder meer zijn 3 velden gewijzigd van Conditional naar Mandatory of omgekeerd.
25-02290. Heruitgaven JW321v1.0
2015:
Per 25-02-2015 zijn heruitgaven van de standaard Declaratie Jeugd-GGZ JW321 versie
1.0 van 01-09-2014 beschikbaar. Het betreft aanpassingen correctief onderhoud in INV en
RBC.
24-02291. Heruitgave RBC GZ321v1.0
2015:
Met ingang van 24-02-2015 is uitgave 7 van de RBC voor GZ321v1.0 beschikbaar. Het
betreft een wijziging N5-controle op afwezigheid zorgvraagzwaarte indicator in DBC
Prestatiecode en correctief onderhoud op een aantal retourcodes.
11-02292. Update COD954-VEKT per 12-02-2015
2015:
Per 12-02-2015 is een update van de Retourcode (01) COD954-VEKT beschikbaar. Code
â€œ8831 Geen privacy verklaring aanwezigâ€• is voor berichtenÂ GZ312v2.1 en
GZ322v1.0Â toegevoegd.
06-022015:

293. Heruitgaven BER LH307 en LH308 V5.2

Met ingang van 06-02-2015 is uitgave 3 van de BER LH307v5.2 en LH308v5.2
beschikbaar. Het betreft een wijziging in de conditie van veld begindatum prestatie.

04-02294. Heruitgave RBC LH307v5.2
2015:
Met ingang van 04-02-2015 is uitgave 8 van de RBC voor LH307v5.2 beschikbaar. N5controle Id 0797 is verwijderd.
26-01295. Heruitgave GPH-tabel
2015:
Per 26-01-2015 is uitgave 5 GPH-tabel, versiedatum 23-01-2015 beschikbaar. Deze
vervangt uitgave 4, versiedatum 05-12-2015. De tabel is ook te downloaden bij de
LH307v5.2-standaard.
20-01296. Heruitgave JW303-JW304v1.0
2015:
Per 20-01-2015 is een uitgave 4 van de RBC voor de JW303/JW304v1.0 beschikbaar. De
N5 controle bij de velden 0427 debet/credit (01) en 0430 debet/credit (02) is aangepast.
15-01297. Heruitgaven BER en RBC QG321v1.0
2015:
Met ingang van 15-1-2015 is uitgave 3 van de BER QG321v1.0 en QG322v1.0 en uitgave
4 van de RBC QG321v1.0 beschikbaar. Het betreft wijzigingen op aanduiding
prestatiecodelijst (BER) en N4/N5-controles op tijdseenheid.
12-01298. Heruitgaven INV OS301v1.0 en ZH308v9.0
2015:
Met ingang van 12-01-2015 zijn uitgave 3 van de INV voor de OS301v1.0 en uitgave 7
van de INV voor de ZH308v9.0 beschikbaar. Het betreft de invulling van tarief in de
paragraaf Medisch specialistische verpleging in de thuissituatie (MSVT).
12-01299. Heruitgave RBC GZ321v1.0
2015:
Met ingang van 12-01-2015 is uitgave 6 van de RBC voor GZ321v1.0 beschikbaar. Het
betreft een nieuwe N5-controle op afwezigheid zorgvraagzwaarte indicator in DBC
Prestatiecode.
23-122014:

300. Heruitgave WMO303-WMO304v1.0

Per 24-12-2014 is een nieuwe heruitgave (3) van de standaard WMO Declaratie
(Transitiebericht) WMO303 versie 1.0 van 01-07-2014 beschikbaar. Het betreft een
aanpassing in de BER veld 0417 conditie.
23-12301. Heruitgave testset QZ301v2.0
2014:
Met ingang van 23-12-2014 is uitgave 2 van de testset voor de QZ301v2.0 beschikbaar.
MSZ wijzigingen per 2015 zijn doorgevoerd voor in de testset, aansluitend bij de
wijzigingen die in de RBC van de QZv2.0 waren doorgevoerd.
23-12302. Heruitgaven RBC GZ311v2.0, GZ311v2.1 en GZ321v1.0
2014:
Per 23-12-2014 zijn uitgave 6 RBC GZ311v2.0, uitgave 7 RBC GZ311v2.1 en uitgave 5
RBC GZ321v1.0 beschikbaar. Voor alle RBC's is op controleniveau 5 de controle 0209
gewijzigd.
23-12303. Heruitgave WMO303-WMO304v1.0
2014:
Per 23-12-2014 zijn heruitgaven van de standaard WMO Declaratie
(Transitiebericht)(Retour) WMO303 en WMO304 versie 1.0 van 01-07-2014 beschikbaar.
Het betreft aanpassingen correctief onderhoud in BER, RBC en testset.
15-12304. Nieuwe uitgave erratum-addendum declaratiestandaarden
2014:
Met ingang van 15-12-2014 is een nieuwe uitgave van het erratum-addendumdocument
(ERR-ADD) beschikbaar. Uitgave 11 betreft een wijziging voor de HA304v4.2.
09-12305. Heruitgave INV en RBC QZ301v2.0
2014:
Met ingang van 09-12-2014 is uitgave 2 van de INV en uitgave 6 van de RBC voor de
QZ301v2.0 beschikbaar. MSZ wijzigingen per 2015 zijn doorgevoerd voor zover deze in
de ZHv9 op 08-10-2014 zijn doorgevoerd en relevant zijn voor de documentatie van de
QZv2. De standaard is hierbij geschikt voor prestaties uit 2014 en vanaf 2015.
05-12306. Heruitgave GPH-tabel
2014:
Per 05-12-2014 is een uitgave 4 van de GPH-tabel gepubliceerd. De wijziging betreft
GPH-code 123992000000 (was 129392000000).

05-122014:

307. Heruitgave testset WMO303v1.0, JW303v1.0 en
JW321v1.0

Per 05-12-2014 is een uitgave 5 testset WMO303v1.0, uitgave 3 testest JW303v1.0 en
uitgave 4 testset JW321v1.0Â gepubliceerd. De herziene testsets betreffen
correctiefonderhoud, zie mutatieovericht.
01-12308. Heruitgave GPH-tabel
2014:
Per 01-12-2014 is uitgave 3 GPH-tabel, versiedatum 25-11-2014 beschikbaar. Deze
vervangt uitgave 2, versiedatum 07-10-2014. De tabel is ook te downloaden bij de
LH307v5.2-standaard.
01-12309. Heruitgave begeleidingsbrief AW319v1.4
2014:
Met ingang van 01-12-2014 is een nieuwe uitgave van de Begeleidingsbrief WV en ZG factsheet voor de AW319v1.4 beschikbaar. De heruitgave is naar aanleiding van de
gewijzigde toepassing op AGB-codes.
01-12310. Heruitgaven JW321-JW321v1.0
2014:
Per 01-12-2014 zijn heruitgaven van de standaard Declaratie Jeugd-GGZ (retour) JW321
versie 1.0 van 01-09-2014 beschikbaar. Het betreft aanpassingen correctief onderhoud
inÂ BER, INV, RBC en testset.
26-11311. Publicatie uitgave 6 INV ZH308v9.0
2014:
Met ingang van 26-11-2014 is de 6e uitgave van de INV voor de ZH308v9.0 beschikbaar.
In par. 4.14 is een kleine correctie doorgevoerd.
24-11312. Heruitgave RBC QA301v2.0
2014:
Met ingang van 24-11-2014 is uitgave 2 van de RBC voor QA301v2.0 beschikbaar. Het
betreft correctief onderhoud op twee retourcodes.
24-112014:

313. Heruitgave testset GZ321v1.0

Per 24-11-2014 is uitgave 3 van de testset voor GZ321v1.0 beschikbaar. De
bestandsnamen in de herziene testset zijn in overeenstemming met RBC uitgave 4 waarop
de testset betrekking heeft.
24-11314. Heruitgave RBC QZ301v2.0
2014:
Met ingang van 24-11-2014 is uitgave 5 van de RBC voor de QZ301v2.0 beschikbaar. De
retourcode van N5 controle 2083 is gecorrigeerd.
21-11315. Heruitgave WMO304v1.0
2014:
Per 21-11-2014 is een uitgave 4 van de standaard WMO Declaratie
(Transitiebericht)(Retour) WMO304 versie 1.0 van 01-07-2014 beschikbaar. Het betreft
aanpassingen correctief onderhoud in BER.
18-11316. Heruitgave RBC JW321-JW322v1.0
2014:
Per 18-11-2014 is een uitgave 3 van de RBC van de standaard Declaratie Jeugd-GGZ
(retour) JW321-JW322 versie 1.0 van 01-09-2014 beschikbaar.
Het betreft aanpassingen correctief onderhoud in RBC.
17-11317. Publicatie uitgave 2 testset ZH308v9.0
2014:
Met ingang van 17-11-2014 is de 2e uitgave van de testset voor de ZH308v9.0
beschikbaar.
Deze is in overeenstemming met de wijzigingen in N5-controles t/m ZH308ZH309v9.0_RBCu8.
17-11318. Heruitgave INV AW319v1.4
2014:
Met ingang van 17-11-2014 is uitgave 6 van de INV voor AW319v1.4 beschikbaar. Het
betreft een correctief onderhoud op de toepassing van AGB-codes (paragraaf 4.2.3).
13-11319. Update COD327-VEK2
2014:
Per 13-11-2014 is een update van de Code (zelf)verwijzer COD327-VEK2 beschikbaar.
De betekenis van de codes 04, 05 en 06 is gewijzigd.

12-11320. Heruitgave JW303-JW304v1.0
2014:
Per 12-11-2014 is een uitgave 3 van de RBC voor de JW303/JW304v1.0 beschikbaar. De
N4 controle bij veld 0108 Gemeentecode is aangepast.
10-11321. Heruitgave RBC ZH308v9.0
2014:
Met ingang van 4-11-2014 is uitgave 8 van de RBC voor ZH308v9.0 beschikbaar. Op
controleniveau 5 zijn de controles 2315 en 2316 gecorrigeerdÂ (omschrijving technische
controle).
Uitgave 7 is verwijderd (was nog niet bij VECOZO in productie).
05-11322. Heruitgave RBC N7 GZ321v1.0
2014:
Met ingang van 05-11-2014 is uitgave 4 van de RBC N7 voor GZ321v1.0 beschikbaar.
De uitgave gaat in per 01-01-2015.
04-11323. Heruitgave RBC en testset WMO303-WMO304v1.0
2014:
Per 04-11-2014 zijn uitgaven 4 van RBC en testset van standaard WMO Declaratie
(Transitiebericht)(Retour) WMO303 en WMO304 versie 1.0 van 01-07-2014 beschikbaar.
Het betreft aanpassingen correctief onderhoud, zie mutatieoverzicht.
04-11324. Update COD954-VEKT
2014:
Per 04-11-2014 is een update van de retourcode (01) COD954-VEKT beschikbaar. Code
8829 voor berichten VK302v2.2 is toegevoegd.
04-11325. Update COD957-VEKT
2014:
Per 04-11-2014 is een update van de foutcode COD957-VEKT beschikbaar. Code 366
voor berichten HA304v4.2 is toegevoegd.
03-11326. Heruitgave RBC N7 AW319v1.4
2014:
Met ingang van 03-11-2014 is uitgave 15 van de RBC N7 voor AW319v1.4 beschikbaar.
De uitgave voor de Wlz gaat in per 01-01-2015.

03-112014:

327. Heruitgave JW303-JW304v1.0

Per 30-10-2014 is een uitgave 3 van de BER voor de JW301v1.0 en JW304v1.0 beschikbaar. De
verwijzing naar de codetabel van veld 0412 productcategorie is aangepast. Zie de
mutatieoverzichten in de BER.

24-10328. Update SRT en koppeltabel A-GPH-1, A-GPH-2 en SRT
2014:
Per 25-10-2014 zijn aan de SRT tabel (COD076-VEKT) codes 38 en 48 toegevoegd. De
koppeltabel A-GPH-1-, A-GPH-2 en SRT 20141024 is op LH307v5.2 in een uitgave 4
gepubliceerd.
23-10329. Publicatie testsets QA301v2.0
2014:
Met ingang van 23-10-2014 zijn de nieuwe testsets voor de QA301v2.0 beschikbaar. Er
zijn testsets voor de AWBZ (Wlz) en de Zvw (wijkverpleging (WV) en extramurale
behandeling voor zintuiglijke gehandicapten (ZG)).
21-10330. Heruitgave WMO303-WMO304v1.0
2014:
Per 21-10-2014 zijn uitgaven 3 van de standaard WMO Declaratie
(Transitiebericht)(Retour) WMO303 en WMO304 versie 1.0 van 01-07-2014 beschikbaar.
Het betreft aanpassingen correctief onderhoud in BER, RBC en testset.
21-10331. Heruitgaven JW303-JW304v1.0 en JW321-JW321v1.0
2014:
Per 21-10-2014 zijn uitgaven 2 van de standaarden Declaratie Jeugd-AWBZ (Retour)
JW303, JW304 versie 1.0 en Declaratie Jeugd-GGZ (retour) JW321 en JW322 versie 1.0
van 01-09-2014 beschikbaar. Het betreft aanpassingen correctief onderhoud inÂ BER,
INV, RBC en testset.
20-10332. Heruitgave INV VK301v2.2
2014:
Per 20-10-2014 is een uitgave 3 van de INV voor de VK301v2.2 beschikbaar. De
peildatum verloskundige hulp is per 1-1-2015 aangepast. Zie het mutatieoverzicht in de
INV.

20-10333. Heruitgaven BER en RBC VE303v4.2
2014:
Per 20-10-2014 is een uitgave 3 van de BER en een uitgave 12 van de RBC voor de
VE303v4.2 beschikbaar. De condities en controles bij een aantal rubrieken is uitgebreid.
Zie de mutatieoverzichten in de BER en RBC.
16-10334. Publicatie RBC N7 Zvw AW319v1.4
2014:
Met ingang van 16-10-2014 is uitgave 1 van de RBC N7 Zvw voor AW319v1.4
beschikbaar. De uitgave voor de wijkverpleging (WV) en extramurale behandeling voor
zintuiglijke gehandicapten (ZG) gaat in per 01-01-2015.
16-10335. Publicatie QA301-QA302v2.0
2014:
Met ingang van 16-10-2014 is de nieuwe standaard QA301-QA302 versie 2.0
beschikbaar. Het betreft wijzigingen als gevolg van de de noodzakelijke aanpassingen
voortkomend uit de herziening langdurige zorg.
De standaard is vanaf 1 januari 2015 geschikt voor de schadelast AWBZ (of Wlz) van
zorgkantoren en van wijkverpleging (WV) en extramurale behandeling voor zintuiglijke
gehandicapten (ZG) van zorgverzekeraars.
16-10336. Heruitgaven STB en INV QA301v1.1
2014:
Met ingang van 16-10-2014 zijn uitgave 2 van de STB en uitgave 2 van de INV voor de
QA301v1.1 beschikbaar. Het betreft correctief onderhoud voor aanleveren correcties op
recordniveau (debet-creditsystematiek).
15-10337. Update COD016_VEKT
2014:
Per 15-10-2014 is een update van de zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)
COD016-VEKT beschikbaar. De kolommen omschrijving, toelichting 1 en 2, datum
ingang en datum expiratie zijn aangepast.
14-10338. Heruitgaven RBC QG301v2.0 en QZ301v1.1
2014:
Met ingang van 14-10-2014 zijn uitgave 6 van de RBC voor de QG301v2.0 en uitgave 8
van de RBC voor de QZ301v1.1 beschikbaar. Op controleniveau 5 zijn de controles 1150
en 1151 gewijzigd c.q. toegevoegd.

13-10339. Heruitgave GPH-tabel
2014:
Per 13-10-2014 is uitgave 2 GPH-tabel, versiedatum 07-10-2014 beschikbaar. Deze
vervangt uitgave 1, versiedatum 25-07-2014. De tabel is ook te downloaden bij de
LH307v5.2-standaard.
08-10340. Heruitgave BER, INV en RBC ZH308v9.0
2014:
Met ingang van 08-10-2014 zijn uitgave 5 van de BER, uitgave 5 van de INV en uitgave 7
van de RBC voor de ZH308v9.0 beschikbaar. De invoering van de integrale tarieven voor
de medisch specialistische zorg per 2015 is Ã©Ã©n van de aanleidingen. Zie verder de
mutatieoverzichten achterin de BER en INV. De wijzigingen gelden voor zowel 2014 als
vanaf 2015.
06-10341. Heruitgave RBC N7 AW319v1.4
2014:
Met ingang van 01-10-2014 is uitgave 14 van de RBC N7 voor
AW319v1.4Â beschikbaar. De uitgave voor de Wlz gaat in per 01-01-2015.
06-10342. Heruitgave RBC N7 GZ321v1.0
2014:
Met ingang van 06-10-2014 is uitgave 3 van de RBC N7 voor GZ321v1.0 beschikbaar.
De uitgave gaat in per 01-01-2015.
23-09343. Heruitgave RBC QZ301v2.0
2014:
Met ingang van 23-9-2014 is uitgave 4 van de RBC voor de QZ301v2.0 beschikbaar. Er is
een N4-controle gewijzigd en een overbodige N5-controle en twee N6-controles zijn
verwijderd.
17-09344. Publicatie restitutienota's AW319v1.4 en GZ321v1.0
2014:
Met ingang van 17-09-2014 is de eerste uitgave van de Restitutienota van de AW319v1.4
en de derde uitgave an de Restitutienota van de GZ321v1.0 beschikbaar. De publicaties
zijn het gevolg van de wijzigingen voortkomend uit de herziening langdurige zorg per 1
januari 2015.

11-09345. Heruitgave INV ZH308-ZH309v9.0
2014:
Met ingang van 11-09-2014 is uitgave 4 van de INV voor deÂ ZH308-ZH309v9.0
beschikbaar bij de ZH308v9.0.Â Er is een aanvulling op de verwijzergegevens in
paragraaf 4.10 gekomen.
11-09346. Publicatie testset QZ301v2.0
2014:
Met ingang van 11-09-2014 is de testset behorend bij de â€˜Registratie Bedrijfs- en
controleregelsâ€™ voor de QZ301v2.0 beschikbaar.
10-09347. Publicatie testsets JW303v1.0 en JW321v1.0
2014:
Met ingang van 10-09-2014 zijn de testsets behorend bij de â€˜Registratie Bedrijfs- en
controleregelsâ€™ voor de JW303v1.0 en JW321v1.
08-09348. Heruitgave testset WMO303v1.0
2014:
Per 08-09-2014 is een uitgave 2 van de testset voor WMO303v1.0 beschikbaar. De
herziene testsets is een gevolg van de nieuwe uitgaven 2 van de WMO303-WMO304
v1.0_RBC.
03-09349. Heruitgave testset QG321v1.0
2014:
Per 03-09-2014 is uitgave 2 van de testset voor QG321v1.0 beschikbaar. Deze herziene
testset is het gevolg van de nieuwe uitgaven voortkomend uit de herziening langdurige
zorg in juli 2014.
03-09350. Publicatie JW303-JW304v1.0 en JW321-JW322v1.0
2014:
Per 03-09-2014 zijn de nieuwe standaarden Declaratie Jeugd-AWBZ (Retour) JW303,
JW304 versie 1.0 en Declaratie Jeugd-GGZ (retour) JW321 en JW322 versie 1.0 van 0109-2014 beschikbaar.
03-09351. Heruitgave OAF QZ301v2.0
2014:
Met ingang van 3-9-2014 is uitgave 2 van de operationele afspraken (OAF) voor
QZ301v2.0 beschikbaar. De predefinition checksÂ (pre checks) bij CHS zijn vervallen.

02-09352. Heruitgave BER GZ321v1.0
2014:
Met ingang van 02-09-2014 is uitgave 6 van de BER voor GZ321v1.0 beschikbaar. Het
betreft een correctie op rubriek 0432 Tijdseenheid zorgactiviteit.
02-09353. Heruitgave WMO303-WMO304v1.0
2014:
Per 02-09-2014 zijn uitgaven 2 van de standaarden Wmo-declaratie-(Retour) (WMO303)
(WMO304) versie 1.0 van 01-07-2014 beschikbaar. Het betreft aanpassingen correctief
onderhoud in STB, BER, INV en RBC.
01-09354. Heruitgave INV GZ321v1.0
2014:
Met ingang van 01-09-2014 is uitgave 5 van de INV voor GZ321v1.0 beschikbaar. Het
betreft een aanpassing op eenheid van declareren voor ZZP Verblijf en ZZP Toeslag
(paragraaf 4.2.1).
01-09355. Heruitgaven RBC N7 AW319v1.4 en GZ321v1.0
2014:
Met ingang van 01-09-2014 zijn uitgave 13 van de RBC N7 voor AW319v1.4 en uitgave
2 van de RBC N7 voor GZ321v1.0 beschikbaar. Deze uitgaven gaan in per 01-10-2014.
29-08356. Publicatie Peildatum verloskundige hulp
2014:
Per 29-08-2014 is een notitie over de werkwijze peildatum verloskundige hulp bij de
VK301v2.2 en HA304v4.2 gepubliceerd.
29-08357. Heruitgave RBC QG321v1.0
2014:
Met ingang van 29-8-2014 is uitgave 3 van de RBC voor QG321v1.0 beschikbaar.In het
kader van de overgang van de Langdurige GGZ naar de Zvw zijn een aantal N5-controles
aangepast.
21-082014:

358. Heruitgave RBC ZH308v9.0

Met ingang van 21-8-2014 is uitgave 6 van de RBC voor ZH308v9.0 beschikbaar. Op
controleniveau 5 is controle 0194 gewijzigd in controle 2243 (verfijning controle met
afsluitredencodes).
21-08359. Heruitgaven STB en RBC QZ301v2.0
2014:
Met ingang van 21-8-2014 is uitgave 2 van de STB en uitgave 3 van de RBC voor de
QZ301v2.0 beschikbaar. De wijzigingen in beide documenten hebben betrekking op sw
samenstelling van de bestandsnaam (versienummer standaard toegevoegd).

14-082014:

360. Update A-GPH-1 en koppeltabel A-GPH-1, A-GPH-2 en
SRT

Per 15-08-2014 zijn de A-GPH-1 (COD456-VEKT) codes 011201, 011202, 011203 en
011205 ook bij hulpmiddelen in eigendom en bruikleen toe te passen. De koppeltabel AGPH-1-, A-GPH-2 en SRT 20140814 is op LH307v5.2 in een uitgave 3 gepubliceerd.
14-08361. Heruitgave INV en RBC QZ301v1.1
2014:
Met ingang van 14-8-2014 is uitgave 3 van de INV en uitgave 7 van de RBC voor de
QZ301v1.1 beschikbaar. De wijzigingen in beide documenten hebben betrekking op de
periode waarin QZ-prestaties op basis van â€œBegindatum prestatieâ€• met de QZv1.1
aangeleverd mogen worden.
14-08362. Update COD016-VEKT
2014:
Per 14-08-2014 is een update van de zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)
COD016-VEKT beschikbaar. Drie codes zijn toegevoegd.
12-08363. Heruitgave RBC ZH308v9.0
2014:
Met ingang van 12-8-2014 is uitgave 5 van de RBC voor ZH308v9.0 beschikbaar. Op
controleniveau 6 is controle 1194 gecorrigeerd.
11-08364. Heruitgave RBC AP304v8.0
2014:
Met ingang van 11-8-2014 is uitgave 4 van de RBC voor AP304v8.0 beschikbaar. Op
controleniveau 4 is een ontbrekende retourcode toegevoegd.

04-08365. Publicatie testset WMO303v1.0
2014:
Met ingang van 04-08-2014 is de testset behorend bij de â€˜Registratie Bedrijfs- en
controleregelsâ€™ voor de WMO303v1.0 beschikbaar.
04-08366. Heruitgaven testbestanden AW319v1.4 en GZ321v1.0
2014:
Per 04-08-2014 zijn uitgave 4 van de testset voor de AW319v1.4 en uitgave 2 van de
testset voor GZ321v1.0 beschikbaar. Deze herziene testsets zijn een gevolg van de nieuwe
uitgaven voortkomend uit de herziening langdurige zorg in juli 2014.
29-07367. Nieuwe opzet GPH-tabel
2014:
Per 29-7-2014 is de nieuwe opzet GPH-tabel, versiedatum 25-07-2014 beschikbaar. Deze
vervangt versie 12e. De nieuwe opzet en het beheer en onderhoud GPH-tabel worden
toegelicht. De tabel is ook te downloaden bij de LH307v5.2-standaard.
23-07368. Heruitgave RBC VE303v4.2
2014:
Met ingang van 23-7-2014 is uitgave 11 van de RBC voor VE303v4.2 beschikbaar. Het
betreft twee nieuwe N5 controles.
23-07369. Nieuwe uitgave GZ321v1.0
2014:
Met ingang van 23-07-2014 is een nieuwe uitgave van de standaard GZ321v1.0
beschikbaar. Het betreft wijzigingen als gevolg van de noodzakelijke aanpassingen
voortkomend uit de herziening langdurige zorg.
Het declaratiebericht is aangepast voor de declaraties vanaf 1 januari 2015 voor de
landurige GGZ.
De EI-standaard GZ321-GZ322v1.0 is en blijft geschikt voor het declareren van Basis en
Gespecialiseerde GGZ. Daarnaast is de standaard vanaf 1 januari 2015 geschikt voor het
declareren van langdurige GGZ naar zorgverzekeraars. Met de aangepaste specificaties
kunnen zorgaanbieders straks voor de LGGZ gehanteerde prestaties en tarieven, de
zogeheten zorgzwaartepakketten (ZZPâ€™s) declareren.
Deze uitgave wordt begeleid door een brief van Zorgverzekeraars Nederland, mede
namens de zorgaanbiedersbranche GGZ Nederland.

08-07370. Nieuwe uitgave AW319/320v1.4
2014:
Met ingang van 08-07-2014 is een nieuwe uitgave van de standaard AW319/AW320
versie 1.4 beschikbaar. Het betreft wijzigingen als gevolg van de de noodzakelijke
aanpassingen voortkomend uit de herziening langdurige zorg.
Het declaratiebericht is aangepast voor de declaraties vanaf 1 januari 2015 voor de
volgende zorg:




AWBZ-zorg of Wet langdurige zorg (Wlz);
Wijkverpleging (WV) zorgverzekeringswet;
Extramurale behandeling voor zintuiglijke gehandicapten (ZG)
zorgverzekeringswet.

De EI-standaard AW319/AW320v1.4 is en blijft geschikt voor het declareren van AWBZ
(of Wlz) naar zorgkantoren. Daarnaast is de standaard vanaf 1 januari 2015 geschikt voor
het declareren van WV en ZG naar zorgverzekeraars.
Deze uitgave wordt begeleid door een brief van Zorgverzekaars Nederland, mede namens
de zorgaanbiedersbranches ActiZ, BTN en VGN.
01-07371. Publicatie RBC N7 GZ321v1.0
2014:
Met ingang van 01-07-2014 is uitgave 1 van de RBC N7 voor GZ321v1.0 beschikbaar.
01-07372. Publicatie WMO303-WMO304v1.0
2014:
Per 01-07-2014 is de nieuwe standaard Wmo-declaratie-(Retour) (WMO303) (WMO304)
versie 1.0 van 01-07-2014 beschikbaar. Deze vervangt de concept versie 0.3.
19-06373. Heruitgaven QD301v1.0 en QF301-QF302v2.0
2014:
Als gevolg van verwijderen CLIQ uit declaraties zijn vanaf 19-06-2014 nieuwe uitgaven
van de STB en INV van de QD301v1.0 beschikbaar. Als gevolg van verwijderen CLIQ
uit database en aanpassingen AP304v8.0 zijn nieuwe uitgaven van de STB, INV, BER en
RBC van de QF301-QF302v2.0 beschikbaar.
13-062014:

374. Correctie GZ322v1.0

Per 13-06-2014 is een vijfde uitgave van de berichtstructuur voor retourinformatie Basis
en Gespecialiseerde GGZ GZ322v1.0 beschikbaar op WESP. Het betreft het conditioneel
maken van het aantal verzekerden-, prestatie-, tarief- en detailrecords in het sluitrecord.
04-06375. Heruitgave testset AP304v8.0
2014:
Met ingang van 04-06-2014 is uitgave 2 van de testset behorend bij de â€˜Registratie
Bedrijfs- en controleregelsâ€™ voor de AP304v8.0 beschikbaar. De wijziging van de
condities/constraints ven de BER/INV/RBC in april en mei 2014 zijn hierin verwerkt. De
gewijzigde controleregels 1 t/m 5 op Portes zijn ook per 04-06-2014 beschikbaar.
03-06376. Heruitgave RBC N7 AW319v1.4
2014:
Met ingang van 3-6-2014 is uitgave 12 van de RBC N7 voor AW319v1.4 beschikbaar.
Het betreft een correctie voor controle 6630.
02-06377. Publicatie WMO303-WMO304v0.3
2014:
Per 29-05-2014 is de nieuwe standaard Wmo-declaratie-(Retour) WMO303-WMO304
concept versie 0.3 van 01-06-2014 beschikbaar.

22-052014:

378. Update A-GPH-1 en koppeltabel A-GPH-1, A-GPH-2 en
SRT

Per 22-05-2014 is code 011205 (= jaartarief) aan de A-GPH-1 (COD456-VEKT)
toegevoegd. De koppeltabel A-GPH-1-, A-GPH-2 en SRT 20140522 is in een uitgave 2
gepubliceerd. Deze is te vinden bij de standaard LH307v5.2.
19-05379. Heruitgave AP304-AP305v8.0
2014:
Per 19-05-2014 zijn nieuwe uitgaven van de BER en INV van de AP304v8.0-AP305v8.0,
alsmede een nieuw document betreffende N7 en N8-rectourcodes beschikbaar. Een
nieuwe uitgave van de RBC wordt 20-05-2014 gepubliceerd. Aanleidingen betreffen de
toevoeging van prestatiecodelijst 064 en nadere verduidelijkingen/correcties van teksten.
14-052014:

380. Correctie BER en publicatie testbestanden QG321v1.0

Per 14-05-2014 is een tweede uitgave van de berichtstructuur voor de QG321v1.0 en
QG322v1.0 beschikbaar. Het betreft een correctie voor het Aantal zorgactiviteit- en
tijdsbestedingrecords in het sluitrecord. Daarnaast zijn de testbestanden voor de
QG321v1.0 gepubliceerd.
07-05381. Publicatie RBC QG321v1.0
2014:
Met ingang van 07-05-2014 is de eerste uitgave van de Bedrijfs- en Controleregels (RBC)
van de QG321v1.0 beschikbaar.
30-04382. Correctie RBC QZ301v2.0
2014:
Per 30-04-2014 is uitgave 2 van de RBC van de Aanleverspecificaties
schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg QZ301v2.0 beschikbaar. N4-controle Code
land is gecorrigeerd.
25-04383. Correctie RBC ZH308v9.0
2014:
Per 25-04-2014 is uitgave 4 van de RBC van de Declaratie DBC/ziekenhuiszorg
ZH308v9.0 beschikbaar. Er is een rubrieknummer van een controle op niveau 5
gecorrigeerd, zie mutatielijst.
16-04384. Gebruik A-GPH-1, A-GPH-2 en SRT
2014:
Per 16-04-2014 is een uitgave 2 van een toelichting op het gebruik van de gemuteerde AGPH-1-, A-GPH-2- en SRT-tabellen gepubliceerd. Deze is te vinden bij de standaard
LH307v5.2.
14-042014:

385. Terugtrekken QD301v2.0

Als gevolg van verwijderen CLIQ uit de declaraties is de publicatie van de QD301-QD302v2.0 per
15-04-2014 teruggetrokken.

10-042014:

386. Heruitgaven AP304v8.0, LH307v5.2, GPH-tabel,
terugtrekken LH307v6.0

Als gevolg van verwijderen CLIQ uit declaraties zijn vanaf 10-04-2014 nieuwe uitgaven
van de INV, BER en RBC van de AP304v8.0, de restitutienota van de LH307v5.2 en de

GPH-tabel versie 12e beschikbaar. De publicatie van de LH307-LH308v6.0 wordt per 1104-2014 teruggetrokken.
09-04387. Heruitgaven INV en RBC ZH308v8.0
2014:
Per 08-04-2014 is uitgave 16 van de RBC en uitgave 9 van de INV van de Declaratie
DBC/ziekenhuiszorg ZH308v8.0 beschikbaar. De wijzigingen staan in de mutatielijsten.
09-04388. Heruitgave RBC ZH308v9.0
2014:
Per 08-04-2014 is uitgave 3 van de RBC van de Declaratie DBC/ziekenhuiszorg
ZH308v9.0 beschikbaar. De wijzigingen staan in de mutatielijst.
08-04389. Correctie RBC GZ321v1.0
2014:
Per 08-04-2014 is uitgave 3 van de RBC van de GZ321v1.0 beschikbaar. In de nieuwe
uitgave zijn de N2-controles op volgorde recordtypes zorgactiviteit en tijdsbesteding
gecorrigeerd.
18-03390. RBC uitgave 5 FZ301v2.0
2014:
Per 18-03-2014 is uitgave 5 van de RBC van de Declaratie forensische zorg FZ301v2.0
beschikbaar. In de nieuwe uitgave is een N7-controle m.b.t.
â€œVerdiepingsdiagnostiekâ€• toegevoegd.
17-03391. Publicatie QZ301/302v2.0
2014:
Per 18-03-2014 is de nieuwe standaard Aanleverspecificaties schadelast informatie
DBC/ziekenhuiszorgÂ QZ301-QZ302 versie 2.0 in eindconcept beschikbaar.
Het eindconcept is ter accordering aan zorgverzekeraars voorgelegd. Zodra de vaststelling
door zorgverzekeraars bekend is, wordt deze in een nieuwsbericht bekend gemaakt.
12-03392. Update GPH-tabel (v12d)
2014:
Per 12-03-2014 is een nieuwe versie van de GPH-tabel (047), versie 12d, versiedatum 1103-2014 beschikbaar. Deze vervangt versie 12c. Het betreft correctief onderhoud op een
GPH-code. De tabel ook is te downloaden bij de LH307v5.2-standaard.

07-03393. Publicatie QG321/QG322 v1.0
2014:
Per 10-03-2014 is de schadelastinformatiestandaard voor Basis en Gespecialiseerde GGZ
QG321-QG322 versie 1.0 beschikbaar.Â De publicatie van de Bedrijfs- en controleregels
(RBC) volgt later.
05-03394. Heruitgave RBC QZ301v1.1
2014:
Per 05-03-2014 is uitgave 6 van de RBC van de QZ301v1.1 beschikbaar. Er zijn
wijzigingen op niveau 6 doorgevoerd, die aansluiten bij controles die Vektis al enige
maanden uitvoert. Zie het mutatie-overzicht.
28-02395. Heruitgaven EF301-EF302v1.1
2014:
Per 28-02-20134 zijn de ketenproces beschrijving verzekeraars E125 bij de EF301 in een
uitgave 3 en de berichtspecificatie van de EF302 versie 1.1 in een uitgave 3 op WESP
beschikbaar. De nieuwe uitgaven betreffen uitbreiding codetabel Betwistingscode en
verduidelijkingen.
26-02396. Publicatie restitutienota ZH308v9.0
2014:
Met ingang van 26-02-2014 is de eerste uitgave van de Restitutienota van de Declaratie
DBC/ziekenhuiszorg versie 9 (ZH308v9.0) beschikbaar.
20-02397. Update COD016-VEKT
2014:
Per 21-02-2014 is een update van de zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)
COD016-VEKT beschikbaar. Diverse betekenissen zijn gewijzigd, datum ingang is 2102-2014.
07-02398. Update GPH-tabel (v12c)
2014:
Per 07-02-2014 is een nieuwe versie van de GPH-tabel (047), versie 12c, versiedatum 0702-2014 beschikbaar. Deze vervangt versie 012b. Het betreft correctief onderhoud en een
nieuwe GPH-code. De tabel ook is te downloaden bij de LH307v5.2 en de LH307v6.0
standaard.

05-02399. Correctie GZ321v1.0
2014:
Per 05-02-2014 is een vierde uitgave van de berichtstructuur, een derde uitgave van de
invulinstructie en een tweede uitgave van de restitutienota voor Basis en Gespecialiseerde
GGZ GZ321v1.0 beschikbaar op WESP. Het betreft correctief onderhoud op 1617
Afwijkende instellingscode/praktijkcode en Tijdsbesteding.
31-01400. Update COD610-NVD
2014:
Per 31-01-2014 is in de Verwijsdiagnose dieetadvisering (COD610-NVD) de naam van
codeÂ 0036 gecorrigeerd. De codelijst is in gebruik voor de PM304v3.2.
30-01401. Publicatie testset AP304v8.0
2014:
Met ingang van 30-01-2014 is de testset behorend bij de â€˜Registratie Bedrijfs- en
controleregelsâ€™ voor de AP304v8.0 beschikbaar. De controleregels 1 t/m 5 op Portes
zijn sinds 10-01-2014 al beschikbaar.
29-01402. Afsplitsing debiteurrecord uit standaarden
2014:
Zoals eerder aangekondigd zijn alle declaratiestandaarden en bijbehorende documenten
per 29-01-2014 aangepast op de nieuwe structuur van het debiteurrecord. Dit naar
aanleiding van de introductie van IBAN. De zorgverzekeraars hebben benadrukt dat de
aanpassing van het debiteurrecord niet mocht leiden tot een versieverhoging van de
declaratiestandaarden. EÃ©n van de gevolgen is dat het debiteurrecord noodgedwongen
afgesplitst is van de daarbij horende declaratiestandaard. De functionele relatie blijft
wÃ©l behouden. Zie bij het nieuwe debiteurrecord SB311v1.0 de notitie wijziging
debiteurrecord voor meer achtergrondinformatie en nadere beschrijving van de
wijzigingen.
28-01403. Heruitgave RBC QZ301v1.1
2014:
Per 28-01-2014 is uitgave 5 van de RBC van de QZ301v1.1 beschikbaar. Er zijn controles
op niveau 6 toegevoegd, dieÂ al een aantal maanden door Vektis uitgevoerd worden
(overeenkomstig N6-controles voor QG).
20-012014:

404. Aankondiging debiteurrecord uit standaarden

Per 29-01-2014 zullen, voor zover nog niet van toepassing, alle actuele publicaties
vanÂ declaratiestandaarden aangepast worden naar aanleiding van IBAN, dat formeel per
1-2-2014 in gebruik genomen kan worden. In mei 2013 was al het aangepaste
debiteurrecord in WESP gepubliceerd. Het debiteurrecord is fysiek gescheiden van de
declaratiestandaard, heeft een eigen versiebeheer en heeft als identificatiecode SB311 en
SB312 (versie 1.0). De zorgverzekeraars hebben geen bemoeienis meer met het
debiteurrecord. Servicebureaus zijn zelf verantwoordelijk om met de ketenpartners
afspraken te maken over de invoering en het gebruik van het nieuwe debiteurrecord.
20-01405. Publicatie testset GZ321v1.0
2014:
Met ingang van 20-1-2014 is de testset behorend bij de â€˜Registratie Bedrijfs- en
controleregelsâ€™ voor de GZ321v1.0 beschikbaar.
08-01406. Heruitgave RBC GZ321v1.0
2014:
Per 08-01-2014 is uitgave 2 van de RBC van de GZ321v1.0 beschikbaar. In de nieuwe
uitgave is een N6-controle op bestaanbaarheid activiteit toegevoegd.
23-12407. Heruitgave INV GZ321v1.0
2013:
Per 23-12-2013 is een tweede uitgave van de invulinstructie voor de GZ321v1.0
beschikbaar op WESP. In de nieuwe uitgave staanÂ aanpassingen voor code herdeclaratie
en aanvullende crediteringregels.
20-12408. Update GPH-tabel (v12b)
2013:
Per 20-12-2013 is een nieuwe versie van de GPH-tabel (047), versie 12b, versiedatum 20
december 2013, beschikbaar. Deze vervangt versie 012a per 01-01-2014. In versie 012b
zijn diverse fouten hersteld. De tabel is te downloaden bij de LH307v5.2 en de
LH307v6.0 standaard.
20-12409. Publicatie Routering QZ301v1.1 berichten
2013:
Per 20-12-2013 is de notitie Routering QZ301v1.1 berichten van Vektis naar CHS op
WESP gepubliceerd.

20-12410. Publicatie QF301-QF302v2.0
2013:
Vanaf 21-12-2013 zijn de documenten van de nieuwe standaard QF301v2.0 en
QF302v2.0 beschikbaar. Het betreft de standaardbeschrijving, operationele afspraken,
invulinstructie, berichtspecificatie en bedrijfs-en controleregels.
20-12411. Publicatie restitutienota GZ321v1.0
2013:
Met ingang van 20-12-2013 is de eerste uitgave van de Restitutienota van de GZ321v1.0
beschikbaar.
20-12412. Heruitgaven QX301-QX302v2.0
2013:
Met ingang van 20-12-2013 zijn uitgaven 2 van de generieke Q-standaard QX301v2.0
STB, INV en RBC beschikbaar.
19-12413. Definitieve versie 9.0 ZH308/309
2013:
Per 19-12-2013 is de ZH308 versie 9.0/ZH309 versie 9.0 als definitieve standaard
beschikbaar. Alle documentatie van het finale concept (uitgave 01-10-2013)Â is
gewijzigd, behalve de STB. Verder is bij de ZH308v9 de testset gepubliceerd. In
testportaal PORTES zijn N1-N5 controles uit de RBC opgenomen.
16-12414. Publicatie RBC GZ321v1.0
2013:
Met ingang van 16-12-2013 is de eerste uitgave van de Bedrijfs- en Controleregels (RBC)
van de GZ321v1.0 beschikbaar.
13-12415. Correctie GZ322v1.0
2013:
Per 13-12-2013 is een derde uitgave van de berichtstructuur voor retourinformatie Basis
en Gespecialiseerde GGZ GZ322 versie 1.0 beschikbaar op WESP. Het betreft een
correctie voor het opnemen van Indicatie debet/credit (02) in het sluitrecord.
11-12416. Publicatie generieke QXv2.0
2013:
Met ingang van 11-12-2013 is de nieuwe versieÂ van de generieke Q-standaarden,
QX301v2.0 en QX302v2.0, beschikbaar.

10-12417. Correctie GZ321-GZ322v1.0
2013:
Per 10-12-2013 is een tweede uitgave van de berichtstructuur voor Basis en
Gespecialiseerde GGZ GZ321-GZ322 versie 1.0 beschikbaar op WESP. Het betreft het
conditioneel maken van de diagnosevelden in het prestatierecord.
10-12418. Update retourcodetabel
2013:
Met ingang van 10-12-2013 is een update van de retourcodetabel COD954-VEKT
beschikbaar. Het betreft een uitbreiding met 38 retourcodes, waarvan 36 die van
toepassing zijn op de GZ321/322v1.0.
05-12419. Heruitgaven PM304v3.2 en QP301v1.1
2013:
Per 05-12-2013 is uitgave 5 van de INV van de PM304v3.2 beschikbaar. Hierin is
vermeld dat deÂ diagnosecodelijst voor dieetadvisering (COD610-NVD) in 2014 in
gebruik genomen wordt. Ook de COD610-NVD is gepubliceerd. De aangepaste RBC was
op 28-11-2013 gepubliceerd. Aansluitend is uitgave 2 van de INV van de
QP301v1.1Â beschikbaar (incl. enkele andere wijzigingen).
29-112013:

420. 30-11-2013 onderhoud systemen Vektis

Zaterdag 30 november zijn de website en portalen van Vektis vanaf 07.00 uur niet bereikbaar. De
werkzaamheden zijn naar verwachting rond 12.00 uur afgerond.

28-11421. Heruitgave RBC PM304v3.2
2013:
Per 28-11-2013 is uitgave 12 van de RBC van de PM304v3.2 beschikbaar. In de nieuwe
uitgave wordt op de controleniveaus 4 en 6Â rekening gehouden met de
diagnosecodelijst voor dieetadvisering die in 2014 in gebruik genomen wordt.
Deze diagnosecodelijst, alsmede hiermee in verband staande aanpassingen in overige PMdocumentatie worden zo spoedig mogelijk in december gepubliceerd.
27-11422. Update COD016-VEKT
2013:
Per 25-11-2013 is een update van de zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)
COD016-VEKT beschikbaar. Diverse codes zijn toegevoegd, datum ingang is 25-112013.

19-11423. Publicatie GZ321-GZ322v1.0
2013:
Per 19-11-2013 is de declaratiestandaard voor Basis en Gespecialiseerde GGZ GZ321GZ322 versie 1.0 beschikbaar op WESP. Deze standaard is gebaseerd op de nieuwe NZa
beleidsregels voor zowel de Generalistische basis als de Gespecialiseerde GGZ en
vervangt de EP301 en GZ311 voor prestaties die ingaan na 01-01-2014. Het
debiteurrecord staat seperaat beschreven bij SB311. De publicatie van de Bedrijfs- en
controleregels (RBC) volgt later.
15-11424. Heruitgaven RBC
2013:
Per 15-11-2013 zijn nieuwe uitgaven van RBC's van AW319v1.4, EP301v1.2,
GZ311v2.1, KZ301v3.2, LH307v5.2, MZ301v1.3, OS301v1.0, PM304v3.2, VE303v4.2,
VK301v2.2 en ZH308v8.0 beschikbaar. De nieuwe uitgaven betreffen een generieke
correctie op postcode buitenland en enkele specifieke correcties.
01-11425. Publicatie AW319v1.4-RBC N7 uitgave 11
2013:
Met ingang van 1-11-2013 is uitgave 11 van de RBC N7 voor AW319v1.4 beschikbaar.
Deze vervangt uitgave 10 en gaat in per 1-1-2014. Uitgave 9Â is nog van toepassing op
2013.
16-10426. Publicatie restitutienota OS301v1.0
2013:
Met ingang van 16-10-2013 is de restitutienota voor de OS301v1.0 beschikbaar.
30-09427. ZHv9.0 finale concept
2013:
Per 01-10-2013 is het finale concept van de ZH308 versie 9.0 beschikbaar. Hierin zijn
meerdere wijzigingen ten opzichte van het vorige concept doorgevoerd.
25-09428. Publicatie finale concept ZHv9.0
2013:
Per 26-09-2013 is het eindconcept van de ZH308 versie 9.0 verwijderd van WESP. Per 1
oktober komt het finale concept ZHv9 beschikbaar. Hierin zijn meerdere wijzigingen ten
opzichte van het vorige concept doorgevoerd.

18-09429. Heruitgave RBC QG301v2.0
2013:
Per 18-09-2013 is voor de QG301v2.0 een vijfde uitgave van de bedrijfs- en
controleregels (RBC) beschikbaar. Het betreft correctief onderhoud opÂ uniciteit van het
tariefrecord.
13-09430. Heruitgave RBC QG301v2.0
2013:
Per 13-09-2013 is voor de QG301v2.0 een vierde uitgave van de bedrijfs- en
controleregels (RBC) beschikbaar. Het betreft correctief onderhoud op soort
prestatie/tarief en uniciteit van het tariefrecord.
13-09431. Heruitgaven RBC
2013:
Per 13-09-2013 zijn nieuwe uitgaven van RBC's van EP301v1.2, KZ301v3.2, LH307v5.2,
MZ301v1.3, OS301v1.0, PM304v3.2, VE303v4.2, VK301v2.2 en ZH308v8.0
beschikbaar. De nieuwe uitgaven betreffen het toestaan van nultarieven, de
retourinformatieberichtcontroles en enkele kleine correcties.
13-09432. Update retourcodetabel
2013:
Per 13-09-2013 is een update van de retourcodetabel COD954-VEKT beschikbaar. Het
betreft de toevoeging van 1 nieuwe retourcode voor KZ-retourberichten.

04-09433. Update retourcodetabel
2013:
Per 03-09-2013 is een update van de retourcodetabel COD954-VEKT beschikbaar. Het
betreft de toevoeging van 5 nieuwe retourcodes voor PM-retourberichten.
03-09434. Heruitgave RBC AW319v1.4
2013:
Met ingang van 03-09-2013 zijn nieuwe uitgaven van de RBC-controleregels van de
AW319v1.4 gepubliceerd. De niveau's 1 t/m 6 en 7 zijn gesplitst in aparte uitgaven. Voor
de controleniveaus 1 t/m 6 is uitgave 9 gepubliceerd, het betreft een N6-wijziging. Voor
controleniveau 7 zijn uitgave 9 (geldend voor 2013) en uitgave 10 (geldend voor 2014)
gepubliceerd.

22-08435. Heruitgave RBC QG301v2.0
2013:
Per 22-08-2013 is voor de QG301v2.0 een derde uitgave van de bedrijfs- en
controleregels (RBC) beschikbaar. Het betreft correctief onderhoud op begin- en
einddatum deelprestatie.
31-07436. Update GPH-tabel (v12a) tbv LH307v5.2
2013:
Per 31-07-2013 is de GPH-tabel (047), versie 012a, versiedatum 04-07-2013, ook bij de
LH307v5.2 beschikbaar. Â
Versie 012a bevat Ã©Ã©n mutatie die van belang is voor de LH307v5.2.
23-07437. Heruitgave RBC QG301v2.0
2013:
Per 23-07-2013 is voor de QG301v2.0 een tweede uitgave van de bedrijfs- en
controleregels (RBC) beschikbaar. Het betreft correctief onderhoud op N5- en N6controles.
15-07438. Correctie RBC retourinformatie
2013:
Per 15-07-2013 zijn nieuwe uitgaven (nr 'b') van RBC's van AW319v1.4, GZ311v2.1,
MZ301v1.3, VK301v2.2 en ZH308v8.0 op WESP beschikbaar. De nieuwe uitgaven
betreffen correcties in de retourinformatiebericht controles.
12-07439. Publicatie ZH308 v9 (eindconcept)
2013:
Per 12-07-2013 zijn de berichtspecificatie, invulinstructie en standaardbeschrijving van de
ZH308 versie 9.0 in eindconcept beschikbaar. Een belangrijke wijziging is het toevoegen
van het zorgactiviteitrecord. Het Ministerie van VWS heeft aangegeven dat per 2014 de
belangrijkste zorgactiviteiten van een zorgproduct op de declaratie vermeld behoren te
worden.
Versie 9.0 wordt per 01-05-2014 in gebruik genomen.
09-07440. Publicatie QD301/302 versie 2.0
2013:
Per 10-07-2013 zijn de berichtspecificaties, invulinstructie, standaardbeschrijving van de
QD301 en de QD302 versie 2.0 beschikbaar.
Versie 2.0 gaat in per 01-01-2015.

09-07441. Publicatie APv8.0 en LHv6.0
2013:
Per 10-07-2013 zijn de berichtspecificaties van de standaarden AP304/AP305 versie 8.0
enÂ LH307/LH308 versie 6.0 in een uitgave 1 op WESP beschikbaar. In de nieuwe
versies AP en LHÂ zijn diverse aanpassingen doorgevoerd. Het wordt o.a. mogelijk
gemaakt om CLIQ in een declaratie op te nemen.Â Bij de LH307 is ook de GPH versie
12a gepubliceerd, met hierin de verdeling van de hulpmiddelen over de AP en LH.
Het debiteurrecord staat separaat beschreven bij SB311.
De ingangsdatum AP304/AP305 versie 8.0 en LH307/LH308 versie 6.0 zijn 01-012015.Â
02-072013:

442. Gebruik A-GPH en SRT

Per 02-07-2013 is een toelichting op het gebruik van de recent gemuteerde A-GPH-1-, A-GPH-2en SRT-tabellen gepubliceerd. Deze is te vinden bij de standaard LH307v5.2.

01-07443. Heruitgave STB en INV AW319v1.4
2013:
Per 01-07-2013 is een tweede uitgave van de Standaardbeschrijving en een vierde uitgave
van de Invulinstructue voor de AW319v1.4 beschikbaar. De uitgaven zijn aangepast
wegens de Veranderagenda 2014 en daarnaast zijn een paar punten met correctief
onderhoud opgenomen.
26-06444. Update A-GPH-1
2013:
De A-GPH-1 tabel (COD456-VEKT) is geÃ¼pdated naar aanleiding van de recent
gepubliceerde koppeltabel A-GPH-1, A-GPH-2 en SRT. Expiratiedatums zijn gevuld voor
diverse codes.
17-06445. Correctie RBC retourinformatie
2013:
Per 17-06-2013 zijn nieuwe uitgaven (nr 'a') van RBC's van AW319v1.4, GZ311v2.1,
MZ301v1.3, VK301v2.2 en ZH308v8.0 op WESP beschikbaar. De nieuwe uitgaven
betreffen een correctie op de publicatie van 14-06-2013 in de retourinformatiebericht
controles.
14-062013:

446. Koppeltabel A-GPH-1 en -2 en SRT

Per 14-06-2013 is een koppeltabel tussen de A-GPH-1-, A-GPH-2- en SRT-tabel
beschikbaar. De koppeltabel toont de theoretisch mogelijke combinaties tussen de
waarden in A-GPH-1, A-GPH-2 en Soort kosten hulpmiddel die per 01-01-2014 geldig
zijn. Het gebruik gaat in per 01-01-2014 bij de LH307v5.2. De tabel is te downloaden bij
de LH307v5.2-standaard.
14-06447. Publicatie RBC retourinformatie
2013:
Per 14-06-2013 zijn nieuwe uitgaven van RBC's van AW319v1.4, GZ311v2.1,
MZ301v1.3, VK301v2.2 en ZH308v8.0 beschikbaar.
De nieuwe uitgaven betreffen aanpassingen vanuit RfC's en de
retourinformatieberichtcontroles.
05-06448. Heruitgave RBC ZH308v8.0
2013:
Per 05-06-2013 is uitgave 12 van de RBC voor de ZH308v8.0 beschikbaar. Controle 1279
op N5 is gewijzigd in verband met de Coulanceregeling. Rubriek 0421 Specialisme
voorschrijver/verwijzer moet voor deze controle wel gevuld zijn.
05-06449. Update GPH-tabel (v12)
2013:
Per 05-06-2013 is een nieuwe versie van de GPH-tabel (047), versie 12, versiedatum 0506-2013, beschikbaar. Deze vervangt versie 011c3 per 01-01-2014. Versie 012 is o.a.
aangepast voor de ISO 9999 (2012). De tabel is ook te downloaden bij de LH307v5.2standaard.
27-05450. Publicatie restitutienota's
2013:
Met ingang van 27-05-2013 zijn de restitutienota's voor de EP301v1.2, HA304v4.2,
KZ301v3.2, VE303v4.2 en VK301v2.2 beschikbaar.
24-05451. Publicatie testset QG301v2.0
2013:
Met ingang van 24-05-2013 is de testset behorend bij de â€˜Registratie Bedrijfs- en
controleregelsâ€™ voor de QG301v2.0 beschikbaar.

16-05452. Debiteurrecord en IBAN
2013:
Met ingang van 17-05-2013 is het debiteurrecord beschikbaar, dat aangepast is aan IBAN.
Het record SB311v1.0 wordt apart gepubliceerd als 'generieke standaard' en heeft een
eigen versienummer. Zie voor achtergrondinformatie de 'Notitie aanpassing
debiteurrecord'. Het nieuwe record wordt operationeel per 01-02-2014.
16-05453. WESP tijdelijk niet beschikbaar
2013:
Vandaag van ca. 17:30 tot ca. 20:00 uur is WESP wegens onderhoudswerkzaamheden niet
beschikbaar.
08-05454. Heruitgave RBC FZ301v2.0
2013:
Per 08-05-2013 is voor de FZ301v2.0 een vierde uitgave van de bedrijfs- en
controleregels (RBC) beschikbaar. De RBC bevat correcties op de N7-controleset.
06-05455. Publicatie RBC QG301v2.0
2013:
Per 06-05-2013 is voor de QG301v2.0 de eerste uitgave van de bedrijfs- en controleregels
(RBC) beschikbaar. De publicatie van de testset volgt later.
02-05456. Heruitgave INV ZH308v8.0 en QZ301v1.1
2013:
Per 2 mei 2013 zijn uitgave 8 van de invulinstructie voor de ZH308v8.0 en uitgave 2 van
de invulinstructie voor de QZ301v1.1 gepubliceerd. Het betreft met name het niet
uitvoeren van controles op creditrecords in verband met de schaduwdraaiperiode van
VECOZO (einddatum 13-02-2013).
29-04457. Heruitgave VZ801-VZ802 v1.0
2013:
Met ingang van 29-04-2013 zijn uitgave 5 van het aansluitdocument en uitgave 3 van de
WSDL voor de VZ801-VZ802v1.0 gepubliceerd.
24-04458. Heruitgave RBC ZH308v8.0 en QZ301v1.1
2013:
Per 24 april 2013 zijn uitgave 11 van de RBC voor de ZH308v8.0 en uitgave 4 van de
RBC voor de QZ301v1.1 gepubliceerd. Het betreft met name het niet uitvoeren van

controles op controleniveau 4 en 5 in verband met de schaduwdraaiperiode van VECOZO
(einddatum 13-02-2013).
19-04459. Publicatie RBC-controles MZ302v1.3
2013:
Per 19-04-2013 is uitgave 12 van de RBC van de MZ301v1.3, op WESP beschikbaar.
De nieuwe uitgave betreft de toevoeging van controles op het
retourinformatieberichtÂ (MZ302v1.3).
11-04460. Heruitgave EF301v1.1
2013:
Per 11-04-2013 zijn de berichtspecificaties van de EF301 versie 1.1 in een uitgave 3 en de
ketenprocesbeschrijving verzekeraars E125 in een versie 1.0 (uitgave 2) op WESP
beschikbaar. De nieuwe uitgaven betreffen verduidelijkingen. Â
Ingangsdatum EF301 en EF302 v1.1 is 01-07-2013.
10-04461. Publicatie restitutienota PM304v3.2
2013:
Met ingang van 10-04-2013 is de restitutienota voor de PM304v3.2 beschikbaar.
09-04462. Correctie INV en restitutienota GZ311v2.1
2013:
Per 09-04-2013 is voor de GZ311v2.1 uitgave twee van de invulinstructie en restitutienota
beschikbaar. Het betreft correctief onderhoud met betrekking tot privacybezwaren.

08-04463. Correctie INV AW319v1.4
2013:
Per 08-04-2013 is voor de AW319v1.4 uitgave drie van de invulinstructie beschikbaar.
Het betreft correctief onderhoud met betrekking tot mutatiedagen.
08-04464. Publicatie QG301-QG302 versie 2.0
2013:
Per 09-04-2013 zijn de berichtspecificaties, invulinstructie, standaardbeschrijving van de
QG301 en QG302 versie 2.0 beschikbaar.
Versie 2.0 gaat met terugwerkende kracht in per 01-01-2012. De publicatie van de RBC
volgt nog.

08-04465. Heruitgave RBC FZ301v2.0
2013:
Per 08-04-2013 is voor de FZ301v2.0 een derde uitgave van de bedrijfs- en controleregels
(RBC) beschikbaar. De RBC bevat een nieuwe N7-controleset en ook zijn correcties
doorgevoerd.
28-03466. Publicatie RBC's N6-controles
2013:
Per 27-03-2013 zijn nieuwe uitgaven van RBC's van AW319v1.4,Â EP301v1.2,
GZ311v2.1, KZ301v3.2, LH307v5.2, MZ301v1.3, OS301v1.0, PM304v3.2, VE303v4.2,
VK301v2.2 en ZH308v8.0 op WESP beschikbaar.
De nieuwe uitgaven betreffen aanpassingen vanuit RfC's en de N6-controles (m.u.v. AW,
GZ, LH en ZH).
19-03467. Correctie INV FZ301v2.0
2013:
Per 19-03-2013 is voor de FZ301v2.0 uitgave vier van de invulinstructie beschikbaar. Het
betreft correctief onderhoud met betrekking tot het NHC-bedrag.
18-03468. Publicatie testset en uitgave 2 RBC QA301v1.1
2013:
Met ingang van 18-3-2013 is de testset behorend bij de RBC voor de
Aanleverspecificaties schadelast informatie AWBZ QA301v1.1 beschikbaar. Ook
isÂ uitgave 2 van de RBC gepubliceerd, het betreft correctief onderhoud.
06-03469. Codelijst Bron-Id Declaratieverwerkingssyteem
2013:
Met ingang van 06-03-2013 is codelijst Bron-Id Declaratieverwerkingssyteem (COD469VEKT) beschikbaar. Als gevolg hiervan is het excel-document Bron-ID_COD469Vekt_u3 uit de QZ301v1.0 en QZ301v1.1 verwijderd.
05-03470. Uitgave 3 RBC QZ301v1.1
2013:
Per 05-03-2013 is voor de Aanleverspecificaties schadelast informatie
DBC/ziekenhuiszorg QZ301 versie 1.1 uitgave 3 van de RBC gepubliceerd.
Op controleniveaus 4 en 5 zijn de opschortingen van controles verwijderd.

05-03471. Heruitgave 4 RBC AW319v1.4
2013:
Met ingang van 05-03-2013 is uitgave 4 van de RBC-controleregels van de AW319v1.4
opnieuw gepubliceerd. Uitgave 4 is in productie bij VECOZO.
25-02472. Publicatie QA301/QA302 versie 1.1
2013:
Per 26-02-2012 zijn de berichtspecificaties, invulinstructie, standaardbeschrijving en de
RBC-controleregels van de QA301 en QA302 versie 1.1 beschikbaar.
De nieuwe versie is aangepast aan wet- en regelgeving per 2013. Versie 1.1 gaat in per
17-04-2013. De publicatie van de testset volgt nog.
20-02473. Nieuwe uitgave 9 RBC ZH308v8.0
2013:
Per 20-02-2013 is uitgave 9 van de RBC van de ZH308v8.0 beschikbaar. Controleniveau
6 is toegevoegd.
14-02474. Uitgave 2 EF301/EF302 versie 1.1
2013:
Per 15-02-2013 zijn de berichtspecificaties van de EF301 en EF302 versie 1.1 in een
uitgave 2 en de ketenprocesbeschrijving verzekeraars E125 op WESP beschikbaar. De
nieuwe uitgaven betreffen verduidelijkingen. Â
Ingangsdatum gebruik EF301 en EF302 v1.1 is 01-07-2013.
05-02475. Publicatie EF301/EF302 versie 1.1
2013:
Per 06-02-2013 zijn de berichtspecificaties van de EF301v1.1 en EF302v1.1 beschikbaar.
De nieuwe versie betreft aanpassingen naar aanleiding van testen van de EF301v1.0- en
EF302v1.0-berichten tussen CVZ en zorgverzekeraars. Â
Ingangsdatum EF301 en EF302 v1.1 is 01-07-2013.
04-02476. QZ301v1.1: STB en INV, heruitgave RBC
2013:
Per 04-02-2013 is voor de Aanleverspecificaties schadelast informatie
DBC/ziekenhuiszorg QZ301 versie 1.1 uitgaven 1 van de STB en INV en uitgave 2 van
de RBC gepubliceerd.
Deze documenten sluiten aan bij afspraken die eerder gemaakt zijn. De controles van de
RBC zijn niet veranderd, opschortingen enz. van controles op verzoek van
zorgverzekeraars zijn nu in de Vektis-kolom weergegeven.

31-01477. Correctieve BER en RBC OS301v1.0
2013:
Per 31-01-2013 is uitgave 3 van de BERÂ en uitgave 6 van de RBC van de OS301 versie
1.0 (declaratieÂ overige sectoren) beschikbaar. Aanleiding vormde de noodzaak op
controleniveau 4 bij "0410 Aanduiding prestatiecodelijst'Â ook '058' (farmaceutische
zorg) toe te voegen.
31-01478. Correctie-uitgave 6 RBC AW319v1.4
2013:
Met ingang van 31-01-2013 is een gecorrigeerde uitgave (6) van de RBC-controleregels
van de AW319v1.4 beschikbaar.
29-01479. Nieuwe uitgave BER en RBC OS301v1.0
2013:
Per 29-01-2013 is uitgave 2 van de BER en uitgave 5 van de RBC van de OS301 versie
1.0 (declaratieÂ overige sectoren) beschikbaar. Aanleiding vormde de noodzaak de
toegestane waardes voor "0410 Aanduiding prestatiecodelijst'Â aan te geven (codes
054Â en 990).
28-01480. Nieuwe uitgave 8 RBC ZH308v8.0
2013:
Per 28-01-2013 is uitgave 8 van de RBC van de ZH308v8.0 beschikbaar. Op
controleniveau 5 is controle 0748 verwijderd (correctie), omdat deze vervangen was door
de controles 1282 en 1283.
25-01481. Update COD016-VEKT
2013:
Per 26-01-2013 is een update van de zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)
COD016-VEKT beschikbaar. Codes 0307 en 0328 zijn qua betekenis gewijzigd, datum
ingang is 01-02-2013.
24-01482. Nieuwe uitgave 7 RBC ZH308v8.0
2013:
Per 24-01-2013 is uitgave 7 van de RBC van de ZH308v8.0 beschikbaar. Op
controleniveau 5 zijn een aantal controles m.b.t. verwijsgegevens vervangen door nieuwe
controleregels. De achtergrond is dat de NZA voor het jaar 2012 coulance wil betrachten
m.b.t. de invulling van 0420 Zorgverlenerscode verwijzer.

23-01483. Correctie-uitgave 5 RBC GZ311v2.0
2013:
Met ingang van 23-01-2013 is een gecorrigeerde uitgave (5) van de RBC-controleregels
van de GZ311v2.0 beschikbaar. Op controleniveau 5 is de controle met ID 1202
gewijzigd.
10-01484. Correctie-uitgave 3 RBC GZ311v2.1
2013:
Met ingang van 10-01-2013 is een gecorrigeerde uitgave (3) van de RBC-controleregels
van de GZ311v2.1 beschikbaar.
10-01485. Correctie-uitgave 5 RBC AW319v1.4
2013:
Met ingang van 10-01-2013 is een gecorrigeerde uitgave (5) van de RBC-controleregels
van de AW319v1.4 beschikbaar.
20-12486. Publicatie QZ302v1.1
2012:
Met ingang van 21-12-2012 is de nieuwe subversie van de BER van de QZ302v1.1
beschikbaar. Deze nieuwe subversie sluit aan bij de op 03-12-2012 gepubliceerde nieuwe
subversie van de QZ301v1.1.
20-12487. Correctie invulling diagnosecodes PM304
2012:
Met ingang van 20-12-2012 is een gecorrigeerde uitgave (3) van de BER en een
gecorrigeerde uitgave(4) de INVÂ van de PM304v3.2 beschikbaar. In de INV is de
invulling van de diagnosecodevelden gecorrigeerd en verduidelijkt. De invulling stemt
overeen met de controleregels in de RBC. Vanuit de diagnosecodevelden in de BER
wordt naar de INV verwezen.
20-12488. Update GPH-tabel (v11c3)
2012:
Per 20-12-2012 is een nieuwe versie van de GPH-tabel (047), versie 11c3, versiedatum
20-12-2012, beschikbaar. Deze vervangt versie 011c2 per 01-01-2013. In versie 11c3 zijn
2 mutaties opgenomen. De tabel is ook te downloaden bij de LH307-standaard.

20-12489. Update COD016-VEKT
2012:
Per 21-12-2012 is een update van de zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)
COD016-VEKT beschikbaar. Diverse verpleegkundige codes zijn gemuteerd, datum
ingang is 01-12-2012.
20-12490. Correctie INV FZ301v2.0
2012:
Per 20-12-2012 is voor de FZ301v2.0 de derde uitgave van de invulinstructie beschikbaar.
Het betreft correctief onderhoud met betrekking tot het NHC-bedrag.

20-12491. Publicatie testset GZ311v2.1
2012:
Met ingang van 20-12-2012 is de testset behorend bij de â€˜Registratie Bedrijfs- en
controleregelsâ€™ voor de GZ311v2.1 beschikbaar.
20-12492. Publicatie restitutienota GZ311v2.1
2012:
Met ingang van 20-12-2012 is de restitutienota voor de GZ311v2.1 beschikbaar.
18-12493. Correctie uitgave RBC AW319v1.4
2012:
Met ingang van 18-12-2012 is een gecorrigeerde uitgave (4) van de RBC-controleregels
van de AW319v1.4 beschikbaar.
13-12494. Correctie uitgave RBC GZ311v2.1
2012:
Met ingang van 13-11-2012 is een gecorrigeerde uitgave (2) van de RBC-controleregels
van de GZ311v2.1 beschikbaar. Hierin is de overgang van versie 2.0 naar 2.1 opgenomen.
13-12495. Correctie uitgave RBC GZ311v2.0
2012:
Met ingang van 13-11-2012 is een gecorrigeerde uitgave (4) van de RBC-controleregels
van de GZ311v2.0 beschikbaar. Hierin is de overgang van versie 2.0 naar 2.1 en een
aantal (generieke) correcties opgenomen.

13-12496. Testset en correctie uitgave RBC FZ301v2.0
2012:
Met ingang van 13-11-2012 is de testset behorend bij de â€˜Registratie Bedrijfs- en
controleregelsâ€™ voor de FZ301v2.0 beschikbaar. Tegelijk is een gecorrigeerde versie
van de RBC voor FZ301v2.0 gepubliceerd.
11-12497. Heruitgave testset ZH308v8.0
2012:
Per 11-12-2012 is een uitgave 5 van de testset bij ZH308v8.0 beschikbaar. Enkele
omschrijvingen van controle-5-regels zijn gewijzigd. De testbestanden zelf zijn niet
veranderd.
06-12498. Update COD016-VEKT
2012:
Per 06-12-2012 is een update van de zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)
COD016-VEKT beschikbaar. Codes 9443 en 9444 zijn toegevoegd, datum ingang is 1504-2012.
03-12499. Publicaties QZ301v1.1 en v1.0
2012:
Per 04-12-2012 is voor de Aanleverspecificaties schadelast informatie
DBC/ziekenhuiszorg QZ301 versie 1.1 de Berichtspecificatie (BER), RBC en bijgewerkte
codelijst Bron-ID gepubliceerd.
Het retourbericht, de invulinstructie en de standaardbeschrijving volgen nog.
Tevens is voor de QZ301 versie 1.0 de bijgewerkte codelijst Bron-ID gepubliceerd.
29-11500. Correctie INV FZ301v2.0
2012:
Per 29-11-2012 is voor de FZ301v2.0 de tweede uitgave van de invulinstructie
beschikbaar. Het betreft correctief onderhoud met betrekking tot het NHC-bedrag.
29-11501. Publicatie RBC FZ301v2.0
2012:
Per 29-11-2012 is voor de FZ301v2.0 de eerste uitgave van de bedrijfs- en controleregels
(RBC) beschikbaar. Voor deze RBC worden PORTES en de testset in december 2012
beschikbaar.

29-11502. Publicatie RBC GZ311v2.1
2012:
Per 29-11-2012 is voor de GZ311v2.1 de eerste uitgave van de bedrijfs- en controleregels
(RBC) beschikbaar. Voor deze RBC worden PORTES en de testset in december 2012
beschikbaar.
29-11503. Heruitgave RBC AW319v1.4
2012:
Per 29-11-2012 is voor de AW319v1.4 een derde uitgave van de bedrijfs- en
controleregels (RBC) beschikbaar. De RBC bevat een gewijzigde N7-controleset en ook
zijn wijzigingen van generieke controleregels doorgevoerd.
28-11504. Productiedata RBC-controleregels
2012:
Met ingang van 28-11-2012 is bij de overzichten van de RBC-controleregels in WESP
een link opgenomen naar de website van VECOZO. VECOZO geeft per RBC-uitgave aan
wanneer deze in productie is. Let wel: meestal lopen de publicaties op WESP voor op de
RBC-uitgaven die bij VECOZO in productie zijn.
28-11505. Dossieroverdracht AWBZ-zorg ZV303v1.0
2012:
Vanaf 28-11-2012 zijn de documenten van de EI Dossieroverdracht AWBZ-zorg
standaard ZV303v1.0 beschikbaar. Het betreft een eindconcept ter informatie, waarvoor
geen operationeel gebruik is vastgesteld.
21-11506. Heruitgaven RBC-controleregels
2012:
Per 21-11-2012 zijn de â€˜Registratie Bedrijfs- en controleregelsâ€™ voor de
LH307v5.2, OS301v1.0, PM304v3.2, VE303v4.2, VK301v2.2, KZ301v3.2 en
MZ301v1.3 in een heruitgave beschikbaar. De heruitgaven bevatten een aantal
(generieke) correcties.
15-112012:

507. Update GPH-tabel (v11c2)

Per 15-11-2012 is een nieuwe versie van de GPH-tabel (047), versie 11c2, versiedatum 15-112012, beschikbaar. Deze vervangt versie 011c1 per 01-01-2013. In versie 011c2 zijn 2 mutaties
(i.k.v. redressiehelm, 06.03.21.03.00.00) opgenomen. De tabel is ook te downloaden bij de
LH307-standaard.

15-11508. Publicatie FZ301/FZ302 versie 2.0
2012:
Per 15-11-2012 zijn de berichtspecificaties, invulinstructie en standaardbeschrijving van
de FZ301 en FZ302 versie 2.0 op WESP beschikbaar.
De nieuwe versie betreft de nieuwe regelgeving NZa per 2013. Versie 2.0 gaat in per 0101-2013. De publicatie van de RBC-controleregels volgt nog.
15-11509. Publicatie GZ311/GZ312 versie 2.1
2012:
Per 15-11-2012 zijn de berichtspecificaties, invulinstructie en standaardbeschrijving van
de GZ311 en GZ312 versie 2.1 op WESP beschikbaar.
De nieuwe versie betreft de doorontwikkeling DBC-systematiek, het verwerken van
bandbreedte tarieven en het opnemen van declaraties van privacybezwaarden. Versie 2.1
gaat in per 01-01-2013. De publicatie van de RBC-controleregels volgt nog.
14-112012:

510. Update GPH-tabel (v11c1)

Per 14-11-2012 is een nieuwe versie van de GPH-tabel (047), versie 11c1, versiedatum 14-112012, beschikbaar. Deze vervangt versie 011c per 01-01-2013. In versie 011c1 zijn 2 mutaties
opgenomen. De tabel is ook te downloaden bij de LH307-standaard.

13-11511. Correctie Testset AW314v1.4
2012:
Per 13-11-2012 is uitgave 3 van de testset voor de AW319v1.4 beschikbaar. Het betreft
correcties op testgevallen voor het commentaar- en sluitrecord.
08-11512. Heruitgave RBC ZH310v1.0
2012:
Met ingang van 08-11-2012 is een heruitgave (4a) van de RBC-controleregels voor de
ZH310v1.0 beschikbaar. Het betreft een aantal generieke en specifieke wijzigingen en
correcties.
08-11513. Publicatie (E)125-formulier EF301-302v1.0
2012:
Vanaf 09-11-2012 zijn de documenten van de (E)125-formulierstandaarden, EF301v1.0
en EF302v1.0, beschikbaar. Het betreft de berichtspecificatie en codelijsten.

08-11514. Heruitgave VZ801/VZ802 v1.0 Aansluitdocument
2012:
Met ingang van 08-11-2012 is een vierde uitgave van het aansluitdocument voor de
VZ801/VZ802 versie 1.0 beschikbaar.
05-11515. Heruitgave RBC ZH308v8.0
2012:
Per 05-11-2012 is voor de ZH308 uitgave 6 van de controleregels (RBC) gepubliceerd.
De wijzigingen sluiten aan bij de wijzigingen die per 18-10-2012 in de BER en INV van
de ZH308 zijn doorgevoerd. Verder zijn wijzigingen van generieke controleregels
doorgevoerd. PORTES en de testset worden november 2012 aangepast aan de wijzigingen
in de RBC.
25-10516. Update COD076-VEKT
2012:
Met ingang van 26-10-2012 is een update van de Soort kosten hulpmiddel codetabel
COD076-VEKT beschikbaar. Naar aanleiding van overheveling hulpmiddelen, die
voorheen kortdurend in AWBZ werden verstrekt, per 01-01-2013, zijn nieuwe codes
toegevoegd.
25-10517. Update GPH-tabel (v11c)
2012:
Per 25-10-2012 is een nieuwe versie van de GPH-tabel (047), versie 11c, versiedatum 25
oktober 2011, beschikbaar. Deze vervangt versie 011b per 01-01-2013. In versie 011c zijn
32 mutaties opgenomen. De tabel is te downloaden bij de LH307-standaard.
18-10518. Heruitgave BER, STB, INV ZH308v8.0
2012:
Per 18-10-2012 zijn voor de ZH308 uitgave 6 van de Berichtspecificatie, uitgave 4 van de
Standaardbeschrijving en uitgave 7 van de Invulinstructies gepubliceerd.
Aanleiding vormt het declareren van geriatrische revalidatiezorg (GRZ) per 2013 en
enkele andere wijzigingen. Zie verder de mutatieoverzichten in de documenten.
De aangepaste controleregels (RBC) worden eind oktober of begin november 2012
gepubliceerd.
15-102012:

519. Testset AW314v1.4 uitgave 2

Per 15-10-2012 is uitgave 2 van de testset voor de AW319v1.4 beschikbaar. Dit naar
aanleiding van de mutaties in de AW319v1.4_RBCu2.xls, die op 21-09-2012
gepubliceerd is. Hierop aansluitende wijzigingen voor het testportaal PORTES zijn ook
beschikbaar.
27-09520. Bron-ID en RBC uitgave 5 QZ301
2012:
Voor de QZ301v1.0 zijn per 27-09-2012 de codelijst voor Bron-ID en uitgave 5 van de
RBC gepubliceerd.
De desbetreffende codelijst COD469-VEKT staat in de sectie Documenten en
ondersteunend materiaal.
21-09521. Correctie uitgave RBC AW319v1.4
2012:
Met ingang van 21-09-2012 is een gecorrigeerde uitgave (2) van de RBC-controleregels
van de AW319v1.4 beschikbaar. De versie is aangepast aan de situatie dat de AWBZ
wordt uitgevoerd door zorgkantoren en daarnaast zijn de N6- en N7-controles opgeleverd.
18-09522. AZR-standaarden niet meer beschikbaar
2012:
Met ingang van 19-09-2012 zijn AZR-standaarden niet meer beschikbaar in WESP. Voor
informatie over AZR wordt uitsluitend verwezen naar het BEP-model AZR van CVZ.
Voor AZR-vragen kunt u terecht bij info@zorgregistratie.nl.
12-09523. Update retourcodetabel (COD954)
2012:
Met ingang van 12-9-2012 is een updateÂ van de retourcodetabel COD954-VEKT
beschikbaar. De retourcodes 8387 t/m 8410 zijn toegevoegd.
12-09524. Publicatie generieke QX301-QX302v1.0
2012:
Vanaf 12-09-2012 zijn de documenten van de generieke Q-standaarden, QX301v1.0 en
QX302v1.0, beschikbaar. Het betreft de standaardbeschrijving, operationele afspraken,
invulinstructie, berichtspecificatie en bedrijfs-en controleregels.
10-092012:

525. Uitgave 2 STB en INV OHW+standaard

Met ingang van 10-09-2012 is een correctieuitgave van de standaardbeschrijving en
invulinstructie voor de ZH310-ZH311-standaard gepubliceerd. Het betreft
tekstaanpassingen over de afhandeling van retourinformatie door VECOZO. In geval van
fouten in het ZH310-bericht worden uitsluitend de foutieve records teruggezonden in het
ZH311-bericht. Dit in tegenstelling tot het ZH309-bericht.
03-09526. Correctie uitgave RBC QZ301v1.0
2012:
Met ingang van 03-09-2012 is een gecorrigeerde uitgave (4) van de RBC-controleregels
van de QZ301v1.0 beschikbaar.
22-08527. Heruitgave VZ801/VZ802 v1.0 WSDL
2012:
Met ingang van 22-08-2012 is een tweede uitgave van de WSDL voor de VZ801/VZ802
versie 1.0 beschikbaar. Er is geen impact voor partijen die reeds een eerdere uitgave van
de WSDL hebben geÃ¯mplementeerd.
01-08528. Heruitgave VZ801/VZ802 v1.0
2012:
Met ingang van 01-08-2012 is een derde uitgave van het aansluitdocument voor de
VZ801/VZ802 versie 1.0 beschikbaar.
24-07529. Correctie uitgave RBC MZ301v1.3
2012:
Met ingang van 24-07-2012 is een gecorrigeerde uitgave (9) van de RBC-controleregels
van de MZ301v1.3 beschikbaar.
20-07530. Heruitgave INV QZ301v1.0
2012:
Met ingang van 20-07-2012 is een tweede uitgave van de INV voor de QZ301v1.0
beschikbaar.
18-07531. Heruitgave VZ801/VZ802 v1.0
2012:
Met ingang van 18-07-2012 is een tweede uitgave van het aansluitdocument voor de
VZ801/VZ802 versie 1.0 beschikbaar.

18-07532. Correctie BER en INV AW319v1.4
2012:
Met ingang van 18-07-2012 is een tweede uitgave van de AW319v1.4 beschikbaar. De
versie is aangepast aan de situatie dat de AWBZ wordt uitgevoerd door zorgkantoren en
daarnaast zijn een paar kleine punten met correctief onderhoud opgenomen.
05-07533. Correctie uitgave BER ZH311v1.0
2012:
Met ingang van 05-07-2012 is een tweede-uitgave van de ZH311v1.0 beschikbaar. Het
betreft klein correctief onderhoud.
05-07534. Correctie uitgave RBC ZH310v1.0
2012:
Met ingang van 05-07-2012 is een gecorrigeerde uitgave (3) van de RBC-controleregels
van de ZH310v1.0 beschikbaar.
04-07535. Heruitgave Testset OS301v1.0
2012:
Vanaf 04-07-2012 is een tweede uitgave van de testset voor de OS301v1.0-standaard
beschikbaar. Het betreft een wijziging op niveau 4 van de retourcode bij rubriek 0107.
27-06536. Heruitgave INV en RBC QA301v1.0
2012:
Vanaf 27-06-2012 is een tweede uitgave van de INV voor de QA301v1.0-standaard
beschikbaar. Het betreft een invulinstructie van de retourinformatie (H3). Tevens is een
derde uitgave van de RBC beschikbaar.
11-06537. Wijziging url TOG
2012:
In verband met de verhoging van beveiliging is de url van de TOG-website met ingang
van 12-06-2012 gewijzigd. Het internetadres is veranderd van http://tog.vektis.nl in
https://tog.vektis.nl. Waar van toepassing is deze wijziging doorgevoerd in WESP.
31-05538. Uitgave 2 Addendum invulinstructie QZ301
2012:
Op 31-05-2012 is de 2e uitgave van het addendum van de invulinstructie van de
QZ301v1.0 gepubliceerd. Een kleine onvolkomenheid in twee invulvoorbeelden is
gecorrigeerd.

22-05539. Addendum invulinstructie QZ301v1.0
2012:
Per 22-05-2012 is een addendum voor de invulinstructie bij de QZ301v1.0-standaard
gepubliceerd.
Voor de QZ301 wordt de optie gelaagd aanleveren en flexibel aanleveren niet ingevoerd
per 1 september 2012. Dit heeft gevolgen voor de invulinstructie van de QZ. In het
addendum staan de 'nieuwe' invulinstructies hieromtrent beschreven.
22-05540. AZR2.2-standaarden uit WESP
2012:
Met ingang van 23-05-2011 zijn alle EI-standaarden die behoren tot AZR2.2 verwijderd
van WESP. Het technisch beheer is hiermee vervallen.
Voor de meest actuele informatie over AZR-standaarden wordt verwezen naar het BEPmodel AZR van CVZ.
15-05541. Heruitgave STB QA301v1.0
2012:
Vanaf 15-05-2012 is een tweede uitgave van de STB voor de QA301v1.0 standaard
beschikbaar. Het betreft een beschrijving van de retourinformatie (H6).
14-052012:

542. Publicatie MA801 v4.3

Met ingang van 14-05-2012 is de documentatie van de machtiging webservices, MA801 versie
4.3, beschikbaar op WESP. De documentatie beschrijft de berichtenstroom tussen het
machtigingenportaal van VECOZO en de zorgverleners en zorgverzekeraars. Voor verdere
informatie over het machtigingenportaal zie www.vecozo.nl. Vooralsnog is alleen voor de
zorgsoort Ziekenhuiszorg de webservice geÃ¯mplementeerd.

11-05543. Publicatie VZ801/VZ802 v1.0
2012:
Met ingang van 11-05-2012 is de documentatie van de COV webservices, VZ801/VZ802
versie 1.0, beschikbaar op WESP. De documentatie beschrijft de berichtenstroom van
Controle op Verzekeringsrecht tussen VECOZO en de zorgaanbieders.
04-052012:

544. RBC AW319v1.4, uitgave 1

Per 4-5-2012 is uitgave 1 van de Bedrijfs- en controleregels (RBC) voor AW319v1.4
beschikbaar. Tegelijk is de bijbehorendeÂ testset voor AW319v1.4 gepubliceerd.
26-04545. Nieuwe retourcode voor FZ302
2012:
De retourcode "8240 Zorgtypecode ontbreekt of is onjuist" is vanaf 1 mei 2012 ook in
gebruik voor de Retourinformatie declaratie forensische GGZ (FZ302). De retourcode is
van toepassing op de rubriek "0416 DBC prestatiecode".
Begin mei wordt deze aanpassing in het overzicht 'Toepassing retourcodes COD954VEKT' gepubliceerd.
25-04546. RBC QZ301, uitgave 3
2012:
Per 25-04-2012 is de derde uitgave van de Bedrijfs- en controleregels (RBC) voor de
QZ301 versie 1.0 gepubliceerd. Deze vervangt de tweede uitgave.
Doorgevoerd zijn vele min of meer 'administratieve' wijzigingen op de meeste
controleniveaus (ID's, aanduiding Generiek/Specifiek). Op controleniveau 4 is een reeks
aanduidingen in de kolom VECOZO verwijderd.
24-04547. Update diagnosecodes bijzondere tandheelkunde MZ301
2012:
Per 24-04-2012 is voor de standaard MZ301 de codelijst van 0418 Diagnosecode
bijzondere tandheelkunde gewijzigd. Deze is aangepast aan de laatste stand van zaken van
de diagnosecodelijst van COBIJT.
20-04548. Correctie RBC voor QZ301
2012:
Per 20-04-2012 is de tweede uitgave van de Bedrijfs- en controleregels (RBC) voor de
QZ301 versie 1.0 gepubliceerd. Deze vervangt de eerste uitgave, die een concept was.
De ID's van de RBC zullen binnenkort nog gespecificeerd worden.
19-04549. Publicatie STB en RBC voor QZ301
2012:
Per 19-04-2012 zijn de eerste uitgaves van de Standaardbeschrijving (STB ) en de
Bedrijfs- en controleregels (RBC) voor de QZ301 versie 1.0 gepubliceerd.
De ID's van de RBC zullen binnenkort nog gespecificeerd worden.

16-04550. Heruitgave BER en INV GZ311v2.0
2012:
Op 16-04-2012 is uitgave 2 van de berichtspecificatie GZ311 en uitgave 2 van de
invulinstructie voor de GZ311/GZ312 versie 2.0 gepubliceerd.
12-04551. Publicatie testset ZH310v1.0
2012:
Met ingang van 12-04-2012 is de testset voor de Onderhanden-werk-plus-standaard
ZH310v1.0 beschikbaar.
05-04552. Publicatie AW319/AW320 v1.4
2012:
Met ingang van 06-04-2012 zijn de Standaardbeschrijving, Invulinstructie en de EIstandaarden voor de â€˜Declaratie AWBZ-zorg' (AW319 versie 1.4) en
â€˜Retourinformatie Declaratie AWBZ-zorg' (AW320 versie 1.4) beschikbaar. De
AW319v1.4 wordt per 01-01-2013 operationeel."
29-03553. Retourstandaard QZ302 uitgave 1
2012:
Per 29-03-2012 is de 1e uitgave van Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast
informatie DBC/ziekenhuiszorg QZ302Â beschikbaar.
29-03554. Testset ZH308v8.0 uitgave 4
2012:
Per 29-03-2012 is de 4e uitgave van de testset voor de ZH308v8.0 beschikbaar. Hierin
zijn wijzigingen van de controleregels van de RBC verwerkt, die op 28-03-2012
gepubliceerd is. Hierop aansluitende wijzigingen voor het testportaal PORTES zijn nu
ook beschikbaar. De actuele controles voor de controleniveaus 4 en 5 in PORTES worden
nog op de homepage van PORTES gepubliceerd.
28-03555. RBC ZH308v8.0 uitgave 5
2012:
Per 28-03-2012 is een 5e uitgave van de bedrijfs- en controleregels (RBC) voor
ZH308v8.0 beschikbaar. Hierin zijn wijzigingen van de berichtspecificaties (BER) en
invulinstructies (INV) van 14-03-2012 alsmede wijzigingen van generieke controleregels
verwerkt. Hierop aansluitende wijzigingen voor het testportaal PORTES en de testset
volgen naar verwachting uiterlijk 30 maart 2012.

23-03556. Testset QA301v1.0
2012:
Per 23-03-2012 is de testset behorend bij de â€˜Registratie Bedrijfs- en
controleregelsâ€™ voor de QA301v1.0 in een uitgave 1 beschikbaar. Tevens is het
testportaal PORTES voor de QA301v1.0 ingericht.
21-03557. Retourinformatie schadelast AWBZ
2012:
Per 20-03-2012 is de Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie AWBZ
(QA302v1.0) beschikbaar. Tevens is de â€˜Registratie Bedrijfs- en controleregelsâ€™
voor de QA301v1.0 in een heruitgave beschikbaar. De heruitgave bevat een aantal
correcties.
15-03558. Farmaceutische zorg met QH301 naar Vektis
2012:
Prestaties farmaceutische zorg (prestatiecodelijst 058) die zorgverzekeraars via de HA304
en OS301 ontvangen, worden met behulp van EI Aanleverspecificaties ELIS
Huisartsenhulp (QH301)Â aan Vektis geleverd. Per 15-03-2012 is hierover een notitie
gepubliceerd.
14-03559. Heruitgave BER en INV ZH308v8.0
2012:
Op 14-03-2012 is uitgave 5 van de berichtspecificatie en uitgave 6 van de invulinstructie
voor de ZH308/ZH309 versie 8.0 gepubliceerd.
14-03560. Heruitgave RBC ZH310v1.0
2012:
Vanaf 14-03-2011 is een tweede uitgave van de RBC-controleregels voor de ZH310v1.0standaard beschikbaar. Het betreft een minimale correctie.
09-03561. Publicatie QZ301 versie 1.0
2012:
Met ingang van 08-03-2012 is de nieuwe standaard voor Aanleverspecificaties
Schadelastinformatie DBC/Ziekenhuiszorg, QZ301, versie 1.0, beschikbaar. De QZ301standaard is afgeleid van de declaratiestandaard DBC/Ziekenhuiszorg (ZH308 versie 8.0).
Het QZ301-bericht wordt door de zorgverzekeraar via VECOZO naar Vektis gestuurd.
Controles op niveau 1 t/m 3 van het testportaal Portes zijn per 09-03-2012 beschikbaar.
De Standaardbeschrijving en de RBC voor de QZ301 worden naar verwachting ook in
maart 2012 gepubliceerd.

06-03562. Heruitgaven RBC-controleregels
2012:
Per 06-03-2011 zijn de â€˜Registratie Bedrijfs- en controleregelsâ€™ voor de
LH307v5.2, OS301v1.0, PM404v3.2, VE303v4.2, VK301v2.2, EP301v1.2, KZ301v3.2
en MZ301v1.3 in een heruitgave beschikbaar. De heruitgaven bevatten een aantal
correcties.
29-02563. Publicatie RBC ZH310v1.0
2012:
Met ingang van 01-03-2012 is het RBC-overzicht met controleregels 1 t/m 5 beschikbaar
voor de ZH310v1.0-standaard. De retourcodetabel COD954-VEKT is hierop aangepast.
Portes is ook per 01-03-2012 beschikbaar tot en met controleniveau 5.
15-02564. Nieuwe standaard Onderhanden Werk+
2012:
Met ingang van 16-02-2012 is de nieuwe standaard voor Onderhanden Werk+ (Medisch
Specialistische Zorg), de ZH310 en ZH311 versie 1.0, beschikbaar. De OHW+-standaard
is afgeleid van de declaratiestandaard DBC/Ziekenhuiszorg (ZH308/ZH309v8.0). Alleen
het OHW+-bericht is gÃ©Ã©n declaratiebericht, maar dient een geheel ander doel.
Op 4 juli 2011 is het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord (BHA) afgesloten tussen ZN,
NVZ, NFU, ZKN en het Ministerie van VWS. In het BHA is opgenomen, dat voor
monitoring van de productieontwikkeling zorgaanbieders ook inzicht gaan geven in het
onderhanden werk en gesloten nog niet gefactureerde DOT-zorgproducten. Hierop is de
ZH310-standaard ingericht. Op basis van gegevens uit het OHW+-bericht kan ook een
ramingsmodel van de te verwachten schadelast op zorgverzekeraars- en landelijk niveau
ontwikkeld worden. Daarnaast kan door het aanleveren van de declaratiewaarde van niet
afgesloten DBC's bevoorschotting mogelijk gemaakt worden.
Het ZH310-bericht wordt via VECOZO naar zorgverzekeraars gestuurd. Aanbieders van
het ZH310-bericht ontvangen alleen van VECOZO een retourbericht, uitsluitend op basis
van controles op niveau 1 t/m 5. Zorgverzekeraars voeren geen controle uit.
Per 01-09-2012 dient de standaard in productie te zijn. Onder leiding van
Zorgverzekeraars Nederland worden nog nadere procedurele afspraken gemaakt;
bijvoorbeeld over de aanlevering van afgesloten nog niet gefactureerde DBC's en over de
frequentie van berichtaanlevering.

Controles op niveau 1 t/m 3 van het testportaal Portes zijn tevens per 16-02-2012
beschikbaar.

10-02565. Update COD016-VEKT
2012:
Per 11-02-2012 is een update van de zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)
COD016-VEKT beschikbaar. EÃ©n code is gewijzigd en 21 codes zijn toegevoegd,
datum ingang 10-02-2012.
23-01566. RBC GZ311v2.0 uitgave 3
2012:
Per 23-01-2012 is er een nieuwe uitgave van de RBC voor de GZ311 versie 2.0
gepubliceerd (uitgave 3, 19-01-2012). Zie het mutatieoverzicht in de RBC voor de
wijzigingen.
16-01567. Correctie Code soort indicatie paramed.hulp
2012:
Met ingang van 17-01-2012 is bij â€˜EI Declaratie paramedische hulp' (PM304 versie 3.2)
de codelijst 'Code soort indicatie paramedische hulp' (COD321-VEK1) gecorrigeerd
(codes 001 en 003).Â Deze codelijst is eveneens beschikbaar voor de ZH308 versie 8.0.
09-01568. Wijziging Code soort indicatie paramed. hulp
2012:
Met ingang van 07-01-2012 is bij â€˜EI Declaratie paramedische hulp' (PM304 versie 3.2)
de codelijst 'Code soort indicatie paramedische hulp' (COD321-VEK1) aangepast aan
wijzigingen per 01-01-2012.Â Deze codelijst is eveneens beschikbaar voor de ZH308
versie 8.0.
De codelijst die t/m eind 2011 geldig was, is bij de PM304 nog beschikbaar onder
COD321-VEK3.
04-01569. Heruitgave AW39 en ZK39 (AZR 3.0)
2012:
Met ingang van 04-01-2012 zijn de AZR3.0-standaarden AW39 en ZK39 (generiek ZKdocument) in een uitgave 6a uitgebracht. In de rubrieken 3007 en 31007 is de constraint
"Vullen met een bestaande datum die groter is dan of gelijk is aan de dagtekening
verzending van het bestand." verwijderd. Hiermee lopen deze standaarden in de pas met
het BEP-model AZR3.0.1 v1 van CVZ (www.zorgregistratie.nl).

03-01570. Heruitgave testset ZH308v8.0
2012:
Van 28-11-2011 t/m 15-12-2011 zijn de berichtspecificatie, invulinstructie en RBC van de
ZH308 versie 8.0 gewijzigd beschikbaar gekomen.
Per 19-12-2011 zijn de PORTES-controles t/m controleniveau 5 hieraan aangepast en met
ingang van 03-01-2012 is de aangepaste testset (uitgave 3) beschikbaar.
22-12571. Publicatie GPH-tabel versie 11b
2011:
Per 22-12-2011 is een nieuwe versie van de GPH-tabel (047), versie 11b, versiedatum 21
december 2011, beschikbaar. Deze vervangt versie 011a per 01-01-2012. In versie 011b is
Ã©Ã©n mutatie opgenomen. De tabel is te downloaden bij de LH307-standaard.
22-12572. Testset controleregels LH307, OS301
2011:
Per 22-12-2011 zijn testsets behorend bij de â€˜Registratie Bedrijfs- en
controleregelsâ€™ voor de LH307v5.2 en OS301v1.0 in een uitgave 1 beschikbaar.
16-12573. Heruitgave RBC- controleregels
2011:
Per 16-12-2011 zijn de Registratie Bedrijfs- en Controleregels voor de PM404v3.2 in een
uitgave 6 en EP301v1.2 in een uitgave 8 gepubliceerd. De heruitgaven bevatten Ã©Ã©n
correctie.
Alle per 07-12-2011 gepubliceerde Registratie Bedrijfs- en controleregels zijn tekstueel
aangepast (zonder uitgaveverhoging):



niveau 2, id 0006, kolom VECOZO "A" is verwijderd, kolom Opmerking
VECOZO: tekst is verwijderd;
niveau 4, id 0145, kolom VECOZO: "O" is toegevoegd.

15-12574. RBC ZH308v8.0 uitgave 4
2011:
Per 15-12-2011 is een 4e uitgave van de bedrijfs- en controleregels (RBC) voor
ZH308v8.0 beschikbaar. Hierin zijn wijzigingen van de BER en INV van 28-11-2011

alsmede wijzigingen van generieke controleregels verwerkt. Hierop aansluitende
wijzigingen voor PORTES en testset volgen in week 51.
07-12575. Heruitgaven RBC-controleregels
2011:
Per 07-12-2011 zijn de Registratie Bedrijfs- en Controleregels voor de LH307v5.2 en
OS301v1.0 in een uitgave 2, PM404v3.2, VE303v4.2 en VK301v2.2 in een uitgave 5 en
EP301v1.2, KZ301v3.2 en MZ301v1.3 in een uitgave 7 gepubliceerd. De heruitgaven
bevatten een aantal correcties: zie o.a. kolommen VECOZO: controles van diverse
verzekerdengegevens op niveau 4 zijn tot nader bericht opgeschort.
06-12576. Heruitgave INV ZH308/309 v8.0
2011:
Op 6-12-2011 is uitgave 5 van de invulinstructie voor de ZH308/ZH309 versie 8.0
gepubliceerd. Paragraaf 4.10 die het invullen van verwijsgegevens beschrijft, is gewijzigd.
30-11577. Publicatie RBCu2 en testset GZ311v2.0
2011:
Per 30-11-2011 is een 2e uitgave van de bedrijfs- en controleregels (RBC) voor
GZ311v2.0 beschikbaar. Dit in het kader van het correctief onderhoud op deze versie.
Tegelijk is de bijbehorendeÂ testset voor GZ311v2.0 gepubliceerd.
28-11578. Aanpassing ZH308v8.0 (BER en INV)
2011:
Per 28-11-2011 zijnÂ de berichtspecificatie van de ZH308 versie 8.0 en de bijbehorende
invulinstructie aangepast en heruitgegeven. De wijzigingen staan achterin de pdfdocumenten beschreven.
De RBC, PORTES en Testset zullen binnenkort ook aangepast gepubliceerd worden.
18-11579. Uiterlijke invoeringsdatum aanpassing FZ301
2011:
Per 25-10-2011 zijn in de berichtspecificatie van de FZ301 voor 0409
Plaatsingsbesluitnummer Ministerie van justitie de Beschrijving codering berichtspecifiek
en de Constraints en condities gewijzigd. Uiterlijk per 01-01-2012 behoren
Plaatsingsbesluitnummers in de declaratie ingevuld te zijn voor alle prestaties waarvoor
deze door Justitie verstrekt zijn.
De testbestandenset en PORTES zullen uiterlijk in november 2011 aangepast worden
(indien noodzakelijk).

15-11580. Herpublicatie GZ312 v2.0
2011:
Per 15-11-2011 is de berichtspecificatie van de GZ312-standaard versie 2.0
heruitgegeven. GIS-codes van rubrieken 0682 en 0684 (Indicatie debet/credit (04/05)) zijn
gewijzigd. Het betreft een technische wijziging, de betekenissen van de gegevens wijzigen
niet.
09-11581. Heruitgave INV AW319v1.3
2011:
Per 09-11-2011 is een vijfde uitgave van de AW319/AW320 invulinstructie beschikbaar.
In deze heruitgave is een tekstuele aanpassing voor het declareren van toeslagen AWBZzorg doorgevoerd.
De standaard blijft versie 1.3.
07-11582. Publicatie RBC voor GZ311v2.0
2011:
Met ingang van 07-11-2011 is uitgave 1 van de "Registratie Bedrijfs- en controleregels"
(RBC) voor de Â GZ311 versie 2.0 beschikbaar.
04-11583. Update COD954-VEKT
2011:
Met ingang van 05-11-2011 is een update van de retourcodetabel COD954-VEKT
beschikbaar. Naar aanleiding van nieuwe controleregels (RBC) en goedgekeurde RfC's
zijn nieuwe retourcodes toegevoegd.
04-11584. (Her)uitgaven RBC-controleregels
2011:
Per 04-11-2011 zijn de Registratie Bedrijfs- en Controleregels voor de LH307v5.2 en
OS301v1.0 in een nieuwe uitgave 1, PM404v3.2, VE303v4.2 en VK301v2.2 in een
uitgave 4 en EP301v1.2, KZ301v3.2 en MZ301v1.3 in een uitgave 6 beschikbaar. De
heruitgaven bevatten een aantal correcties.
02-11585. Publicatie versie 2.0 GZ311/GZ312
2011:
Per 02-11-2011 zijn de berichtspecificaties, invulinstructie en standaardbeschrijving van
de GZ311 en GZ312 versie 2.0 op WESP beschikbaar.
Hierin is de nieuwe regelgeving m.b.t. het declareren van verblijf en verantwoorden van

de twee soorten eigen bijdragen per 2012 verwerkt. Versie 2.0 wordt uiterlijk per 01-052012 in gebruik genomen. De publicatie van de RBC-controleregels volgt nog.
02-11586. Update codetabellen AZR3.0
2011:
Met ingang van 03-11-2011 zijn enkele codelijsten voor AZR3.0 in WESP aangepast. Het
Beheerteam Zorgregistratie van CVZ heeft verzocht de volgende codes toe te voegen:
COD163-CIZÂ (ZORGZWAARTEPAKKETCODE):
9VVAÂ Â Â Geriatrische revalidatiezorg
9VVBÂ Â Â Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
Ingangsdatum: 01-01-2012. ZZP-code 9VV is opgesplitst in 2 codes. M.i.v. 01-01-2013
wordt ZZP VV9a overgeheveld naar de ZVW en blijft ZZP VV9b in de AWBZ.
Meer informatie >
COD732-VEKTÂ (FUNCTIECODE):
91Â Â Â ADL: ADL-assistentie
Ingangsdatum: 01-01-2012. Nieuwe AWBZ-aanspraak per 01-01-2012.
Meer informatie >
COD743-VEK2Â (ACTIVITEITCODE):
91999Â Â Â ADL is niet nader gespecificeerd
Ingangsdatum: 01-01-2012. Nieuwe AWBZ-aanspraak per 01-01-2012.
Meer informatie >
COD910-VEKTÂ (RETOURCODE AZR):
9081Â Â Â Bericht voldoet niet aan technische regel 81
9082Â Â Â Bericht voldoet niet aan technische regel 82
9083Â Â Â Bericht voldoet niet aan technische regel 83

25-10587. Aanpassing berichtspecificatie FZ301
2011:
Per 25-10-2011 zijn in de berichtspecificatie van de FZ301v1.1 voor de rubriek '0409
Plaatsingsbesluitnummer Ministerie van justitie' de Beschrijving codering berichtspecifiek
en de Constraints en condities gewijzigd.
De testbestandenset en PORTES zullen uiterlijk medio november 2011 aangepast zijn
(indien noodzakelijk; berichtgeving hierover volgt nog).
24-102011:

588. Heruitgave RBC AW319v1.3

Per 19-10-2011 is een vierde uitgave van de bedrijfs-en controleregels voor AW319v1.3
beschikbaar. Een aantal inhoudelijke aanpassingen op de controleregels niveau 6 en 7 zijn
doorgevoerd. De standaard blijft versie 1.3. De aanpassingen gaan in op 01-01-2012.
07-10589. Update COD954-VEKT
2011:
Per 07-10-2011 is een update van de retourcodetabel COD954-VEKT beschikbaar. Het
betreft de toevoeging van enkele nieuwe retourcodes. De toepassingstabel retourcodes is
hierop ook aangepast.
07-09590. Heruitgave RBC's
2011:
Per 07-09-2011 zijn de â€˜Registratie Bedrijfs- en controleregelsâ€™ voor de
PM404v3.2, VE303v4.2 en VK301v2.2 in een uitgave 3 en voor deEP301v1.2,
KZ301v3.2 en MZ301v1.3 in een uitgave 5 beschikbaar. De heruitgaven bevatten een
aantal correcties.
06-09591. Update COD954-VEKT
2011:
Met ingang van 01-09-2011 is een update van de retourcodetabel COD954-VEKT
beschikbaar. Er zijn twee nieuwe retourcodes toegevoegd.
05-09592. Testset uitgave 2 ZHv8.0
2011:
Per 05-09-2011 is uitgave 2 van de testset behorend bij de â€˜Registratie Bedrijfs- en
controleregelsâ€™ (uitgave 19-07-2011) voor de ZH308 versie 8.0 beschikbaar.
24-082011:

593. Update COD016-VEKT

Â
Per 24-08-2011 is een update van de zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep) COD016VEKT beschikbaar. Verwijderd is code 0120 (Alternatieve huisartsen), met als
expiratiedatum 01-10-2011.

22-082011:

594. NIEUW: overzichten

Per 22-08-2011 zijn er twee nieuwe algemene overzichten beschikbaar. Het betreft een
matrix waarin alle gegevenselementen opgesomd staan per rubriek per actuele EIstandaard. De andere matrix toont alle codelijsten die voorkomen in alle actuele EIstandaarden. Op diverse parameters kan er via de kolomfilter in het Excelblad gezocht
worden. De standaarden zijn verdeeld over diverse clusters: COV, declaratie ZVW/AV,
declaratie AWBZ, schadelastinformatie zorgverzekeraars, declaratie forensische zorg en
AZR. Als een gegevenselement voorkomt in alle declaratiestandaarden, betekent dit dat
deze deel uitmaakt van het generiek format. Zo is er dus een overzicht te genereren van
gegevenselementen die generiek voorkomen in de declaratieberichten.
De beide overzichten staan op de homepage.
15-08595. Rectificatie UZOVI-nummer AZR3.0
2011:
Rectificatie constraint UZOVI-nummer detailrecords AZR3.0-standaarden.
15-08596. Update landcodetabel
2011:
Per 16-08-2011 is een update van de landcodetabel COD032-NEN beschikbaar.
Toegevoegd is een code voor Zuid Soedan. Op 09-08-2011 heeft de ISO deze
gepubliceerd. De aanleiding is de scheiding van Soedan in Soedan (noordelijk deel) en
Zuid Soedan (zuidelijk deel).
21-07597. Testsets voor controleregels
2011:
Per 20-07-2011 zijn testsets behorend bij de â€˜Registratie Bedrijfs- en
controleregelsâ€™ voor de PM304v3.2, VE303v4.2 en VK301v2.2 in een uitgave 1
beschikbaar.
21-07598. Heruitgave RBC's
2011:
Per 21-07-2011 zijn de â€˜Registratie Bedrijfs- en controleregelsâ€™ voor de
PM304v3.2, VE303v4.2 en VK301v2.2 in een uitgave 2 en voor de EP301v1.2,
KZ301v3.2 en MZ301v1.3 in een uitgave 4 beschikbaar. De heruitgaven bevatten een
aantal correcties.
20-07599. Toepassingstabel retourcodes
2011:
Per 20-07-2011 is de geactualiseerde toepassingstabel retourcodes COD954-VEKT
beschikbaar. Het overzicht is aangepast aan de meest recente RBC (controleregels).

20-07600. Testset ZHv8.0
2011:
Per 19-07-2011 is de testset bij de ZH308v8.0 niet meer beschikbaar via WESP. Dit heeft
te maken met de wijzigingen in deze ZH-standaard (uitgave 3) en de bijbehorende RBC.
De testset is hiermee niet meer consistent. Wegens de zomervakantie lukt het niet om op
korte termijn de testset aan te passen. Het streven is om in de loop van augustus deze weer
geactualiseerd en gepubliceerd te hebben.
19-07601. Nieuwe standaard: QA301
2011:
De aanleverspecificatie ISA is in lijn met de EI-declaratiestandaard (AW319) beschikbaar
gesteld via WESP. Het betreft de aanleverspecificatie QA301 versie 1.0 (15-07-2011)
voor de AWBZ. De aanleverspecificatie bestaat uit de berichtspecificatie, de
standaardbeschrijving, de invulinstructie en de registratie bedrijfs-en controleregels. Voor
het toetsen van ISA-testbestanden kunt u nu reeds gebruik maken van PORTES tot en met
controleniveau 3. Vragen over ISA kunt u richten aan isa@vektis.nl. U kunt ook contact
opnemen met de heer Bram Plouvier (030-6988374) van de afdeling Gegevensbeheer van
Vektis.
19-07602. Uitgave 3 RBC ZHv8.0
2011:
Per 19-07-2011 is uitgave 2 van de RBC horend bij de ZH308 versie 8 vervangen door
uitgave 3. Enkele kleine correcties in generieke controles op niveau 4 zijn doorgevoerd,
zie het mutatieoverzicht van de RBC.
19-07603. Notitie declaratie farmacie
2011:
Per 01-01-2012 wordt farmaceutische zorg (dienstverlening) gedeclareerd met de HA304of OS301-declaratiestandaard (niet met de AP304). Zie de notitie van 19-07-2011.
18-07604. Heruitgave ZH308/ZH309v8.0
2011:
Per 15-07-2011 zijn de berichtspecificaties, invulinstructie en standaardbeschrijving van
de ZH308/ZH309 versie 8.0 in een hogere uitgave uitgebracht. Onder andere op basis van
de definitieve beleidsregel van de NZA zijn diverse wijzigingen doorgevoerd. De RBC is
naar aanleiding van deze wijzigingen tevens aangepast.

07-072011:

605. Update retourcodetabel COD954-VEKT

Met ingang van 07-07-2011 is een update van de retourcodetabel COD954-VEKT beschikbaar.
Een aantal nieuwe retourcodes is toegevoegd.

01-07606. Heruitgave STB- en INV-documenten
2011:
Van de EP301v1.2, KZ301v3.2, MZ301v1.3, PM304v3.2, VE303v4.2 en VK301v2.2 zijn
de standaardbeschrijving (STB) en Invulinstructie (INV) heruitgegeven.
De documenten zijn aangepast op de rol van VECOZO in het controleproces van de EIberichten in vervolg op gepubliceerde Registratie bedrijfs- en controleregels (RBC).
21-06607. Aanpassing data AZR3.0
2011:
Heden 21-06-2011 zijn de desbetreffende ingangs- en expiratiedata van en in codetabellen
voor AZR3.0 achteraf gecorrigeerd. Dit naar aanleiding van de opschorting van de
startdatum van AZR3.0 naar 01-08-2011.
16-062011:

608. Heruitgave INV AW319v1.3

Per 16-06-2011 is een vierde uitgave van de AW319/AW320 invulinstructie
beschikbaar.
In deze heruitgave is een inhoudelijke aanpassing voor het declareren prestaties
extramurale, dagbesteding en vervoer AWBZ-zorg doorgevoerd.
De standaard blijft versie 1.3.
08-06609. Minor release WESPv5.1
2011:
Met ingang van 10-06-2011 verschijnt WESP in versie 5.1. Het gaat om een minor
release. Het bevat een tweetal aanpassingen:



Het is in het scherm Codelijsten nu mogelijk een zelf gemaakte selectie van
codelijsten in Ã©Ã©n keer in een zip-bestand te downloaden.
De kans om tijdens schermoproepen of -wisselingen op een foutmelding te stuiten
is door enkele ingrepen gereduceerd.

01-06610. Nieuwe controleregels + heruitgaven
2011:
Per 01-06-2011 zijn de â€˜Registratie Bedrijfs- en controleregelsâ€™ voor de
PM304v3.2, VE303v4.2 en VK301v2.2 in een uitgave 1 beschikbaar.
Tevens zijn de â€˜Registratie Bedrijfs- en controleregels' voor de EP301v1.2, KZ301v3.2
en MZ301v1.3 in een uitgave 3 beschikbaar. De heruitgaven bevatten een aantal
correcties.

11-05611. Diagnosecodelijsten PM en ZH
2011:
Andere presentatie diagnosecodelijsten bij de PM304 en ZH308
Bij de PM304 zijn de a en b versie van COD321-VEK1 (Code soort indicatie
paramedische hulp) niet meer downloadable onder "Documentatie en ondersteunend
materiaal â€¦" maar onderÂ "Codelijsten die gebruikt worden â€¦". De codelijsten zijn nu
gecodeerd als COD321-VEK1 (codelijst per 2011) en COD321-VEK2 (codelijst tot eind
2010). Bij de ZH308 versie 8 is iets vergelijkbaars gebeurd, zij het dat de versie tot eind
2010 niet voorkwam en dus nu alleen de COD321-VEK1 voorkomt. De COD321-VEK1
is bij beide standaarden eveneens bij het bijbehorende gegevenselement te raadplegen.
Bij de PM304 zijn verder 3 diagnosecodelijsten verplaatst van "Documentatie en
ondersteunend materiaal â€¦" maar "Codelijsten die gebruikt worden â€¦". Deze
codelijsten zijn niet te raadplegen bij de gegevenselementen waar ze bijhoren.
11-05612. Beheer COD805-VEKT door VECOZO
2011:
Met ingang van 11-05-2011 neemt VECOZO het functioneel beheer van de codelijst
COD805-VEKT (code informatiesysteem softwareleveranciers) op zich. Dat betekent dat
softwareleveranciers verzoeken voor opname in de codetabel voortaan indienen bij
VECOZO via softwarehelpdesk@vecozo.nl. De gebruikelijke nummeringssystematiek
blijft gehandhaafd. Het technisch beheer en publicatie via WESP blijft Vektis uitvoeren.
04-05613. Testset ZH308 versie 8.0
2011:
Met ingang van 04-05-2011 is de testset voor de EI-standaard ZH308 versie 8.0
beschikbaar. De testbestanden sluiten zo goed mogelijk aan bij het document
â€˜Registratie Bedrijfs- en controleregels' (RBC) voor de ZH308 versie 8.0. Download de
testset bij ZH308v8.0.

19-04614. Correctief onderhoud AZR3.0
2011:
Met ingang van 20-04-2011 is een uitgave 6 beschikbaar voor AZR3.0-standaarden. Het
betreft de standaarden AW33, AW35, AW39, IO31, CA317, CA319, ZK33, ZK35 en
ZK39. De uitgave volgt het correctief onderhoud op het BEP-model van het Beheerteam
Zorgregistratie van CVZ, versie 1.5 d.d. 03-03-2011. Het onderhoud bestaat uit enkele
kleine tekstuele correcties in een aantal condities en constraints. De
retourinformatiestandaarden, de documenten Standaardbeschrijving (STB) en
invulinstructie (INV) zijn onveranderd gebleven.
De wijzigingen zijn opgenomen in het overzicht Wijzigingen AZR3.0-standaarden uitg. 3
tm 6.xls en Integraal wijzigingenoverzicht AZR3.0 vs 2.2.zip. Zie hiervoorÂ bij AZR3.0.
14-04615. Update COD016-VEKT
2011:
Per 15-04-2011 is een update van de codelijst ZORGVERLENERSSPECIFICATIE
(SUBBEROEPSGROEP) (COD016-VEKT) beschikbaar.
43 codes zijn toegevoegd en twee codes zijn qua naam gewijzigd, ingangsdatum 15-042011.
13-04616. Herpublicatie ZH308/ZH309 v8.0
2011:
De berichtspecificaties, standaardbeschrijving en invulinstructie van de ZH308/ZH309
versie 8 zijn als uitgave 2 gepubliceerd.
Aanleiding vormden kleine correcties in de constraints van "0426 Zorgvraagcode", 0446
Aanduiding diagnosecodelijstâ€• van de ZH308. In de invulvoorbeelden van de INV is
â€œ0413 Zorgproductcodeâ€œ nu AN (correctie).
08-04617. Publicatie controleregels ZHv8.0
2011:
Met ingang van 08-04-2011 is het document â€˜Registratie Bedrijfs- en controleregels'
(RBC) voor de EI-standaard ZH308 versie 8.0 beschikbaar. Het betreft
ZH308v8.0_RBCu1.xls dat te vinden is bij ZH308v8.0.
05-042011:

618. Correctie data AZR

Met ingang van 05-04-2011 zijn achteraf de expiratiedata voor de AZR2.2-standaarden en de
ingangsdata voor de AZR3.0-standaarden gecorrigeerd. De datum van 01-04-2011 is aangepast
in 01-07-2011.
Eenzelfde correctie is aangebracht bij de waarden in een viertal AZR-codelijsten: COD740-VEKT
(Code leveringsvoorwaarde zorg), COD539-VEK1 (Code categorie beperking), COD472-VEKT
(Soort relatie cliÃ«nt) en COD742-VEKT (Verwachte duur geÃ¯ndiceerde functie).

01-04619. Publicatie uitgaven 3 AW319/AW320 v1.3
2011:
Per 01-04-2011 is een derde uitgave van de AW319/AW320 invulinstructie en van de
AW319 bedrijfs-en controleregels beschikbaar.
In deze heruitgaven is een aantal inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd. De standaard
blijft versie 1.3.

01-042011:

620. Publicatie uitgave 2 controleregels EP301v1.2, KZ301v3.2
en MZ301v1.3

Met ingang van 01-04-2011 zijn de documenten â€˜Registratie Bedrijfs- en controleregels'
(RBC) voor de EI-standaarden EP301 versie 1.2, KZ301 versie 3.2 en MZ301 versie 1.3
in uitgave 2 beschikbaar. De heruitgaven bevatten een aantal correcties.
01-04621. Nieuwe release WESP versie 5
2011:
Â Met ingang van 01-04-2011 is de nieuwe versie van WESP in de lucht. WESP versie 5 is geheel opnieuw
gebouwd.
Het bevat een groot aantal verbeteringen in de look and feel, zoek-, sorteer-, filter- en navigatiefuncties en
uitbreiding van informatie. Aan de inhoud, inrichting en structuur van de EI-standaarden verandert niets.
Het gaat uitsluitend om wijzigingen in de presentatiewijze en de lay-out en additionele functionaliteit van de
webapplicatie en toevoeging van informatie. In de loop van komende tijd zullen nieuwe informatievormen
worden toegevoegd.
Klik hier meer informatie over deze nieuwe versie.

01-04622. Update retourcodetabel COD954-VEKT
2011:
Met ingang van 01-04-2011 is een update van de retourcodetabel COD954-VEKT
beschikbaar. Een aantal nieuwe retourcodes is toegevoegd.

31-032011:

623. Codelijst Soort indicatie paramedische hulp gewijzigd voor
ZH308v8

Met ingang van 01-04-2011 is codelijst "COD321-VEK1b-vanaf 2011.xlsx" beschikbaar
voor de ZH308 versie 8.0. Deze hoort bij gegeven "0448 Code soort indicatie
paramedische hulp" en vervangt de codelijst die hier tot voor kort bij hoorde. Dezelfde
codelijst is 22-03-2011 gepubliceerd bij de PM304. Aanleiding is het per 2011 kunnen
declareren van bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie.
21-03624. Publicatie aangepaste PM304/PM305
2011:
Met ingang van 22-03-2011 zijn de EI-standaarden â€˜Declaratie paramedische hulp'
(PM304 versie 3.2) en â€˜Retourinformatie Declaratie paramedische hulp' (PM305 versie
3.2) alsmede bijbehorende invulinstructie (versiedatum 01-05-2007) alle in een nieuwe
uitgave 2 beschikbaar. Aansluitend is codelijst 'Code soort indicatie paramedische hulp'
(COD321-VEK1) aangepast en beschikbaar in twee uitgaves: COD321-VEK1a-tot met
2010.xlsx en COD321-VEK1b-vanaf 2011.xlsx. Aanleiding is het per 2011 kunnen
declareren van bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie. Het streven is om per 1 april
2011 de aanpassingen in de interne systemen gerealiseerd te hebben.
14-03625. Publicatie ZH-standaard versie 8.0
2011:
Met ingang van 15-03-2011 zijn de EI-standaarden â€˜Declaratie DBC/ziekenhuiszorg'
(ZH308 versie 8.0) en â€˜Retourinformatie Declaratie DBC/ziekenhuiszorg' (ZH309
versie 8.0) van 15-03-2011, de bijbehorende Standaardbeschrijving en
Invulinstructie beschikbaar.
Deze versie is gemaakt voor DOT-declaraties. Beoogd is DOT en deze nieuwe
declaratiestandaard per 01-01-2012 in te voeren.
14-03626. Update retourcodetabel COD954-VEKT
2011:
Met ingang van 11-3-2011 is een update van de retourcodetabel COD954-VEKT
beschikbaar. Negentien retourcodes zijn op 10-03-2011 qua betekenis aangepast.

10-032011:

627. Publicatie Controleregels EP301v1.2, KZ301v3.2 en
MZ301v1.3

Per 10-03-2011 zijn de â€˜Registratie Bedrijfs- en controleregelsâ€™ voor EP301 versie
1.2, KZ301 versie 3.2 en MZ301 versie 1.3 beschikbaar.

01-032011:

628. Publicatie uitgaven 2 AW319/AW320 v1.3

Per 16-02-2011 is een tweede uitgave van de

AW319/AW320-invulinstructie en van de AW319-

bedrijfs- en controleregels beschikbaar.

In deze uitgaven is een aantal inhoudelijke aanpassingen uitgevoerd, waaronder controleregels
niveau 6 en 7. De standaard blijft versie 1.3.Â

02-02629. Aankondiging release WESP versie 5
2011:
Eindelijk is het dan zover. Na een lange periode van uitstel verschijnt WESP in een
nieuwe release. Het streven is dat versie 5 1 zo rond begin maart 2011 in de lucht komt.
Op basis van allerlei bevindingen zal WESP flink op de schop genomen worden. Gedacht
wordt aan verbetering van het gebruiksgemak, zoekmogelijkheden, filter- en
sorteerfuncties. De homepage gaat meer directere ingangsmogelijkheden bevatten.
De look-and-feel verandert: er is een nieuwe frisse huisstijl voor alle webapplicaties
ontworpen. WESPv5 zal als eerste in de rij hiervan profiteren.
Een aantal veranderingen op een rijtje:















generieke documenten op Ã©Ã©n plek, i.p.v. op meerdere plaatsen
de records en rubrieken getoond in een uitklapstructuur (vergelijk met Outlook en
verkenner)
short cuts op de homepage
contentveranderingen direct zichtbaar op de homepage
integratie van CMS-functionaliteit, waardoor meer flexibiliteit mogelijk is; zoals
bijvoorbeeld opnemen van afbeeldingen van proces-, object- en datamodellen
sorteermogelijkheid in overzichten (via aanklikken tabelkoppen)
hyperlinks voor doorklikken of downloaden komen zoveel als mogelijk standaard
aan de linker- respectievelijk rechterkant van het scherm
inhoud en inrichting van codetabellen in de raadpleegschermen in WESP zijn
meer consistent met de Excelcodetabellen
publicatie van matrices: bijvoorbeeld overzicht van voorkomen van alle
gegevenselementen afgezet tegen alle actuele EI-standaarden; idem voor
codetabellen
retour- en foutcodezoeker: tik een code in en de betekenis verschijnt op het scherm
en in welke soort tabel deze voorkomt (declaratieretourcodes, foutcodes
huisartsdeclaraties of AZR-retourcodes)
mogelijkheid van verwijzing naar meerdere codetabellen bij een rubriek; in
principe komen alle codetabellen automatisch te staan in het codelijstoverzicht
mogelijkheid om alle codetabellen in het overzicht codelijsten in Ã©Ã©n keer te
downloaden




uitbreiding overzicht actuele versies van EI-standaarden met een voorgaande
versie ('archieffunctie')
hoofdnavigatieknoppen boven in het scherm

Aan de inhoud, inrichting en structuur van de EI-standaarden verandert niets. Het gaat
uitsluitend om wijzigingen in de presentatiewijze en de lay-out van webapplicatie. Klik
hier voor het prototype van de nieuwe homepage.

24-012011:

630. TOWER, PORTES en testsets AW319/AW320 v1.3
beschikbaar

Vanaf 22-01-2011 zijn TOWER, PORTES en de testsets voor de AW319/AW320 versie
1.3 beschikbaar.
06-01631. Update retourcodetabel COD954-VEKT
2011:
Met ingang van 7-1-2011 is een update (versie 6.7) van de retourcodetabel COD954VEKT beschikbaar. Twee retourcodes, 8222 en 8223, zijn toegevoegd. De tabel
Toepassing retourcodes COD954-VEKT (20110106) die te downloaden is bij de
desbetreffende retourstandaarden, is hierop aangepast.
04-012011:

632. ZH308 versie 8 (concept) van WESP verwijderd

Met ingang van 5-1-2011 is EI declaratie DBC/ziekenhuiszorg (ZH308) versie 8 (DOT) van WESP
verwijderd. Ook PORTES is niet meer voor deze conceptstandaard beschikbaar.
ZH308/ZH309 versie 8 wordt momenteel door een ontwikkelgroep aangepast en afgerond.
Herpublicatie is uiterlijk maart 2011 beoogd.

31-122010:

633. Publicatie EI Declaratie AWBZ-zorg (AW319/AW320)
versie 1.3

Met ingang van 29-12-2010 zijn de â€˜Standaardbeschrijvingâ€™ en
Invulinstructie'(AW319/AW320), de 'Registratie Bedrijfs- en controleregelsâ€™ AW319
en de EI-standaarden â€˜Declaratie AWBZ-zorg' (AW319 versie 1.3) en
â€˜Retourinformatie Declaratie AWBZ-zorg' (AW320 versie 1.3) van 15-12-2010
beschikbaar. Let op: de AW319v1.3 gaat in op 1 april 2011!

21-12634. Correctieuitgave 5a invulinstructie AZR3.0
2010:
Met ingang van 22-12-2010 is een gecorrigeerde uitgave van de invulinstructie AZR3.0
(AZR3.0_INVu5a.pdf) gepubliceerd. Het betreft een correctie van het invulvoorbeeld van
een AW33-bestand.
21-12635. Update landcodetabel COD032-NEN
2010:
Per 22-12-2010 is een update van de landcodetabel COD032-NEN gepubliceerd. De
aanleiding is de staatkundige wijziging van de Nederlandse Antillen per 10-10-2010. Op
15-12-2010 heeft de ISO-organisatie een aanpassing van de ISO 3166-1 gepubliceerd.
De Nederlandse Antillen is als land ontbonden; de code AN wordt nog 50 jaar
gereserveerd gehouden. De BES-eilanden (code BQ), Bonaire, Sint Eustatius en Saba,
hebben de status van bijzondere gemeenten van Nederland gekregen. CuraÃ§ao (code
CW) en Sint Maarten (SX voor het Nederlandse deel) hebben een zelfstandige status
binnen het Koninkrijk der Nederlanden gekregen. Het noordelijke deel van Sint Maarten
hoort sinds langere tijd al als CollectivitÃ© de Saint-Martin (code MF) bij Frankrijk.
16-122010:

636. Publicatie erratum en addendum bij AW319v1.2

Per 17-12-2010 is een â€˜Erratum en addendumâ€™ (AW319/AW320) versie 1.2, 01-09-2010
beschikbaar.

03-12637. Publicatie definitieve uitgave AZR3.0
2010:
Met ingang van 04-12-2010 is de definitieve uitgave van de AZR3.0-standaarden
beschikbaar. Het betreft uitgave 5, d.d. 04-12-2010, van AW33/34, AW35/36, AW39/310,
CA317/318, CA319/320, IO31/32, ZK33/34, ZK35/36 en ZK39/310.
Het overzicht met de laatste aanpassingen ten opzichte van de uitgaven 4 en 4a is samen
met andere generieke documenten te vinden onder 'AZR3.0' d.d. 04-12-2010.
Deze uitgave maakt deel uit van de definitieve versie van het BEP-model AZR3.0 van het
Beheerteam Zorgregistratie van CVZ, d.d. 01-12-2010.

02-112010:

638. Publicatie correctief onderhoud AZR3.0 (uitgave 4a)

Met ingang van 03-11-2010 is een correctie-uitgave beschikbaar van AZR3.0standaarden. Het betreft uitgave 4a, d.d. 03-11-2010, van AW33, AW35, AW39, AW310,
CA317, CA318, CA319, IO31, ZK33, ZK35, ZK39 en ZK310. De overige standaarden
blijven ongewijzigd in uitgave 4 gepubliceerd.
De wijzigingen ten opzichte van uitgave 4 staan integraal beschreven in Wijzigingen
AZR3.0-standaarden uitg. 4a-4 en 4-3 onder AZR3.0.
21-10639. Update testset FZ301 v1.1
2010:
Bestemd voor de ontwikkelaars van declaratiesoftware forensische GGZ.
Als gevolg van een wijziging van een controleregel in PORTES voor FZ301 versie 1.1 is
per 21-10-2010 is een testbestand van de FZ-testset hierop aangepast en beschikbaar
(verbandscontrole algemeen).
13-10640. Heruitgave overzicht wijzigingen AZR2.2 - AZR3.0
2010:
Met ingang van 14-10-2010 is een tweede uitgave van het integrale overzicht met
wijzigingen in de EI-standaarden AZR3.0 ten opzichte van AZR2.2 beschikbaar. Het
document is te vinden onder de generieke documenten bij AZR 3.0.
13-10641. Testbestanden AW319 zonder debiteurrecord
2010:
Met ingang van 13-10-2010 zijn testbestanden zonder debiteurrecord voor de standaard
â€œEI Declaratie AWBZ-zorgâ€• (AW319/AW320) versie 1.2 van 01-09-2010
beschikbaar.
11-10642. Publicatie testset FZ301/FZ302 v1.1
2010:
Aan de ontwikkelaars van declaratiesoftware forensische GGZ
Met ingang van 12-10-2010 is de testbestandenset voor FZ301/FZ302 versie 1.1
beschikbaar.
Per 28-09-2010 is op verzoek van het Ministerie van Justitie de documentatie van versie
1.1 van â€œEI declaratie forensische GGZâ€• (FZ301/FZ302) op WESP gepubliceerd.
Deze versie wordt per 01-01-2011 in gebruik genomen.
De testbestandengenerator TOWER en het testportaal PORTES zijn inmiddels al in

gebruik voor de nieuwste versie van de FZ-standaard.

07-10643. Publicatie correctief onderhoud AZR3.0 (uitgave 4)
2010:
Met ingang van 08-10-2010 is een vierde uitgave van alle uitgebrachte EI-standaarden en
bijbehorende documenten voor AZR3.0 beschikbaar.
Deze heruitgave maakt deel uit van het correctief onderhoud van AZR3.0, d.d. 01-102010.
Toegevoegd is een overzicht met de wijzigingen in deze uitgave 4 t.o.v. uitgave 3 (04-092010). Dit is samen met andere generieke documenten te vinden onder 'AZR 3.0' d.d. 0110-2010.
De standaarden vormen een integraal onderdeel van 'het BEP-model' van het Beheerteam
Zorgregistratie van CVZ.
04-10644. Publicatie uitgave 2 AW319/AW320 v1.2
2010:
Per 01-10-2010 is een tweede uitgave van AW319 en AW320 versie 1.2 beschikbaar. Het
betreft de berichtspecificaties, de invulinstructie en de bedrijfs-en controleregels.
In de uitgaven 2 is een aantal tekstuele aanpassingen doorgevoerd. De standaard blijft
versie 1.2.
30-09645. Update activiteit- en functiecodetabel AZR
2010:
Met ingang van 30-09-2010 is een update van de activiteitcodetabel COD743-VEKT en
de functiecodetabel COD732-VEKT beschikbaar. Het betreft het verwijderen en
toevoegen van een aantal codes.
27-09646. Publicatie FZ301/FZ302 versie 1.1
2010:
Aan de ontwikkelaars van declaratiesoftware forensische GGZ
Op verzoek van het Ministerie van Justitie zijn wijzigingsvoorstellen ten aanzien van
â€œEI declaratie forensische GGZâ€• (FZ301/FZ302) afgestemd met betrokken
softwarebureaus en anderen. De goedgekeurde wijzigingen hebben geleid tot versie 1.1
van de FZ301/FZ302. Deze versie wordt per 01-01-2011 in gebruik genomen.

De volgende documenten zijn per 28-09-2010 op WESP gepubliceerd:
berichtspecificaties (BER), standaardbeschrijving (STB) en invulinstructie (INV). Op 29
september komen de wijzigingen in TOWER beschikbaar. Hierna worden de
goedgekeurde wijzigingen in PORTES en de testbestanden doorgevoerd. Hierover volgt
binnenkort nadere informatie.
20-092010:

647. Testbestanden beschikbaar voor AW319-standaard

Met ingang van 18-09-2010 zijn op WESP de testbestanden voor de standaard â€œEI Declaratie
AWBZ-zorgâ€• (AW319/AW320) versie 1.2 van 01-09-2010 beschikbaar.

08-092010:

648. Publicatie Invulinstructie (AW319/AW320) en
Controleregels (AW319) v1.2

Per 08-09-2010 is de â€˜Invulinstructieâ€™ (AW319/AW320) versie 1.2, 01-09-2010
beschikbaar. Vanaf 09-09-2010 is de â€˜Registratie Bedrijfs- en controleregelsâ€™
(AW319) versie 1.2, 01-09-2010 beschikbaar.
Deze versie is tot stand gekomen in het kader van correctief onderhoud op de
AW319/AW320 versie 1.1 van 22-06-2010.
06-09649. WESP 25-09-2010 uit de lucht
2010:
Op zaterdag 25 september a.s. is WESP wegens technische werkzaamheden van 08.00 tot
17.00 uur niet beschikbaar.

03-092010:

650. Publicatie EI Declaratie AWBZ-zorg (AW319/AW320)
versie 1.2

Met ingang van 04-09-2010 zijn de â€˜Standaardbeschrijvingâ€™ (AW319/AW320), de
EI-standaarden â€˜Declaratie AWBZ-zorg' (AW319 versie 1.2) en â€˜Retourinformatie
Declaratie AWBZ-zorg' (AW320 versie 1.2) van 01-09-2010 beschikbaar.
Deze versie is tot stand gekomen in het kader van correctief onderhoud op de
AW319/AW320 versie 1.1 van 22-06-2010.
In de standaard wordt verwezen naar een aantal andere documenten. Publicatie hiervan
volgt nog.

03-09651. Publicatie correctief onderhoud AZR3.0 (uitgave 3)
2010:
Met ingang van 04-09-2010 is een derde uitgave van alle uitgebrachte EI-standaarden en
bijbehorende documenten voor AZR3.0 beschikbaar.
Deze heruitgave maakt deel uit van het correctief onderhoud van AZR3.0, d.d. 01-092010.
Toegevoegd is een overzicht met de wijzigingen in deze uitgave 3 t.o.v. uitgave 2 (01-072010). Tevens is een integraal overzicht beschikbaar met de wijzigingen in AZR3.0documenten t.o.v. AZR2.2. De overzichten zijn te vinden onder AZR3.0.
De standaarden vormen een integraal onderdeel van 'het BEP-model' van het Beheerteam
Zorgregistratie van CVZ.
21-07652. Update retourcodetabel (COD954-VEKT)
2010:
Met ingang van 15-07-2010 is een update van de retourcodetabel COD954-VEKT
beschikbaar. Uitgave 6.6 betreft de toevoeging van 4 nieuwe retourcodes 8218 t/m 8221.
De retourcodes 8220 en 8221 (ingangsdatum 01-09-2010) vervangen samen de code 0584
(expiratiedatum 31-12-2010).
Het overzicht met de toepassing van de retourcodes is te vinden bij elke EIretourdeclaratiestandaard (m.u.v. HA305).
14-07653. Nieuwe uitgave erratum-addendum declaratiestandaarden
2010:
Met ingang van 15-07-2010 is er een nieuwe uitgave van het erratum-addendumdocument
(ERR-ADD) beschikbaar. Uitgave 6 is te vinden bij elke EI-declaratiestandaard (m.u.v.
FZ301).
14-07654. Correctie codetabel Klassecode (COD756 - VEKT)
2010:
Er is een kleine correctie aangebracht in de codetabel Klassecode (COD756-VEKT). Deze
tabel is in gebruik binnen de AZR.
De betekenis van de code K1 '1 tot 1.9 uur per week' is gecorrigeerd in '0 tot 1.9 uur per
week'. In de praktijk wordt hier al mee gewerkt. Deze wijziging heeft daarom geen
verdere gevolgen.
07-072010:

655. Update COD016-VEKT

Per 8 juli 2010 is een update van de codelijst ZORGVERLENERSSPECIFICATIE
(SUBBEROEPSGROEP) (COD016-VEKT) beschikbaar.
Op 6 juli 2010 zijn 900 nieuwe instellingscodes toegevoegd aan het AGB-register. Het
betreft de stichtingscodes die binnen de huidige AWBZ een rol spelen en die per 1 januari
2010 in het kader van de overheveling van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet
noodzakelijk zijn voor declaraties door instellingen.
Het betreft de codes in de soorten:
4100 Beheerstichtingen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg
4300 Beheerstichtingen verzorgingshuizen
4900 Abortusklinieken; beheerstichtingen verpleeghuizen*
6100 Beheerstichtingen dagverblijven
6600 Beheerstichtingen gezinsvervangende tehuizen, dagverblijven en
zwakzinnigeninstellingen
* code 4900 bestond al voor abortusklinieken.

05-072010:

656. Publicatie controleregels 6 en 7, PORTES en testset
AW319/AW320 versie 1.1

Per 2 juli 2010 zijn de â€˜Bedrijfs- en controleregels niveau 6 en 7â€™ AW319/AW320
versie 1.1 beschikbaar. Deze zijn tot stand gekomen in de ZN Werkgroep Controles
AWBZ.
Vanaf 2 juli 2010 is PORTES en vanaf 3 juli 2010 is de testset voor de AW319/AW320
versie 1.1 beschikbaar.
30-06657. Publicatie correctief onderhoud AZR3.0
2010:
Met ingang van 01-07-2010 is een tweede uitgave van alle uitgebrachte EI-standaarden en
bijbehorende documenten voor AZR3.0 beschikbaar.
Deze heruitgave maakt deel uit van het correctief onderhoud van AZR3.0, d.d. 01-072010.
De standaarden vormen een integraal onderdeel van 'het BEP-model' van het Beheerteam
Zorgregistratie van CVZ.

28-062010:

658. Publicatie Invulinstructie (AW319/AW320) en
Controleregels (AW319) v1.1

Per 25 juni 2010 is de â€˜Invulinstructie â€™ (AW319/AW320), versie 1.1, 22-06-2010 beschikbaar.
Vanaf 29 juni 2010 is de Registratie Bedrijfs- en Controleregels' (AW319), versie 1.1, 22-06-2010
beschikbaar.
De documenten zijn tot stand gekomen in het kader van het correctief onderhoud op de
AW319/AW320 versie 1.0 van 01-03-2010.

24-062010:

659. Publicatie Standaardbeschrijving (AW319/AW320) en
Retourstandaard (AW320) versie 1.1

Met ingang van 24-06-2010 zijn de â€˜Standaardbeschrijvingâ€™ (AW319/AW320) en
de EI-standaard â€˜Retourinformatie Declaratie AWBZ-zorg', (AW320), versie 1.1 van
22-06-2010 beschikbaar. Deze versie is tot stand gekomen in het kader van correctief
onderhoud op de AW319/AW320 versie 1.0 van 01-03-2010.
Tevens is de testbestandengenerator TOWER ingericht voor de AW319 en AW320 versie
1.1.
23-06660. Publicatie EI Declaratie AWBZ-zorg (AW319) versie 1.1
2010:
Met ingang van 23-06-2010 is de EI-standaard â€˜Declaratie AWBZ-zorg', AW319 versie
1.1 van 22-06-2010 beschikbaar.
Deze versie is tot stand gekomen in het kader van correctief onderhoud op de AW319
versie 1.0 van 01-03-2010. In de standaard wordt verwezen naar een aantal andere
documenten. Publicatie hiervan volgt nog.
22-062010:

661. Testset AW319/AW320 v1.0 beschikbaar

Per 22-06-2010 is de testset voor de AW319/AW320 versie 1.0 beschikbaar.

14-06662. Wijziging in codelijst COD805-VEKT en COD218-VEKT
2010:
Met ingang van 11-06-2010 is in de codelijst CODE INFORMATIESYSTEEM
SOFTWARELEVERANCIER (COD805-VEKT) de omschrijving bij code 002602
aangepast en code 002603 toegevoegd.
In de codelijst CODE TIJDSEENHEID ZORGPERIODE (COD218-VEKT) is code 07
toegevoegd.

10-06663. Publicatie ZK-ZK-standaarden AZRv3.0
2010:
Publicatie ZK-ZK-standaarden AZRv3.0

Met ingang van 11 juni 2010 zijn de standaarden voor de bovenregionale berichten voor
AZR3.0 beschikbaar. Het gaat om ZK33/34, ZK35/36 en ZK39/310, inclusief de
bijbehorende codelijsten. De integrale berichtbeschrijving ZK-ZKv3.0_BERu1 staat in de
map AZR versie 3.0.

De standaarden vormen een integraal onderdeel van 'het BEP-model' van het Beheerteam
Zorgregistratie van CVZ.
04-06664. Publicatie AZR3.0-retourstandaarden
2010:
Met ingang van 5 juni 2010 zijn de EI-retourstandaarden voor AZR3.0 beschikbaar. Het
gaat om IO32v3.0, AW34v3.0, AW36v3.0, AW310v3.0, CA318v2.0 en CA320v2.0,
inclusief de bijbehorende codelijsten. Hieronder valt ook de nieuwe AZR3.0
Retourcodetabel. De publicatie van de bovenregionale ZK-standaarden en eventuele
overige documentatie volgt in de komende weken in de maand juni.
Tevens is de nieuwe Retourcodekoppeltabel beschikbaar. Alle codetabellen die van
toepassing zijn op de AZR3.0-standaarden staan vermeld in het Codelijstenregister.
De standaarden vormen een integraal onderdeel van 'het BEP-model' van het Beheerteam
Zorgregistratie van CVZ.
02-06665. Wijziging in COD805-VEKT
2010:
M.i.v. 03-06-2010 is in de codelijst CODE INFORMATIESYSTEEM
SOFTWARELEVERANCIER (COD805-VEKT) de omschrijving bij code 002602
aangepast.
27-05666. Update COD016-VEKT
2010:
Aan de codelijst ZORGVERLENERSSPECIFICATIE (SUBBEROEPSGROEP)
(COD016-VEKT) zijn diverse combinatieverbijzonderingen toegevoegd. Het betreft de
volgende verbijzonderingen:





26-052010:

7 voor diverse samenwerkingsverbanden (5301 - 5313);
1 voor leveranciers hulpmiddelen (7644) en
18 voor psychologische zorgverleners (9418 - 9442).

667. Update diagnosecodelijst logopedie

Per 27-05-2010 is aan de â€œDiagnosecodelijst logopedieâ€• (COD823-NVLF) de code
â€˜0000â€™ toegevoegd. De lijst is te downloaden bij de PM304.

26-05668. Waar kan ik fout-, afwijs- of retourcodes vinden?
2010:
In geval van retourdeclaratieberichten (m.u.v. huisartsdeclaraties) raadpleeg
retourcodetabel COD954-VEKT.
Zie voor afwijscodes huisartsdeclaraties de foutcodetabel COD957-VEKT.
Foutcodes voor AZR2.2-retourberichten zijn te raadplegen via Code opmerkingen
COD282-VEK1.
20-05669. Publicatie documentatie (STB, INV) AZR3.0
2010:
Met ingang van 20-05-2010 zijn de standaardbeschrijving (STB-document) en
invulinstructie (INV-document) voor de AZR3.0-standaarden gepubliceerd.
De publicatie van de retourstandaarden, retourcodetabel, de ZK-standaarden en andere
relevante documentatie volgt de komende weken.
10-05670. Publicatie ZH308v8 concept 3
2010:
Concept 2 van â€œDeclaratie DBC/ziekenhuiszorgâ€• (ZH308/ZH309) versie 8 (DOT )
is per 11-05-2010 van WESP verwijderd en vervangen door Concept 3 van de ZH308
versie 8. Dit concept, dat nog niet volledig afgerond is, wordt niet vÃ³Ã³r 2012 ingevoerd.
De geplande invoering van DOT is voorlopig afgelast. Zie verder voor een aantal
bijzonderheden de notitie â€œStand van zaken ZH308/ZH309 versie 8 na besluit stoppen
invoering DOT per 2011â€•.
07-052010:

671. Publicatie AZR3.0-standaarden

Met ingang van 8 mei 2010 zijn de EI-standaarden voor AZR3.0 beschikbaar. Het gaat
om IO31v3.0, AW33v3.0, AW35v3.0, AW39v3.0, CA317v2.0 en CA319v2.0, inclusief
de bijbehorende codelijsten. De publicatie van de retourstandaarden en retourcodelijst, de
bovenregionale ZK-standaarden, de standaardbeschrijving (STB), invulinstructie (INV)
en eventuele overige documentatie volgt in de komende weken in de maand mei.
De standaarden vormen een integraal onderdeel van 'het BEP-model' van het Beheerteam
Zorgregistratie van CVZ.

07-052010:

672. Publicatie draaiboeken testen en bedrijfs-/controleregels
AW319

Op 1 mei j.l. zijn de volgende documenten gepubliceerd: het Generiek en het Specifiek
draaiboek testen (AW319/AW320) en de Registratie bedrijfs-en controleregels (AW319),
versie 1.0 d.d. 01-05-2010. De documenten zijn ontwikkeld door een ketenbrede
werkgroep. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van zorgaanbieders, zorgkantoren,
Zorgverzekeraars Nederland (ZN), softwareleveranciers en Vektis.
07-05673. Update Toepassing retourcodes COD954-VEKT (v6.3)
2010:
Met ingang van 08-05-2010 is een update (v6.3) van het document Toepassing
retourcodes COD954-VEKT beschikbaar. Het actualiseren betreft de toevoeging van een
aantal nieuwe retourcodes in het kader van het landelijk controleportaal. Deels zijn deze
generiek van aard. Daarnaast zijn extra retourcodes nodig voor de AW319/AW320v1.0standaard (declareren AWBZ zorg). Het document is te vinden in de downloadsectie bij
alle declaratiestandaarden voor retourinformatie (m.u.v. HA305).
29-04674. Update retourcodetabel COD954-VEKT (v6.3)
2010:
Met ingang van 30-04-2010 is een update (v6.3) van de retourcodetabel COD954-VEKT
gepubliceerd. Het gaat om de toevoeging van nieuwe retourcodes. Deels zijn deze
generiek van aard. Bestaande retourcodes zijn verfijnd om ze eenduidiger aan een controle
toe te kunnen wijzen. Daarnaast waren extra retourcodes nodig voor de
AW319/AW320v1.0-standaard (declareren AWBZ zorg).

15-042010:

675. Publicatie Invulinstructie (AW319/AW320) en standaard
EI Retourinformatie Declaratie AWBZ-zorg (AW320)

Met ingang van 16 april 2010 zijn de Invulinstructie (AW319/AW320) en de EI-standaard
â€˜Retourinformatie Declaratie AWBZ-zorg', AW320, versie 1.0, van 01-03-2010

beschikbaar. De invulinstructie en de retourinformatiedeclaratiestandaard zijn ontwikkeld
door een ketenbrede werkgroep. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van
brancheorganisaties van zorgaanbieders, zorgkantoren, Zorgverzekeraars Nederland (ZN),
softwareleveranciers en Vektis.
Ga naar AW319 of naar AW320

17-032010:

676. Publicatie EI Retourinformatie Declaratie AWBZ-zorg
(AW320), invulinstructie en correctie AW319

Op 1 april 2010 zullen de EI-standaard Retourinformatie Declaratie AWBZ-zorg,
AW320, versie 1.0 en de invulinstructie bij de AW319-AW320 worden gepubliceerd.
Het gegeven Begindatum prestatie (0413) wordt sleutelveld in het prestatierecord van de
AW319/AW320 (wijziging op 1 april).
Eventuele fouten of wensen ten aanzien van de AW319 graag melden bij: helpdeskEI@vektis.nl. Een eerste regulier onderhoud van de AW319/AW320 is gepland op 1 juni
2010.
Ga naar AW319 >
09-03677. Publicatie standaard EI Declaratie AWBZ-zorg (AW319)
2010:
Met ingang van 6 maart 2010 is de EI-standaard â€˜Declaratie AWBZ-zorg, AW319,
versie 1.0, van 01-03-2010 beschikbaar. De declaratiestandaard is ontwikkeld door een
ketenbrede werkgroep. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties van
zorgaanbieders, zorgkantoren, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), softwareleveranciers en
Vektis.
Vanuit de standaard wordt verwezen naar een aantal andere documenten. Publicatie
hiervan volgt nog.
Ga naar AW319 >
04-02678. Uitbreiding fysiotherapie in codelijst COD016-VEKT
2010:
Aan de codelijst ZORGVERLENERSSPECIFICATIE (SUBBEROEPSGROEP)
(COD016-VEKT) is een vijftal combinatieverbijzonderingen van fysiotherapie
toegevoegd. Het betreft de codes 0456 t/m 0460.

Ga naar de codelijst.
21-01679. Gecorrigeerde uitgave Toepassing COD954-VEKT
2010:
M.i.v. 14-01-2010 is een gecorrigeerde uitgave (v6.2) van het Excelbestand Toepassing
retourcodes COD954-VEKT gepubliceerd. Het betreft een correctie van de nummering
van retourcodes vanaf 8138. Dit bestand staat bij alle retourdeclaratiestandaarden (m.u.v.
HA305).

15-012010:

680. Publicatie nieuwe uitgave Berichtspecificatie en
Invulvoorbeeld AW119 (Excel format)

Vanaf 16-01-2010 is een aangepaste uitgave 2 van twee documenten van de AW119standaard (Excel-formaat, versie 1.1, 10-12-2009) beschikbaar.
Er is een aantal wijzigingen in de documenten Berichtspecificatie en Invulvoorbeeld
doorgevoerd.
Klik hier voor de AW119-pagina.
15-01681. Publicatie nieuwe uitgave Invulinstructie LH307
2010:
Vanaf 16-01-2010 is een aangepaste uitgave 3 van de Invulinstructie voor de LH307/308standaard versie 5.2 beschikbaar.
Er is een wijziging in paragraaf 4.3.1 Hoortoestellen algemeen doorgevoerd.
Klik hier voor de LH307-pagina.
14-01682. Heruitgave erratum-addendum declaratiestandaarden
2010:
M.i.v. 15-01-2010 is een heruitgave (5a) van het erratum-addendumdocument voor de EIdeclaratiestandaarden beschikbaar. Reden hiervoor is de correctie van een voorbeeld bij
RfC 09024. Het voorbeeld van de rechtspersonen hoort bij de Instellingscode en niet bij
de Zorgverlenerscode.
Het document EI-DECL_ERR-ADDu5a.pdf is bij elke EI-declaratiestandaard in WESP te
downloaden.
22-122009:

683. FAQ-lijst declareren AWBZ versie 7

M.i.v. 23 december 2009 is versie 7 van de FAQ-lijst gepubliceerd.
Vanaf 13-08-2009 publiceert Vektis in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland een
overzicht met veel gestelde vragen over declareren in de AWBZ-zorg m.b.v. van het
Excel-format (AW119). ZN heeft de FAQ-lijst in beheer. Voor het indienen van vragen
over dit onderwerp dient men contact op te nemen met het eigen zorgkantoor.
Versie 7 betreft enkele nieuwe, aangepaste en samenvoegingen van bestaande vragen.
Klik hier voor de AW119-pagina op WESP met de FAQ-lijst.

15-122009:

684. Nieuwe uitgave invulinstructie ZH308v7.2- en OSstandaard

Ten behoeve van het declareren van Medisch specialistische verpleging in de thuissituatie
(MSVT) is gekozen voor het gebruik van de EI-standaard ZH308 versie 7.2 als
ziekenhuizen declareren. De standaard OS301 wordt gebruikt als andere zorgaanbieders
declareren. Bij deze laatste categorie gaat het vooral om thuiszorgorganisaties. Daarbij is
vastgesteld dat er voor het declareren van MSVT een aantal specifieke aandachtspunten
geldt. Afgesproken is deze aandachtspunten als specifieke invulinstructies mee te nemen
bij de genoemde standaarden. Dit heeft geleid tot een nieuwe uitgave van de
invulinstructies van zowel de ZH- als OS-standaard.
Klik hier voor ZH308v7.2
Klik hier voor OS301v
10-12685. Publicatie nieuwe subversie AW119 (Excel-format)
2009:
De diverse wijzigingen uit eerdere Erratum-addendumdocumenten zijn doorgevoerd in de
documenten Berichtspecificatie, Invulinstructie en Invulvoorbeeld, AW119 (Excel
format), versie 1.1, 10-12-2009.
Met ingang van 11 december zijn versie 6 van de FAQ-lijst en de gemuteerde lijst met
Foutcodes bij de AW119 beschikbaar.
Klik hier voor de AW119-pagina op WESP

20-112009:

686. Publicatie uitgave 5 Erratum-addendumdocument EIdeclaratiestandaarden

Met ingang van 13-11-2009 is een nieuwe uitgave (5) van het erratumaddendumdocument (ERR-ADD) gepubliceerd. Deze staat bij elke standaard, met
uitzondering van de FZ-standaard en de AZR-standaarden.

17-11687. FAQ-lijst declareren AWBZ versie 5
2009:
M.i.v. 18 november is versie 5 van de FAQ-lijst gepubliceerd.
Met ingang van 13-08-2009 publiceert Vektis in opdracht van Zorgverzekeraars
Nederland een overzicht met veel gestelde vragen over declareren in de AWBZ-zorg
m.b.v. van het Excel-format AW119. ZN heeft de FAQ-lijst in beheer. Voor het indienen
van vragen over dit onderwerp dient men contact op te nemen met het eigen zorgkantoor.
Versie 5 betreft enkele minimale aanpassingen.
Klik hier voor de AW119-pagina op WESP met de FAQ-lijst.
03-11688. Aanpassing testbestanden en Portes FZ301/FZ302
2009:
Aan de ontwikkelaars van software voor het aanmaken en verwerken van declaraties
forensische GGZ.
In de Werkgroep Facturatietest van het â€œProgramma forensische zorg in strafrechtelijk
kaderâ€• van het Ministerie van Justitie zijn besluiten genomen m.b.t.
wijzigingsvoorstellen ten aanzien van de declaratiestandaard FZ301/FZ302. De
goedgekeurde wijzigingen zijn in de documentatie van de standaard doorgevoerd en in
oktober 2009 gepubliceerd.
Per 04-11-2009 zijn ook PORTES en de testbestanden hierop aangepast.
Klik hier voor het aangepaste testportaal PORTES
Ga voor de aangepaste testbestanden naar de FZ301 op WESP
27-10689. FAQ-lijst declareren AWBZ versie 4
2009:
M.i.v. 28 oktober is versie 4 van de FAQ-lijst gepubliceerd.
Met ingang van 13-08-2009 publiceert Vektis in opdracht van Zorgverzekeraars
Nederland een overzicht met veel gestelde vragen over declareren in de AWBZ-zorg

m.b.v. van het Excel-format AW119. ZN verzamelt de vragen onder de zorgkantoren.
Voor het indienen van vragen over dit onderwerp dient men contact op te nemen met het
eigen zorgkantoor.
Klik hier voor de AW119-pagina op WESP met de FAQ-lijst.
15-10690. Internetadres EnquÃªte e-C@re
2009:
Met ingang van 16-10-2009 staat op WESP het internetadres van de enquÃªte Vragenlijst
zorgaanbieders van e-C@re. De hyperlink staat in een pdf-document bij de AW119standaard.
Ga naar AW119 >
15-10691. Tweede concept ZH308/ZH309 versie 8 (DOT)
2009:
Per 17-10-2009 is het tweede concept van de documentatie van â€œDeclaratie
DBC/ziekenhuiszorgâ€• (ZH308/ZH309) versie 8 beschikbaar. De belangrijkste
wijziging betreft het toevoegen van het veld â€œGrouperidentificatieâ€•. Het
(sub)versienummer blijft ongewijzigd. De berichtspecificaties en invulinstructie zijn
aangepast, de standaardbeschrijving niet. Verder is het document â€œToepassing
retourcodes COD954-VEKTâ€• met de voor versie 8 relevante retourcodes toegevoegd.
Ga naar ZH308 v8.0 (concept) >
Ga naar ZH309 v8.0 (concept) >
13-10692. Correctie EI-declaratie forensische GGZ (FZ301/FZ302)
2009:
Op 9 oktober j.l. is de aangepaste documentatie van de declaratiestandaard FZ301/FZ302
gepubliceerd. Gebleken is dat de wijzigingen m.b.t. â€œbedrag inhoudingâ€• niet geheel
correct waren. Correcties zijn kort voorgelegd aan de Werkgroep Facturatietest van het
â€œProgramma forensische zorg in strafrechtelijk kaderâ€• van het Ministerie van
Justitie. Vervolgens zijn deze correcties akkoord bevonden.
De goedgekeurde wijzigingen zijn in de standaard doorgevoerd. De volgende documenten
zijn per 14 oktober 2009 op WESP gepubliceerd: berichtspecificaties (BER) uitgave 5 en
invulinstructie (INV) uitgave 3.
Het testportaal PORTES en de testbestanden worden nog aangepast.
Ga naar de FZ-standaard>

13-10693. Update activiteitcodetabel AZR2.2 (COD743-VEKT)
2009:
Met ingang van 14-10-2009 staat op WESP een nieuwe uitgave van de activiteitcodetabel
(COD743-VEKT) voor AZR2.2 gepubliceerd. De reden hiervoor is de toevoeging van
ZZP-codes. Het gebruik hiervan gaat in per 01-01-2010.
Ga naar de codetabel.

08-102009:

694. Aanpassingen EI-declaratie forensische GGZ
(FZ301/FZ302)

In de Werkgroep Facturatietest van het â€œProgramma forensische zorg in strafrechtelijk
kaderâ€• van het Ministerie van Justitie zijn besluiten genomen m.b.t.
wijzigingsvoorstellen voor de declaratiestandaard FZ301/FZ302. De goedgekeurde
wijzigingen zijn in de standaard doorgevoerd. De volgende documenten zijn per 9 oktober
2009 op WESP gepubliceerd: berichtspecificaties (BER) uitgave â€˜4â€™,
standaardbeschrijving (STB) en invulinstructie (INV), beide uitgave â€˜2â€™. Hierna
worden de goedgekeurde wijzigingen in PORTES en de testbestanden doorgevoerd.
Hierover volgt binnenkort nadere informatie. TOWER behoeft niet aangepast te worden.
01-10695. FAQ-lijst declareren AWBZ
2009:
M.i.v. 2 oktober is versie 3 van de FAQ-lijst gepubliceerd.
Met ingang van 13-08-2009 publiceert Vektis in opdracht van Zorgverzekeraars
Nederland een overzicht met veel gestelde vragen over declareren in de AWBZ-zorg
m.b.v. van het Excel-format AW119. ZN verzamelt de vragen onder de zorgkantoren.
Voor het indienen van vragen over dit onderwerp dient men contact op te nemen met het
eigen zorgkantoor.
Klik hier voor de AW119-pagina op WESP met de FAQ-lijst.
01-09696. FAQ-lijst declareren AWBZ
2009:
Met ingang van 13-08-2009 publiceert Vektis in opdracht van Zorgverzekeraars
Nederland een overzicht met veel gestelde vragen over declareren in de AWBZ-zorg
m.b.v. van het Excel-format AW119. ZN verzamelt de vragen onder de zorgkantoren. De
lijst is aangevuld en op 2 september gepubliceerd. Voor het indienen van vragen over dit
onderwerp dient men contact op te nemen met het eigen zorgkantoor.

Klik hier voor de AW119-pagina op WESP met de FAQ-lijst.
28-08697. Derde uitgave erratum/addendum Declaratie AWBZ-zorg
2009:
Op 17 juni 2009 is de standaard voor het declareren van AWBZ-zorg (AW119, Declaratie
AWBZ-zorg [Excel-format]) gepubliceerd. Inmiddels zijn twee erratumaddendumdocumenten gepubliceerd (24 juni en 3 augustus 2009). Hierin staan een aantal
verbeteringen en verduidelijkingen.
Op basis van reacties vanuit het veld volgt nu een derde erratum-addendumdocument
(ERR-ADD). Het tweede ERR-ADD-document wordt met twee correcties tevens opnieuw
uitgebracht. De uitgavedatum van beide documenten is 28 augustus 2009. De hierin
beschreven wijzigingen zijn niet doorgevoerd in de standaard en bijbehorende
documentatie. Een uitzondering hierop is de Excel-template, die in een tweede uitgave
d.d. 2 september 2009 wordt uitgebracht.
Klik hier voor de AW119-standaard met de bijbehorende documenten.
13-08698. FAQ-lijst declareren AWBZ
2009:
Met ingang van 13-08-2009 publiceert Vektis in opdracht van Zorgverzekeraars
Nederland een overzicht met veel gestelde vragen over declareren in de AWBZ m.b.v.
van het Excel-format AW119. ZN heeft deze vragen verzameld onder de zorgkantoren.
De lijst zal periodiek aangepast worden. Voor het indienen van vragen over dit onderwerp
dient men contact op te nemen met het eigen zorgkantoor.
Klik hier voor de AW119-pagina op WESP met de FAQ-lijst.

06-08699. Prestatiecodelijsten niet meer via WESP beschikbaar
2009:
Met ingang van 07-08-2009 zijn de prestatiecodelijsten alleen via de website van TOG te
downloaden. Via WESP zijn deze niet meer beschikbaar, m.u.v. de GPH-codetabel.
Hiermee zijn de prestatiecodes niet meer op twee verschillende locaties te verkrijgen. Het
actueel houden van de prestatiecodes wordt op deze wijze beter gegarandeerd.
Ga naar de nieuwe downloadpagina van de prestatiecodes.

04-082009:

700. Nieuwe gegevensvraag Detail Informatiesysteem
Hulpmiddelen gepubliceerd

De aanleverspecificatie van DISH (Detail InformatieSysteem Hulpmiddelen) is in lijn
met de EI-declaratiestandaard beschikbaar. Het betreft de aanleverspecificatie QD301
versie 1.0 (01-08-2009) voor de sector hulpmiddelen. Deze bestaat uit de
berichtspecificatie, de standaardbeschrijving en de invulinstructie. Voor het toetsen van
DISH-testbestanden kunt u gebruik maken van PORTES tot en met controleniveau 3.
Vragen over DISH kunt u richten aan dish@vektis.nl. Dit e-mailadres is beveiligd tegen
spambots, u heeft javascript nodig om het te kunnen bekijken. U kunt ook contact
opnemen met de heer Kees Huijsmans (030-6988348) van de afdeling Statistiek van
Vektis.

31-072009:

701. Tweede uitgave erratum/addendum EI Declaratie AWBZzorg

Op 17 juni 2009 is de standaard voor het declareren van AWBZ-zorg (AW119, Declaratie
AWBZ-zorg [Excel format]) gepubliceerd. Korte tijd daarna is een erratumaddendumdocument gepubliceerd (24 juni 2009). Hierin stond een aantal verbeteringen en
verduidelijkingen. Op basis van reacties vanuit het veld wordt thans een tweede erratumaddendum uitgebracht. De uitgavedatum daarvan is 3 augustus 2009. De hierin
beschreven wijzigingen zijn niet doorgevoerd in de standaard en bijbehorende
documentatie.
Klik hier voor het erratum-addendum en alle andere documentatie bij de AW119standaard.
08-07702. Nieuwe uitgave prestatiecodelijst mondzorg (010)
2009:
Per 9 juli 2009 is er een nieuwe uitgave van de prestatiecodelijst mondzorg beschikbaar.
De versiedatum is 01-07-2009. Toevoeging van een nieuwe code is de reden van de
update. De prestatiecodelijst vindt u bij de MZ301 in de sectie "Documentatie en
ondersteunend materiaal".
30-06703. ZH308/ZH309 versie 8 (DOT) in concept beschikbaar
2009:
Vanaf 01-01-2011 wordt een nieuwe declaratiesystematiek voor de ziekenhuizen
ingevoerd, gebaseerd op DOT (DBC's op weg naar Transparantie). De concept standaard
â€œEI declaratie DBC/ziekenhuiszorgâ€• (ZH308/ZH309) versie 8.0 d.d. 1 juli 2009 is
gebaseerd op de DOT-specificaties. Bij het tot stand komen van deze versie zijn NVZ,
NFU, OMS, ZN, DBC Onderhoud, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, softwarebureaus en

Vektis betrokken geweest. Per 2 juli 2009 is de concept standaard beschikbaar. De
definitieve versie verschijnt in het eerste kwartaal van 2010.

26-062009:

704. Aanpassing testset voor EI declaratie forensische GGZ
(FZ301/FZ302)

Op verzoek van het Ministerie van Justitie is juni 2009 aan het prestatierecord van de EI
declaratie forensische GGZ (FZ301/FZ302) versie 1.0 van 01-01-2009 het veld 0436
"Zorgcontractnummerâ€• (N 10, Conditioneel) toegevoegd. Na de beschikbaarstelling
van de gewijzigde recordlay-out in WESP op 17 juni 2009 en de documentatie van de
berichtspecificatie (BER) per 23 juni 2009 is per 26 juni 2009 ook de hieraan aangepaste
testset met testbestanden op WESP beschikbaar. Zoals eerder gemeld houdt de
testbestandengenerator TOWER al rekening met het toegevoegde veld.
24-06705. Publicatie erratum/addendum EI Declaratie AWBZ-zorg
2009:
Met ingang van 17 juni 2009 is de EI-standaard â€˜Declaratie AWBZ-zorg (Excel
format)â€™, AW119, beschikbaar. Onderhoud op de EI-declaratiestandaard en
bijbehorende documenten heeft echter geleid tot een erratum/addendum document. De
hierin beschreven wijzigingen zijn niet doorgevoerd in de EI-standaard en bijbehorende
documentatie. Het erratum/addendum document met de documentatie behorende bij deze
EI-standaard zijn te vinden op WESP. Het erratum/addendum document heeft als
uitgavedatum 24 juni 2009.

23-062009:

706. Aanpassingen m.b.t. EI declaratie forensische GGZ
(FZ301/FZ302)

Op verzoek van het Ministerie van Justitie is aan het prestatierecord van de EI declaratie
forensische GGZ (FZ301/FZ302) versie 1.0 van 01-01-2009 het veld 0436
"Zorgcontractnummerâ€• (N 10, Conditioneel) toegevoegd. Dit veld vervangt de eerste
10 posities van het veld 0480 "Reserveâ€•. De recordlengte wijzigt niet.
Op 17 juni 2009 is deze aanpassing verwerkt in WESP en de testbestandengenerator
TOWER. Met ingang van 23 juni is de documentatie met de berichtspecificaties (BER),
waarvan het uitgavenummer opgehoogd is naar â€˜3â€™. beschikbaar. De testbestanden
op WESP worden voor 1 juli aangepast en gepubliceerd. De standaardbeschrijving (STB)
en invulinstructie (INV) wijzigen niet.

17-062009:

707. Correctie m.b.t. EI declaratie forensische GGZ
(FZ301/FZ302)

In het prestatierecord van de EI declaratie forensische GGZ (FZ301/FZ302) versie 1.0 van
01-01-2009 is het toegevoegde veld 0436 "Zorgcontractnummerâ€• Conditional
gemaakt. In het voorgaande FZ-nieuwsbericht was gemeld dat het Mandatory zou zijn.
Dit bleek op een misverstand te berusten. Het Ministerie van Justitie zal op termijn
aangeven wanneer invulling wel gewenst is.
Per 18 juni 2009 is deze aanpassing verwerkt in WESP en de testbestandengenerator
TOWER.
De documentatie met de berichtspecificaties (BER), waarvan het uitgavenummer
opgehoogd wordt naar â€˜3â€™, wordt uiterlijk 25 juni met de wijziging gepubliceerd.
De testbestanden op WESP worden voor 1 juli aangepast en gepubliceerd. De
standaardbeschrijving (STB) en invulinstructie (INV) wijzigen niet.

17-062009:

708. Aanpassingen m.b.t. EI declaratie forensische GGZ
(FZ301/FZ302)

Op verzoek van het Ministerie van Justitie is aan het prestatierecord van de EI declaratie
forensische GGZ (FZ301/FZ302) versie 1.0 van 01-01-2009 het veld 0436
"Zorgcontractnummerâ€• (N 10, Mandatory) toegevoegd. Dit veld vervangt de eerste 10
posities van het veld 0480 "Reserveâ€•. De recordlengte wijzigt niet.
Per 17 juni 2009 is deze aanpassing verwerkt in WESP en de testbestandengenerator
TOWER. Verder zal PORTES de verplichte invulling van het veld controleren.
De documentatie met de berichtspecificaties (BER), waarvan het uitgavenummer
opgehoogd wordt naar â€˜3â€™, wordt uiterlijk 25 juni met de wijziging gepubliceerd.
De testbestanden op WESP worden voor 1 juli aangepast en gepubliceerd. De
standaardbeschrijving (STB) en invulinstructie (INV) wijzigen niet.

17-062009:

709. Publicatie EI-standaard â€˜Declaratie AWBZ-zorg (Excel
format)â€™

Met ingang van 17 juni 2009 is de EI-standaard â€˜Declaratie AWBZ-zorg (Excel
format)â€™, AW119, beschikbaar. De declaratiestandaard is in een Excel format
ontwikkeld door een ketenbrede werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Vektis,
het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), het Ministerie van VWS, Actiz, VGN, GGZ
Nederland, het CAK, de zorgkantoren, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
De documentatie behorende bij deze EI-standaard is te vinden op WESP. Onderdeel van
de documentatie is een voorlegger met daarin meer informatie over de achtergrond en
invoering van de EI-standaard.

12-06710. Nieuwe versie prestatiecodelijst huisartsen (008)
2009:
Per 13 juni 2009 is op WESP een nieuwe versie van de prestatiecodelijst huisartsen (008)
beschikbaar. De versiedatum van deze nieuwe versie is 1 juni 2009. De prestatiecodelijst
is te vinden onder EI-standaarden -> HA304v4.2 -> Documentatie en ondersteunend
materiaal.
04-06711. Update retourcodetabel COD954-VEKT tbv FZ301/FZ302
2009:
Met ingang van 5 juni 2009 is een nieuwe uitgave (5.13) van de retourcodetabel
(COD954-VEKT) en het document 'Toepassing retourcodes COD954-VEKT' voor de
standaard EI declaratie forensische GGZ (FZ301/FZ302) beschikbaar.
Aanleiding is de toevoeging van retourcodes die specifiek voor de FZ301/FZ302 gelden.
Deze zijn recent met het Ministerie van Justitie overeengekomen.
De retourcodetabel (COD954-VEKT) is te vinden in de sectie Codelijsten bij de FZ302standaard versie1.0.
De tabel 'Toepassing retourcodes COD954-VEKT 20090529.xls' is te vinden in de sectie
Documentatie en ondersteunend materiaal voor de FZ302 versie 1.0.
03-06712. Nieuwe uitgave prestatiecodelijst mondzorg (010)
2009:
Per 3 juni 2009 is er een nieuwe uitgave van de prestatiecodelijst mondzorg beschikbaar
op WESP. Deze nieuwe uitgave heeft een uitgavedatum van 01 juni 2009. De
prestatiecodelijst vindt u bij de MZ301 in de "Documentatie en ondersteunend materiaal"sectie.
14-05713. Retourcodetabel opgenomen in overzichten codelijsten
2009:
Met ingang van 15 mei 2009 staat nu ook de retourcodetabel COD954-VEKT opgenomen
in de overzichten met codelijsten. Deze is te raadplegen en te downloaden onder de naam
RETOURCODE (01) en de tabelcode COD954-VEKT. De retourcodetabel COD954VEKT die al geruime tijd separaat stond tussen de andere typen documenten bij elke
retourstandaard blijft daar onveranderd staan. De enige verandering is de wijziging van de
bestandsnaam: "Toepassing retourcodes COD954-VEKT (jjjjmmdd).xls". In
"RETOURCODE (01)" staan alleen de retourcodes met betekenis, omschrijving e.d.
opgenomen. Het overzicht in 'Toepassing retourcodes COD954-VEKT" heeft meer een
aanvullende functie en laat zien bij welke recordtypes en standaarden de retourcodes
toegepast worden. Binnenkort wordt per retourcode ook de actie beschreven die van de
verzender van het heenbericht verwacht wordt.

12-05714. Nieuwe versie prestatiecodelijst huisartsen (008)
2009:
Per 12 mei 2009 is op WESP een nieuwe versie van de prestatiecodelijst huisartsen (008)
beschikbaar. De versiedatum van deze nieuwe versie is 1 mei 2009. De prestatiecodelijst
is te vinden onder EI-standaarden -> HA304v4.2 -> Documentatie en ondersteunend
materiaal.

24-042009:

715. Publicatie uitgave 3 Erratum-addendumdocument EIdeclaratiestandaarden

Met ingang van 25-04-2009 is bij alle EI-declaratiestandaarden (release van 2007) de
derde uitgave van het Erratum-addendumdocument beschikbaar.
In dit document staan de aanpassingen en aanvullingen voor de diverse
declaratiestandaarden en bijbehorende documenten vermeld. De aanpassingen zijn nog
niet doorgevoerd in de desbetreffende standaarden en documenten. Dit zal plaatsvinden
bij een volgende release van de standaarden.
Deze wijzigingen zijn aanbevolen voor publicatie door de Adviescommissie Wijzigingen
EI. Zie ook op de website van Vektis het overzicht Status wijzigingsaanvragen bij
Wijzigingenbeheer.
16-04716. GPH-tabel versie 11a beschikbaar
2009:
Per 17 april 2009 is op WESP een nieuwe versie van de GPH-tabel (047) beschikbaar. De
nieuwe versie 11a heeft een versiedatum 15 april 2009. Deze vervangt versie 011 per 1
juli 2009. Dit geldt voor de LH307/LH308, inclusief alle (nagekomen) declaratieposten
van vÃ³Ã³r 1 juli 2009. In versie 011a zijn twee mutaties opgenomen. De GPH-tabel
versie 11a, inclusief de conversietabel van versie 011 naar 011a (werkblad), is te vinden
onder EI-standaarden -> LH307v5.2 -> Documentatie en ondersteunend materiaal.
De GPH wordt onder auspiciÃ«n van de GPH Advies Commissie (GAC) uitgebracht. De
GAC bestaat uit experts van belanghebbende partijen (hulpmiddelenleveranciers,
zorgverzekeraars, CVZ, fabrikanten/importeurs, (beheerders van) hulpmiddelendatabases
en Vektis). Vektis is voorzitter en voert het secretariaat van de GAC. Vektis voert verder
de operationele activiteiten voor de GPH uit (waaronder de helpdesk). De
Adviescommissie Wijzigingen (AcW) bepaalt het moment van uitbrengen en doorvoeren
van een GPH-tabel subversie. Uw vragen kunt u sturen naar de Helpdesk EI.

09-042009:

717. Publicatie nieuwe uitgave berichtspecificatie
FZ301/FZ302v1.0

Met ingang van 10 april heeft Vektis de berichtspecificaties van de standaard â€œEI
declaratie forensische GGZâ€• (FZ301/FZ302) als uitgave 2 uitgebracht. De standaard
versie 1.0 van 01-01-2009 beschrijft het declaratie- en retourbericht tussen de aanbieders
van forensische zorg in strafrechtelijk kader en het Ministerie van Justitie, dat als enige
financier aan het berichtenverkeer deelneemt. De aanpassing betreft de naam van de
gegevens Aanduiding prestatiecodelijst in het verblijfrecord. De beoogde
invoeringsdatum van de FZ301/FZ302 is 1 januari 2010.
08-04718. Publicatie testset OS301/OS302 versie 1.0
2009:
De testset met testgevallen en testbestanden voor de "EI Declaratie zorg overige sectoren"
OS301/OS302 versie 1.0 is per 8 april 2009 beschikbaar. U vindt de testset op WESP bij
de OS301 onder "Documentatie en ondersteunend materiaal voor OS301 versie 1.0". In
tegenstelling tot de eerder gepubliceerde testsets bestaat deze niet uit twee, maar Ã©Ã©n
set. Deze is zowel te gebruiken door de zorgverzekeraars als de servicebureaus. Dit uit het
oogpunt van efficiÃ«ntie.

07-04719. Nieuwe versie prestatiecodelijst huisartsen (008)
2009:
Per 7 april 2009 is op WESP een nieuwe versie van de prestatiecodelijst huisartsen (008)
beschikbaar. De versiedatum van deze nieuwe versie is 1 april 2009. De prestatiecodelijst
is te vinden onder EI-standaarden -> HA304v4.2 -> Documentatie en ondersteunend
materiaal.

06-042009:

720. Update retourcodetabel declaratiestandaarden (COD954VEKT)

Met ingang van 7 april 2009 is een nieuwe uitgave (5.12) van de retourcodetabel
COD954-VEKT voor de EI-declaratiestandaarden beschikbaar. Aanleiding is de
toevoeging van enkele retourcodes voor foutmeldingen bij inconsistente sleutelgegevens.
De toelichting bij een aantal bestaande retourcodes voor foutieve sleutelgegevens is
aangescherpt.
De retourcodetabel is via WESP bij elke retourstandaard te vinden in de sectie
"Documentatie en ondersteunend materiaal voor ..." en niet opvraagbaar in de sectie
"Codelijsten"!

26-03721. Publicatie testset FZ301/FZ302 versie 1.0
2009:
Met ingang van 27 maart 2009 heeft Vektis de testset met testbestanden voor de standaard
â€œEI declaratie forensische GGZâ€• (FZ301/FZ302) op WESP gepubliceerd. Deze
standaard versie 1.0 van 01-01-2009 beschrijft het declaratie- en retourbericht tussen de
aanbieders van forensische zorg in strafrechtelijk kader en het Ministerie van Justitie, dat
als enige financier aan het berichtenverkeer deelneemt. De testbestanden kunnen
instellingen en Justitie gebruiken voor het testen van hun softwaresystemen. De
testbestanden voor de FZ301/FZ302 zijn in opdracht van het Ministerie van Justitie
gemaakt. De documentatie van de EI-standaard is te vinden op WESP, bij de berichtcodes
of bij communicatiepartner â€œForensische zorgâ€•. De beoogde invoeringsdatum van
de FZ301/FZ302 is 1 januari 2010.
De testset vindt u bij de FZ301 onder de kop "Documentatie en ondersteunend
materiaal...".

05-032009:

722. Update retourcodetabel declaratiestandaarden (COD954VEKT)

Met ingang van 06 maart 2009 is een nieuwe uitgave (5.11) van de retourcodetabel
COD954-VEKT voor de EI-declaratiestandaarden beschikbaar. Aanleiding is de
toevoeging van de EI-standaard Declaratie Zorg overige sectoren, OS301/OS302 versie
1.0.
N.b: de retourcodetabel is via WESP bij elke retourstandaard te vinden in de sectie
"Documentatie en ondersteunend materiaal voor ..." en niet opvraagbaar in de sectie
"Codelijsten"!
05-03723. Nieuwe EI-standaard Declaratie Zorg overige sectoren
2009:
Met ingang van 06 maart 2009 is de EI-standaard Declaratie Zorg overige sectoren
(OS301/OS302) beschikbaar. Deze standaard, versie 1.0, beschrijft het declaratie- en
retourbericht tussen de aanbieders van zorg uit de overige sectoren en zorgverzekeraars en
servicebureaus. Vektis heeft de nieuwe standaard ontwikkeld in opdracht van
Zorgverzekeraars Nederland.
Vanuit ZN zal er na de publicatie een pilot worden opgestart met de nieuwe EI-standaard.
In de bijbehorende prestatiecodelijst zal worden vastgelegd welke zorgsoorten in
aanmerking komen voor declaratie met deze EI-standaard. De prestatiecodelijst is nog in

ontwikkeling en zal te zijner tijd door Vektis worden gepubliceerd.
Tevens is met ingang van 06 maart 2009 Portes beschikbaar voor het testen van
testbestanden tot en met controleniveau 3.

05-032009:

724. Publicatie nieuwe uitgave Standaardbeschrijvingen
aanleverspecificaties

Met ingang van 5 maart 2009 is er een nieuwe uitgave van de Standaardbeschrijvingen bij
de aanleverspecificaties beschikbaar. Dit geldt voor de QE301v1.0, QF301v1.0,
QG301v1.0, QH301v1.1, QM301v1.1 en de QP301v1.1. De reden voor de nieuwe uitgave
is de toevoeging van een paragraaf over buitenlandverzekerden.
De nieuwe uitgave is te downloaden via WESP onder de kop 'Documentatie en
ondersteunend materiaal...' bij elke aanleverspecificatie.

02-032009:

725. Publicatie heruitgave AZR2.2-standaarden en
documentatie

Met ingang van 02-03-2009 is een heruitgave van AZR2.2-standaarden en documenten
gepubliceerd. Dit naar aanleiding van klein correctief onderhoud. De versie van de AZRstandaarden is ongewijzigd gebleven. In de revisieoverzichten achterin de documenten
staat beschreven om welke wijzigingen het gaat. In een integraal mutatie-overzicht staan
alle wijzigingen in deze correctieronde per document en standaard benoemd
(AZR2.2_AW-IO-ZK-CA_MUTu2.xls).
Op verzoek en met instemming van het Beheerteam Zorgregistratie van CVZ heeft Vektis
als extra service twee nieuwe AZR-producten opgeleverd: de foutcodekoppeltabel en het
codelijstenregister.
De foutcodekoppeltabel geeft per rubriek per AZR-standaard het gebruik van de juiste
foutcode uit de COD282-VEK1 aan. Deze tabel vervangt de tabellen achterin de STBdocumenten. Het nieuwe register bevat een integraal overzicht van alle codelijsten die in
AZR2.2 in gebruik zijn.
Het mutatieoverzicht, de foutcodekoppeltabel en het codelijstenregister zijn in WESP te
vinden onder AW3X, IO31, CA3X en ZK3X.
15-012009:

726. Nieuwe versie Prestatiecodelijst Huisartsen (008)

Per 15 januari 2009 is op WESP een nieuwe uitgave van de prestatiecodelijst huisartsen
(008) beschikbaar. De versiedatum van deze nieuwe uitgave is 01 januari 2009. Op 14
januari was er een versie gepubliceerd met dezelfde versiedatum, maar wijzigingen
hebben een nieuwe uitgave noodzakelijk gemaakt. Deze nieuwe uitgave heeft daarom de
versiedatum 20090101a gekregen. De prestatiecodelijst is te vinden onder EI-standaarden
-> HA304v4.2 -> Documenten en ondersteunend materiaal.
14-01727. Nieuwe versie WESP
2009:
Met ingang van 14-01-2009 is de webapplicatie WESP overgegaan van versie 4.0 naar
4.1. Deze versie betreft een tussenrelease. De webapplicatie is overgezet van FoxPro naar
Dotnet. Hiermee is tegelijktertijd een klein aantal functionele verbeteringen toegevoegd.
De belangrijkste hiervan is, dat codetabellen niet meer op aanvraag per e-mail worden
verzonden, maar nu downloadable zijn. Zie voor een verdere beschrijving onder Info
WESP in het Release-overzicht.
14-01728. Nieuwe uitgave invulinstructie ZH308/ZH309 versie 7.2
2009:
Vanaf 24-12-2008 is uitgave 4 van de invulinstructie voor â€œEI declaratie
DBC/ziekenhuiszorgâ€• (ZH308/ZH309 versie 7.2) beschikbaar. De
declaratiesystematiek van revalidatiebehandelingen in het INV-document is aangepast.
Dit naar aanleiding van een op 4 december 2008 gedane uitspraak van de NZA m.b.t. de
overgang van revalidatiebehandelingen van 2008 naar 2009. Er is geen sprake van
â€˜overloopproblematiekâ€™ met inhoudingen, zoals eerst aangenomen werd. Wel zijn er
nu specifieke aanwijzingen voor de toekenning van begindatum DBC voor DBC's die op
1 januari 2009 gestart zijn.

13-012009:

729. Tijdelijk problemen met verzenden van codetabellen
vanuit WESP

Vanaf vrijdag 9 januari j.l. is gebleken dat er problemen zijn met de automatische
verzending van aangevraagde codetabellen vanuit WESP. De afdeling Automatisering
werkt hard aan de oplossing. Het is nog niet te voorzien wanneer dit incident opgelost is.
Deze situatie vinden wij uiteraard onwenselijk en vervelend. Voor dit ongemak bieden wij
onze oprechte excuses aan.
23-12730. Nieuwe EI-standaard declaratie forensische zorg
2008:
Met ingang van 24 december 2008 is de standaard â€œEI declaratie forensische GGZâ€•
(FZ301/FZ302) beschikbaar. Deze standaard versie 1.0 beschrijft het declaratie- en

retourbericht tussen de aanbieders van forensische zorg in strafrechtelijk kader en het
Ministerie van Justitie, dat als enige financier aan het berichtenverkeer deelneemt. Vektis
heeft de nieuwe standaard ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Justitie. De
samenwerking vond plaats met het ministerie, GGZ Nederland, en softwareleveranciers
van instellingen in de forensische GGZ. De beoogde invoeringsdatum van de
FZ301/FZ302 is 1 januari 2010.

18-122008:

731. Publicatie gecorrigeerde uitgaven AW310v2.2 en
ZK310v2.2

Voor de AZR2.2-standaarden zijn de volgende heruitgave verschenen:
AW310v2.2_BERu2.pdf, AW310v2.2_BERu2.xls en ZK310v2.2_BERu2.xls. De
veldlengte van de rubrieken 0624 RESERVE is in de AW310 en ZK310 gecorrigeerd van
159 in 160. Hiermee zijn ook de daarop volgende rubrieken Ã©Ã©n positie opgeschoven.
De recordlengte blijft ongewijzigd.
10-12732. Publicatie gecorrigeerde uitgave ZK33v2.2
2008:
Onlangs is gebleken dat er verschillen zaten tussen de ZK33 en AW33 (AZR2.2).
Ten opzichte van de AW33 zijn in de ZK33 de rubrieken 0318
NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (03) en 0319 VOORLETTERS RELATIE CLIENT
abusievelijk omgewisseld.
In het FUNCTIERECORD (zorgtoewijzing) staan de volgende rubrieken: 1522
INDICATIE VERVOER, 1523 LEVERINGSVORM ZORG en 1524 CODE
LEVERINGSVOORWAARDE ZORG. De juiste volgorde moet zijn: 1522 CODE
LEVERINGSVOORWAARDE ZORG, 1523 INDICATIE VERVOER en 1524
LEVERINGSVORM ZORG.
De correcties zijn per 11-12-2008 doorgevoerd in de raadpleegschermen in WESP en in
het bestand ZK33v2.2_BERu2.xls.
De ZK34v2.2 bevat niet de genoemde afwijkingen.

24-112008:

733. Publicatie nieuwe uitgave invulinstructie EI-declaratie
Ziekenhuizen/DBC

Vanaf 25-11-2008 is uitgave 3 van de invulinstructie voor â€œEI declaratie
DBC/ziekenhuiszorgâ€• (ZH308/ZH309 versie 7.2) beschikbaar. De aanpassingen
betreffen wijzigingen voor kaakchirurgie, revalidatiecentra en radiotherapie die met
ingang van 2009 van kracht worden. Verder zijn enkele items uit het erratum/addendumdocument (EI-DECL_ERR-ADDu3.pdf) doorgevoerd.

13-11734. GPH-tabel versie 011 beschikbaar
2008:
Hierbij informeren we u over de nieuwe GPH-versie 011 d.d. 15 november 2008. Deze
vervangt versie 010a per 1 januari 2009. Dit geldt voor de LH307/LH308, inclusief alle
(nagekomen) declaratieposten van vÃ³Ã³r 1 januari 2009. In versie 011 zijn correcties
opgenomen en nieuwe soorten hulpmiddelen gecodeerd. De GPH-tabel is als
downloadable via WESP te vinden bij de LH307-standaard.
De GPH wordt onder auspiciÃ«n van de GPH Advies Commissie (GAC) uitgebracht. De
GAC bestaat uit experts van belanghebbende partijen (hulpmiddelenleveranciers,
zorgverzekeraars, CVZ, fabrikanten/importeurs, (beheerders van) hulpmiddelendatabases
en Vektis). Vektis is voorzitter en voert het secretariaat van de GAC. Vektis voert verder
de operationele activiteiten voor de GPH uit (waaronder de helpdesk). Uw vragen kunt u
indienen via helpdesk-ei@vektis.nl.
13-11735. Nieuwe versie Prestatiecodelijst Huisartsen (008)
2008:
Per 14 november 2008 is op WESP een nieuwe versie van de prestatiecodelijst huisartsen
(008) beschikbaar. De versiedatum van deze nieuwe versie is 01 november 2008. De
prestatiecodelijst is te vinden onder EI-standaarden -> HA304v4.2 -> Downloads
(bestanden en documenten).

04-112008:

736. Nieuwe update codelijst Zorgverlenersspecificatie
(subberoepsgroep)

Met ingang van 4 november is er een nieuwe update beschikbaar op WESP van de
codelijst Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep) (COD016-VEKT). Het betreft
mutaties in de 89- en 90-reeks. Deze mutaties gaan in per 1 november 2008.

30-102008:

737. Nieuwe gegevensvraag Farmacie Informatiesysteem
gepubliceerd

De aanleverspecificatie FIS is in lijn met de EI-declaratiestandaard beschikbaar gesteld
via WESP. Het betreft de aanleverspecificatie QF301 versie 1.0 (01-11-2008) voor de
sector farmacie. De aanleverspecificatie bestaat uit de berichtspecificatie, de
standaardbeschrijving en de invulinstructie. Voor het toetsen van FIS testbestanden kunt u
nu reeds gebruik maken van PORTES tot en met controleniveau 3. Vragen over FIS kunt
u richten aan fis@vektis.nl. U kunt ook contact opnemen met de heer Kees Huijsmans
(030-6988348) van de afdeling Statistiek van Vektis.

14-10738. Nieuwe update prestatiecodelijst paramedische zorg (012)
2008:
Per 15 oktober 2008 is er een nieuwe versie van de prestatiecodelijst paramedische zorg
beschikbaar (code 012 uit de "aanduiding prestatiecodelijst"). Deze nieuwe versie bevat
enkele nieuwe codes. Deze versie heeft een versiedatum van 13 oktober 2008.
De prestatiecodelijst is te vinden bij de downloads van de PM304v3.2.

09-102008:

739. Nieuwe gegevensvragen GGZ en een update
gegevensvragen ELIS

De aanleverspecificaties ELIS en DBC GGZ zijn in lijn met de EI-declaratiestandaarden
per 10 oktober 2008 beschikbaar gesteld via WESP. Het betreft de aanleverspecificaties
QE301 en QG301, respectievelijk voor ELIS eerstelijnspsychologen en DBC GGZ. Naast
de berichtspecificatie zijn ook een standaardbeschrijving en een invulinstructie
opgenomen. Voor het toetsen van (test)bestanden kunt nu reeds gebruik maken van
PORTES.
Update ELIS gegevensvragen
Voor de reeds bestaande aanleverspecificaties ELIS huisartsenzorg, mondzorg en
paramedische zorg heeft Vektis de bestaande aanleverspecificaties geactualiseerd. De
nieuwe versies 1.1 zijn beschikbaar gesteld via WESP.
Vragen over ELIS kunt u richten aan elis@vektis.nl en voor de DBC"s GGZ aan
ggz@vektis.nl. U kunt ook contact opnemen met Bob Voorbraak (030-6988211) of Niels
Hoeksema (030-6988304) van de afdeling Statistiek van Vektis.

01-102008:

740. Nieuwe versie functie- en activiteitcodetabel AZR2.1
beschikbaar

Met ingang van 01-10-2008 is een nieuwe versie van de functiecodetabel COD732-VEKT
en activiteitcodetabel COD743-VEKT beschikbaar. Deze tabellen zijn in gebruik voor de
AZR2.1-berichten. De aanpassingen in de tabellen gaan in per 01-01-2009.
01-10741. Standaard AP34/AP35 versie 5 niet meer beschikbaar
2008:
Met ingang van 01-10-2008 is de declaratiestandaard voor farmacie AP34/AP35 versie 5
niet meer beschikbaar via WESP. Vektis heeft deze versie niet meer in onderhoud.

22-092008:

742. Nieuwe uitgave prestatiecodelijst huisartsen (008) met
ingangsdatum 01-09-2008

In verband met enkele correcties is er per 23 september 2008 een nieuwe uitgave
beschikbaar van de prestatiecodelijst huisartsen (008). De versiedatum van deze nieuwe
uitgave is ook 01 september 2008. De prestatiecodelijst is te vinden onder EI-standaarden
-> HA304v4.2 -> Downloads (bestanden en documenten).
16-09743. Nieuwe versie prestatiecodelijst huisartsen (008)
2008:
Per 17 september 2008 is op WESP een nieuwe versie van de prestatiecodelijst huisartsen
(008) beschikbaar. De versiedatum van deze nieuwe versie is 01 september 2008. De
prestatiecodelijst is te vinden onder EI-standaarden -> HA304v4.2 -> Downloads
(bestanden en documenten).
04-08744. Nieuwe uitgave prestatiecodelijst mondzorg (010)
2008:
Per 05 augustus 2008 is er een nieuwe uitgave van de prestatiecodelijst mondzorg
beschikbaar op WESP. Deze nieuwe uitgave heeft een uitgavedatum van 01 augustus
2008. De prestatiecodelijst vindt u bij de MZ301 in de "downloads (bestanden en
documenten)"-sectie.
30-07745. Nieuwe uitgave BER van AP305 versie 7.2
2008:
Van de berichtspecificatie AP305v7.2 â€œRetourinformatie declaratie farmaceutische
hulpâ€• is uitgave 2 op 31 juli 2008 op WESP gepubliceerd. Alleen de revisiehistorie en
het mutatieoverzicht zijn gewijzigd.
24-07746. Nieuwe release EI-standaarden AZR2.2
2008:
Met ingang van 25 juli 2008 is een nieuwe release van de AZR-standaarden uitgebracht.
Het betreft AZR versie 2.2 met versiedatum 01-07-2008. Dit naar aanleiding van een
aantal verbeterpunten die het CVZ heeft aangebracht in AZR versie 2.1.
Deze release betreft de volgende EI-standaarden: IO31/IO32v2.2, AW33/AW34v2.2,
AW35/AW36v2.2, AW39/310v2.2, ZK31/ZK32v2.2, ZK33/ZK34v2.2, ZK35/ZK36v2.2,
ZK39/ZK310v2.2, CA317/CA318v1.1 en CA319/CA320v1.1.
De nieuwe versie van de standaarden, bijbehorende codetabellen en documentatie zijn per

genoemde datum voor het eerst beschikbaar via de webapplicatie WESP. Een aantal
generieke documenten voor de AW-, ZK- en CA-standaarden, waaronder de
standaardbeschrijving (STB), zijn te vinden onder AW3X, ZK3X respectievelijk CA3X in
het overzicht met EI-standaarden.
De versies van de standaarden en bijbehorende documentatie die vallen onder AZR2.1,
staan voorlopig nog gepubliceerd op de website van Vektis (www.vektis.nl).
Voor actuele informatie over AZR2.2 en de nieuwe uitgave van het Handboek
Zorgregistratie AWBZ zie www.zorgregistratie.nl.

09-072008:

747. Nieuwe update prestatiecodelijst eerstelijns psychologische
zorg

Per 9 juli 2008 is er een nieuwe update beschikbaar van de codelijst COD388-NZA
Prestatiecodelijst eerstelijns psychologische zorg. Er zijn 3 codes toegevoegd aan de lijst,
allen met de ingangsdatum 01 juli 2008. De prestatiecodelijst is te vinden bij de EP301 bij
de "codelijsten".
07-07748. Testset AP304/AP305 versie 7.2 per 8 juli beschikbaar
2008:
De aan de AP304/AP305 versie 7.2 aangepaste testset is per 8 juli 2008 beschikbaar op
WESP (bij de AP304).
04-07749. Nieuwe versie prestatiecodelijst huisartsen (008)
2008:
Per 05 juli 2008 is op WESP een nieuwe versie van de prestatiecodelijst huisartsen (008)
beschikbaar. De versiedatum van deze nieuwe versie is 01 juli 2008. De prestatiecodelijst
is te vinden onder EI-standaarden -> HA304v4.2 -> Downloads (bestanden en
documenten).
01-07750. Nieuwe versie prestatiecodelijst paramedische hulp
2008:
Er is per 2 juli 2008 een nieuwe versie van de â€œPrestatiecodelijst paramedische
hulpâ€• (012) voor vrijgevestigde paramedici beschikbaar. Zie in WESP bij de
downloads van de PM304.
Voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck zijn 3 codes voor psychosomatische
oefentherapie toegevoegd.

18-06751. AP304/AP305 versie 7.2 gepubliceerd
2008:
Per 18 juni 2008 is een nieuwe subversie van de documentatie van de AP304/AP305
beschikbaar op WESP: versie 7, subversie 2
De reden is het nader concretiseren van de invulling van voorschrijvergegevens. Enerzijds
wordt rubriek â€œ0418 Zorgverlenerscode voorschrijver â€¦.â€• Mandatory, anderzijds
wordt een paragraaf aan de INV toegevoegd waarin staat hoe voor vele
zorgverleners/instellingen de voorschrijvergegevens ingevuld behoren te worden. EÃ©n
en ander is door koepels na meerdere afstemmingen overeen gekomen.
Het subversienummer is in veld 0104 verhoogd naar â€˜02â€™.
Portes en de testbestanden worden hier nog op aan aangepast.
10-06752. Landcodetabel toegevoegd
2008:
Per 10 juni 2008 is aan WESP de landcodetabel toegevoegd. Deze codetabel is gebaseerd
op de ISO-3166 Alpha 2. De codetabel wordt gebruikt in de declaratiestandaarden en de
AZR-standaarden. In WESP is de landcodeltabel vastgelegd onder codering COD032 NEN. De codetabel is te vinden op WESP onder "codelijsten" en in het overzicht van
gebruikte codelijsten bij de betreffende EIs-standaarden.
06-06753. Nieuwe uitgave prestatiecodelijst mondzorg
2008:
Per 07 juni 2008 is er een nieuwe uitgave van de prestatiecodelijst mondzorg beschikbaar
op WESP. Deze nieuwe uitgave heeft een uitgavedatum van 01 juni 2008. Reden voor
deze uitgave zijn enkele wijzigingen en een toevoeging. De prestatiecodelijst vindt u bij
de MZ301 in de "downloads (bestanden en documenten)"-sectie.
28-05754. Correctie berichtspecificatie AP304, velden 0410 en 0411
2008:
Abusievelijk zijn de constraints van de velden 0410 en 0411 in de op 28 mei
gepubliceerde berichtspecificatie van de AP304 versie 7.1 (uitgave 1) niet aangepast. Dit
geldt zowel voor de PDF als de Excel-versie van de berichtspecificatie. De gecorrigeerde
documenten met uitgavenummer 2 en uitgavedatum 28 mei 2008 komen op 29 mei 2008
op WESP beschikbaar.
De overige op 28 mei beschikbaar gekomen documenten zijn niet gewijzigd.
Wijzigingen in PORTES (controleniveau 5) en de testbestanden als gevolg van de vanaf
28 mei gepubliceerde documenten zullen nog doorgevoerd en gemeld worden.

27-052008:

755. Documentatie AP304/AP305 versie 7 aangepast: van versie
7.0 naar versie 7.1

Op WESP is alle documentatie van de AP304/AP305 versie 7.0 per 28 mei 2008
vervangen door versie 7.1. De aanleiding vormt de goedkeuring van verschillende
wijzigingen. Zie de mutatieoverzichten van met name de BERâ€™s en INV. Het betreft
o..a. wijzigingen van de constraints van de rubrieken â€œ0410 Aanduiding
prestatiecodelijstâ€, â€œ0411 Prestatiecodeâ€, wijziging naam â€œ0432 Tarief
prestatie (incl. BTW)â€ naar â€œ0432 Tarief prestatie (excl. BTW)â€• overeenkomstig
beschrijving in INV; aanpassing paragrafen 4.7, 4.8 en 4.10 van de INV.
PORTES en de testbestanden worden nog hieraan aangepast.
09-05756. Nieuwe uitgave Prestatiecodelijst Huisartsenzorg (008)
2008:
Per 09 mei 2008 is er een nieuwe uitgave van de Prestatiecodelijst Huisartsenzorg
beschikbaar. Deze nieuwe uitgave heeft de versiedatum 01 mei 2008. U vindt de nieuwe
lijst in de sectie " Downloads (bestanden en documenten)" bij de HA304.
08-05757. Nieuwe uitgave invulinstructie HA304 versie 4.2
2008:
Met ingang van 9 mei 2008 heeft Vektis een nieuwe uitgave van de invulinstructie (INV)
voor EI-standaard Huisartsenzorg (HA304) gepubliceerd. In deze nieuwe uitgave is een
paragraaf toegevoegd over de rubriek 0413 "Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder".
Deze toevoeging is gedaan om het gebruik van deze rubriek te verduidelijken. De nieuwe
uitgave vindt u op WESP bij de HA304 versie 4.2.
08-05758. Naamswijziging diagnosecodelijsten
2008:
Met ingang van van 09 mei 2008 heeft Vektis de naamgeving van diagnosecodelijsten die
via WESP worden gepubliceerd gewijzigd. Het gaat hierbij om de diagnosecodelijsten die
niet automatische gegenereerd kunnen worden en daarom worden gepubliceerd via de
sectie "Downloads (bestanden en documenten)" bij de betreffende EI-standaarden. Deze
naamswijziging is doorgevoerd om de communicatie over deze codelijsten te uniformeren
binnen de EI-standaarden.
08-052008:

759. Standaard VZ37-VZ38 niet meer beschikbaar op website

Met ingang van 08-05-2008 is de VZ37-VZ38-standaard versie 4 voor COV niet meer
beschikbaar op de website. De documenten en het WSDL-bestand zijn met ingang van
heden via WESP te downloaden.

07-052008:

760. Publicatie uitgave 3 Erratum-addendumdocument EIdeclaratiestandaarden

Met ingang van heden staat op WESP bij alle EI-declaratiestandaarden (release van 2007)
de uitgave 3 van het Erratum-addendumdocument beschikbaar.
In dit document staan de aanpassingen en aanvullingen voor diverse documenten voor
diverse declaratiestandaarden vermeld. De aanpassingen zijn nog niet doorgevoerd in de
desbetreffende standaarden en documenten. Dit zal plaatsvinden bij een volgende release
van de standaarden.
Deze wijzigingen zijn aanbevolen voor publicatie door de Adviescommissie Wijzigingen
EI. Zie ook het overzicht "Status wijzigingsaanvragen (versie )" op de website van Vektis
(Producten > Standaarden > Wijzigingenbeheer).
07-05761. Nieuwe uitgave berichtspecificatie LH307v5.2
2008:
Per abuis waren in de Excel-variant van de berichtspecificatie van de LH307 versie 5.2 de
reguliere expressies opgenomen. Aangezien het beleid is van Vektis om deze informatie
niet in deze documentatie te publiceren is dit hersteld en is er een nieuwe uitgave van het
document per 07 mei 2008 gepubliceerd. De EI-standaard heeft zelf geen wijzigingen
ondergaan.

05-052008:

762. Standaarden OD en TA en oudere versie LH niet meer
beschikbaar

Met ingang van 05-05-2008 zijn de volgende standaarden niet meer beschikbaar via de
website en/of WESP:
LH37/LH38 versie 4
OD33-3/OD33-4 versie 4
TA34/TA35 versie 4
TA36/TA37 versie 2
EI-berichten conform deze standaarden zijn formeel niet meer in productie. De OD- en
TA-standaarden zijn per 1 april 2008 integraal vervangen door de nieuwe MZ-standaard.
De genoemde (versies van) standaarden worden niet meer onderhouden door Vektis.

09-04763. COD192 Prestatiecodelijst paramedische hulp gewijzigd
2008:
De "Prestatiecodelijst paramedische hulp" voor vrijgevestigde paramedici (COD192) is
gewijzigd. Er zijn 3 prestatiecodes dieetadvisering voor instellingen verwijderd (6002,
6003 en 6101). Instellingen behoren de prestatiecodes van de "Tarieflijst instellingen" van
de NZA voor de PM304/PM305 toe te passen.
03-04764. Wijziging benaming prestatiecodelijsten
2008:
Met ingang van van 04 april 2008 heeft Vektis de naamgeving van prestatiecodelijsten die
via WESP worden gepubliceerd gewijzigd. Het gaat hierbij om de prestatiecodelijsten die
niet automatische gegenereerd kunnen worden en daarom worden gepubliceerd via de
sectie "Downloads (bestanden en documenten)" bij de betreffende EI-standaarden. Deze
naamswijziging is doorgevoerd om de communicatie over deze codelijsten te
uniformeren. Zowel binnen de EI-standaarden (Aanduiding prestatiecodelijst) en ten
opzichte van TOG, het tariefinformatiesysteem van Vektis. Tevens is, waar nog nodig, de
oude benaming CTG vervangen door NZA.

02-042008:

765. Standaarden LB, ZL en oudere versies VZ niet meer
beschikbaar

Met ingang van 03-04-2008 zijn de volgende standaarden niet meer beschikbaar via
WESP: LB33/LB34 versie 3, SV35 versie 2, VZ31/VZ32 versie 1, VZ33 t/m VZ36 versie
3 en ZL33 versie 4.
EI-berichten conform deze standaarden zijn formeel niet meer in productie.
02-04766. COD192 Prestatiecodelijst paramedische hulp gewijzigd
2008:
De "Prestatiecodelijst paramedische hulp" voor vrijgevestigde paramedici (COD192) is
gewijzigd. Er zijn bij 4 codes toelichtingen verwijderd die refereerden aan de "Tarieflijst
instellingen" (andere codelijst) van de NZA. Dit was voor de oude standaard zinvol, doch
nu verwarrend. De "Tarieflijst instellingen" wordt overigens wel toegepast in de
PM304/PM305, namelijk in declaraties van instellingen.
01-04767. Oude versies KZ en VK niet meer beschikbaar
2008:
Met ingang van 02-04-2008 zijn zoals eerder aangekondigd de volgende standaarden en
bijbehorende documenten niet meer beschikbaar via WESP en/of de website: KZ31 versie

2 en VK31/VK32 versie 1.
EI-berichten conform deze standaarden zijn formeel niet meer in productie.
Planning verwijdering van de andere oude standaarden - die recent gereviseerd zijn - van
de website en WESP:
AP34/AP35 versie 5: 01-08-2008
LH37/LH38 versie 4: 01-05-2008
OD03-3 versie 4: 01-05-2008
TA34/TA35 versie 4: 01-05-2008
TA36/TA37 versie 2: 01-05-2008

01-042008:

768. Nieuwe versie COD322-NZA Prestatiecodes-tarieven
huisartsenhulp

Per 01 april 2008 is er nieuwe versie beschikbaar van de COD322-NZA Prestatiecodes en
tarieven huisartsenhulp. U vindt deze nieuwe versie op WESP in de sectie " Downloads
(bestanden en documenten)" bij de HA304.
20-03769. Heruitgave testbestanden AP304/AP305 versie 7.0
2008:
De testset met testgevallen en testbestanden voor de "EI declaratie farmaceutische hulp"
AP304/AP305 versie 7.0 is per 21 maart 2008 opnieuw uitgegeven (uitgave 2). Het enige
verschil met uitgave 1 is dat de per ongeluk weggelaten testbestanden voor
"Prestatierecord specifiek" van de AP304 nu wel zijn opgenomen.
U vindt de testset op WESP bij de AP304 onder "Downloads (bestanden en documenten)
voor AP304 versie 7.0". In tegenstelling tot de eerder gepubliceerde testsets bestaat deze
niet uit twee, maar Ã©Ã©n set. Deze is zowel te gebruiken door de zorgverzekeraars als
de servicebureaus. Dit uit het oogpunt van efficiÃ«ntie.

19-032008:

770. Update retourcodetabel declaratiestandaarden (COD954VEKT)

Met ingang van heden is een nieuwe uitgave (5.10) van de retourcodetabel COD954VEKT voor de EI-declaratiestandaarden beschikbaar. Aanleiding zijn enkele kleine
aanpassingen in de tabel met aanduidingen voor gebruik van enkele retourcodes voor de
AP- en KZ-standaard.
N.b: de retourcodetabel is via WESP bij elke nieuwe retourstandaard te vinden in de

sectie "Downloads (bestanden en documenten) voor ..." en niet opvraagbaar in de sectie
"Codelijsten"!
06-03771. Heruitgave berichtspecificatie HA304 versie 4.2
2008:
Per 07-03-2008 is een nieuwe uitgave van de berichtspecificatie (BER) van de EIstandaard Huisartsenhulp beschikbaar. Het betreft hier uitgave 2 behorende bij de HA304
versie 4.2.
Reden voor deze nieuwe uitgave is een aanpassing van de beschrijving bij rubriek 0413
â€˜Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerderâ€™. Door interpretatieverschillen werden
declaraties onterecht afgewezen. Deze aanpassing dient als een verduidelijking bij het
gebruik.

06-032008:

772. Heruitgave EI Retourinformatie declaratie farmaceutische
hulp

Het berichtspecificatiedocument (BER) voor de standaard AP305v7.0 is opnieuw
uitgegeven. De rubrieken 9902 t/m 9906 zijn gecorrigeerd van mandatory naar
conditional. Aangezien de nieuwe AP-standaard nog niet landelijk getest wordt, is
besloten het subversienummer niet te verhogen, maar slechts het uitgavenummer van 2
naar 3.

04-032008:

773. Herpublicatie 3 diagnosecodelijsten voor de PM304/PM305
(04-03-2008)

Voor de "EI declaratie paramedische hulp" PM304/PM305 versie 3.2 zijn per 4 maart
2008 twee diagnosecodelijsten voor ergotherapie en Ã©Ã©n diagnosecodelijst voor
logopedie gepubliceerd. Het betreft ongewijzigde herpublicaties van de codelijsten die
onlangs op de website bij Producten/Standaarden/Codelijsten verwijderd waren.
De codelijsten zijn nu te vinden op WESP bij de PM304 onder "Downloads (bestanden en
documenten) voor PM304 versie 3.2".
27-02774. Publicatie testset AP304/AP305 versie 7.0
2008:
De testset met testgevallen en testbestanden van de "EI declaratie farmaceutische hulp"
AP304/AP305 versie 7.0 is per 28 februari 2008 beschikbaar op WESP bij de AP304
onder "Downloads (bestanden en documenten) voor AP304 versie 7.0".

27-022008:

775. Update retourcodetabel declaratiestandaarden (COD954VEKT)

Met ingang van heden is een nieuwe uitgave (5.8) van de retourcodetabel COD954-VEKT
voor de EI-declaratiestandaarden beschikbaar. Aanleiding is de toevoeging van drie
retourcodes voor de LH- en AP-standaard en kleine correcties in de betekenis van enkele
retourcodes voor de AP-standaard.
N.b: de retourcodetabel is via WESP bij elke nieuwe retourstandaard te vinden in de
sectie "Downloads (bestanden en documenten) voor ..." en niet opvraagbaar in de sectie
"Codelijsten"!

26-022008:

776. Uniciteit verzekerdennummer ZH308 in lijn met generieke
EI format

Recent is een fout constateerd in de beschrijving van de Ziekenhuisstandaard (STB-deel).
Het gaat om onvolledig doorgevoerde aanpassing in het kader van de generieke
aanpassingen van voorjaar/zomer 2007. De fout is gecorrigeerd. Dientengevolge is de
ziekenhuisstandaard nu, met de bijhorende voorzieningen in Portes en de testbestanden,
weer in lijn met het generieke format voor de EI standaarden, zoals dat was bedoeld. In
goed overleg hebben wij gemeend dat deze aanpassing geen (sub)versieverhoging
rechtvaardigt.
22-02777. Prestatiecodelijst Huisartsenhulp in WESP
2008:
In verband met de recente verwijdering van enkele uitgefaseerde EI-standaarden is de
Prestatiecodelijst Huisartsenhulp (COD322 - CTG) van de website verwijderd en op
WESP geplaatst.
U vindt de meest recente versie van de codelijst op WESP onder "EI-standaarden" bij de
"Downloads (bestanden en documenten)" van de HA304 versie 4.2.
Tevens is de codering van de codelijst aangepast van COD322-CTG naar COD322-NZA
conform de overgang van het CTG in de NZA.

19-022008:

778. Oude versies HA, PM, PS, VE, ZH en ZV niet meer
beschikbaar

Met ingang van 20-02-2008 zijn de volgende standaarden en bijbehorende documenten
niet meer beschikbaar via WESP en/of de website: HA33/HA34 versie 3, PM34/PM35
versie 2, PS31/PS32 versie 1, VE33/VE34 versie 3, ZH38/ZH39 versie 6 en ZV31 versie
1.2.

EI-berichten conform deze standaarden zijn formeel niet meer in productie.
N.b.: de prestatie-/tariefcodelijst voor huisartsenhulp is per genoemde datum beschikbaar
bij HA304 versie 4.2. De diagnosecodelijsten voor de PM304 versie 3.2 komen
binnenkort ook beschikbaar via WESP.
Planning verwijdering van de andere oude standaarden - die recent gereviseerd zijn - van
de website en WESP:
AP34/AP35 versie 5: 01-08-2008
KZ31 versie 2: 01-04-2008
LH37/LH38 versie 4: 01-05-2008
OD03-3 versie 4: 01-05-2008
TA34/TA35 versie 4: 01-05-2008
TA36/TA37 versie 2: 01-05-2008
VK31/VK32 versie 1: 01-04-2008

14-022008:

779. Publicatie nieuwe uitgave invulinstructie EI-declaratie
Ziekenhuizen/DBC

Aan de invulinstructie voor de ZH308/309-standaard is een paragraaf toegevoegd: 4.2.2
Verwijsinformatie. Deze paragraaf bevat nadere instructies voor de invulling van
verwijsinformatie in recordtype 4 (rubrieken 0415, 0417 en 0418).
08-02780. AP304/AP305 versie 7.0: Aanpassingen invulinstructie
2008:
Per 9 februari 2008 is er een nieuwe uitgave van de invulinstructie van de EI-standaard
AP304/AP305 versie 7.0 beschikbaar. Er zijn wijzigingen doorgevoerd in paragraaf 4.6 en
4.7. U vindt de nieuwe invulisntructie bij de AP304v7.0 onder " Downloads (bestanden en
documenten) voor AP304 versie 7.0:".

31-012008:

781. Nieuwe versie prestatiecodelijst Mondzorg (COD981 VEKT)

Met ingang van 31 januari 2008 is een nieuwe versie (20080131) van de prestatiecodelijst
mondzorg (COD981 - VEKT) beschikbaar. Aanleiding is de toevoeging en verwijdering
van meerdere prestatiecodes. Deze wijziging van de prestatiecodes is van kracht per 01
januari 2008. De prestatiecodelijst is via WESP bij de EI-standaard Mondzorg (MZ301) te
vinden in de sectie "Downloads (bestanden en documenten) voor ..." en niet opvraagbaar
in de sectie "Codelijsten".

24-012008:

782. Update retourcodetabel declaratiestandaarden (COD954VEKT)

Met ingang van heden is een nieuwe uitgave (5.7) van de retourcodetabel COD954-VEKT
voor de EI-declaratiestandaarden beschikbaar. Aanleiding is de toevoeging van twee
retourcodes.
De retourcodetabel is via WESP bij elke nieuwe retourstandaard te vinden in de sectie
"Downloads (bestanden en documenten) voor ..." en niet opvraagbaar in de sectie
"Codelijsten".

24-012008:

783. Publicatie heruitgave declaratiestandaard Farmaceutische
hulp

Naar aanleiding van correctief onderhoud zijn de BER-, STB- en INV-documenten van de
AP304/AP305 versie 7 in een heruitgave (d.d. 23-01-2008) gepubliceerd op WESP.
Een aantal velden is van mandatory gewijzigd in conditional of omgekeerd. Ook zijn
enkele constraints gewijzigd. In de INV is in paragraaf 4.7 de nadere invulinstructie voor
bestanddelen van apotheekbereidingen gewijzigd.
Versienummer en subversienummer zijn ongewijzigd gebleven.

18-012008:

784. Publicatie gecorrigeerde uitgave erratum/addendumdocument EI-declaratiestandaarden

Met ingang van heden is het erratum-/addendumdocument voor de EIdeclaratiestandaarden in een gecorrigeerde uitgave verschenen: EI-DECL_ERRADDu2a.pdf.
17-01785. Publicatie uitgave 4 erratum testsets (17-01-2008)
2008:
In verband met de subversieverhoging van de MZ301 en MZ302 per 17-12-2007 is er per
12-01-2008 een nieuwe uitgave van het erratum testsets beschikbaar gesteld. Helaas is er
bij deze publicatie een wijziging in de testsets van de MZ-standaard niet meegenomen.
Dit betreft het komen te vervallen van een testgeval/testbestand. Dit is in deze uitgave
gecorrigeerd. Het erratum is te vinden bij de EI-standaarden.
11-01786. Publicatie uitgave 3 erratum testsets (11-01-2008)
2008:
In verband met de subversieverhoging van de MZ301 en MZ302 per 17-12-2007 is er per
12-01-2008 een nieuwe uitgave van het erratum testsets beschikbaar. Reden voor deze

uitgave is dat in de testbestanden van de MZ-standaard de waarde van de rubriek 0104
"Subversie berichtstandaard" verhoogd dient te worden van "02" naar "03". Aangezien de
subversieverhoging verder geen gevolgen heeft voor de testgevallen en testbestanden en
het testtraject eind januari is afgelopen, is er voor gekozen de wijziging in het erratum te
vermelden en niet door te voeren in de testbestanden.

10-012008:

787. Publicatie uitgave 2 erratum-/addendumdocument EIdeclaratiestandaarden

Op WESP staat bij elke declaratiestandaard een tweede uitgave van het erratum/addendumdocument: EI-DECL_ERR-ADDu2.pdf. Er zijn 3 onderwerpen toegevoegd.

10-012008:

788. Publicatie gecorrigeerde uitgave erratum/addendumdocument EI-declaratiestandaarden

Met ingang van heden is het erratum-/addendumdocument voor de EIdeclaratiestandaarden in een gecorrigeerde uitgave verschenen: EI-DECL_ERRADDu1a.pdf.

08-012008:

789. Publicatie Erratum-addendumdocument EIdeclaratiestandaarden

Met ingang van 8-1-2008 staat op WESP bij alle EI-declaratiestandaarden (release van
2007) een Erratum-addendumdocument beschikbaar. In dit document staan de
aanpassingen en aanvullingen voor diverse documenten voor diverse
declaratiestandaarden vermeld. De aanpassingen zijn nog niet doorgevoerd in de
desbetreffende standaarden en documenten. Dit zal plaatsvinden bij een volgende release
van de standaarden.
Deze wijzigingen zijn aanbevolen voor publicatie door de Adviescommissie Wijzigingen
EI. Zie ook het overzicht "Status wijzigingsaanvragen (versie )" op de website van Vektis
(Producten > Standaarden > Wijzigingenbeheer).
21-12790. Wijzigingen in Prestatiecodelijst Verloskundige Hulp
2007:
Per 22 december 2007 is de aangepaste Prestatiecodelijst Verloskundige Hulp (COD702 VEKT) beschikbaar. De prestatiecodelijst bevat zeven nieuwe codes en Ã©Ã©n code is
komen te vervallen. De wijzigingen in de prestatiecodelijst gaan formeel per 01 januari
2008 in.

De prestatiecodelijst is te vinden op WESP, bij de downloads van de VK301 versie 2.2.
Met vragen over de prestatiecodelijst kunt u terecht bij TOG (tog@vektis.nl).

19-122007:

791. Nieuwe versie van de Generieke Productcode
Hulpmiddelen (GPH)

Hierbij informeren we u over de nieuwe GPH versie 010a d.d. 17 december 2007, deze
vervangt versie 010 per 1 januari 2008. Dit geldt zowel voor de LH37/LH38 als voor de
LH307/LH308, inclusief alle (nagekomen) declaratieposten van voor 1 januari 2008.
In versie 010a zijn alleen correcties doorgevoerd. Er zijn dus geen nieuwe soorten
hulpmiddelen gecodeerd.
De GPH-tabel (GPH-010a.xls), inclusief de conversietabel van versie 010 naar 010a
(werkblad), is behalve via WESP ook te downloaden van: http://www.vektis.nl/. Klik
vervolgens op â€˜Productenâ€™, â€˜Standaardenâ€™, tabblad â€˜Codelijstenâ€™.
De GPH wordt onder auspiciÃ«n van de GPH Advies Commissie (GAC) uitgebracht. De
GAC bestaat uit experts van belanghebbende partijen (hulpmiddelenleveranciers,
zorgverzekeraars, CVZ, fabrikanten/importeurs, (beheerders van) hulpmiddelendatabases
en Vektis). Vektis geeft invulling aan het voorzitterschap en het secretariaat van de GAC
en voert verder de operationele activiteiten met betrekking tot de GPH uit (waaronder de
helpdesk).
Versie 010a van de GPH is gebaseerd op CLIQ 2007.
Voor vragen kunt u terecht bij de helpdesk van Vektis: helpdesk-ei@vektis.nl.

19-122007:

792. Update invulinstructie declaratiestandaard Leveranciers
Hulpmiddelen LH307/LH308

De Adviescommissie Wijzigingen heeft ingestemd met de wijzigingen die door de LHwerkgroep in samenwerking met de GPH Adviescommissie werden doorgevoerd in de
invulinstructies van de declaratiestandaard voor Leveranciers van Hulpmiddelen
(LH307/LH308).

19-122007:

793. Publicatie nieuwe subversie EI Declaratie Mondzorg
(MZ301/MZ302)

Enkele specificaties van EI Declaratie Mondzorg (MZ301/MZ302) zijn gewijzigd.
Hierdoor is de versie van 1.2 opgehoogd naar 1.3.

Op verzoek van gebruikers zijn enkele wijzigingen in de specificaties van de
MZ301/MZ302 doorgevoerd. De gewijzigde specificaties zijn beschikbaar via WESP.
De belangrijkste wijzigingen zijn: aanpassing van de betekenis van de codes van â€œ0409
Indicatie soort prestatierecordâ€. In â€œ0412 Aanduiding prestatiecodelijstâ€• mag
nog maar Ã©Ã©n prestatiecodelijst aangegeven (alle separate prestatiecodelijsten waren
al geÃ¯ntegreerd in de prestatiecodelijst mondzorg). De invulinstructie is hier ook aan
aangepast (hoofdstuk 4). De subversie is verhoogd naar 3.
De invoeringsperiode van de MZ301/MZ302 is Ã©Ã©n maand opgeschoven, naar
februari t/m april 2008.
Een aangepaste prestatiecodelijst wordt na ontvangst van de laatste NZA-beschikkingen
in januari 2008 gepubliceerd.
In januari 2008 worden zonodig de landelijke testbestanden en Portes aangepast.
20-11794. Update codelijst Zorgverlenerspecificatie beschikbaar
2007:
Er is een nieuwe versie van de codelijst COD016-VEKT (Zorgverlenerspecificatie
(subberoepsgroep)) beschikbaar. Aan deze lijst is een nieuwe code toegevoegd: code 5400
voor GGZ-instellingen.
De codelijst is zowel via de webapplicatie WESP als vooralsnog via de website
beschikbaar.
05-11795. Nieuwe Prestatiecodelijst Mondzorg
2007:
Per 05 november 2007 is de nieuwe Prestatiecodelijst Mondzorg beschikbaar (COD981 VEKT). Deze prestatiecodelijst bevat in Ã©Ã©n lijst alle mondzorgverrichtingen. Dit in
tegenstelling tot de voorgaande versie, waarin er nog onderscheid gemaakt werd tussen
verschillende codelijsten. De prestatiecodelijst gaat formeel per 01 januari 2008 in.
De prestatiecodelijst is te vinden op WESP, bij de downloads van de MZ301. Met vragen
over de prestatiecodelijst kunt u terecht bij TOG (tog@vektis.nl).
30-10796. Correcties EI standaard LH307 (hulpmiddelen)
2007:
Bij de overgang van de EI standaard LH37/LH38 (hulpmiddelen) naar LH307/LH308 is
in het verleden onbedoeld een wijziging opgetreden die grote gevolgen kan hebben voor
het gebruik van de huidige standaard als correctie uitblijft.
De volgende aanwijzingen voor rubriek 0908 (TOTAAL DECLARATIEBEDRAG
HOOFDVERZEKERING HEENINFORMATIE - BED125) uit LH37 is niet
meegenomen naar rubriek 9907 (TOTAAL DECLARATIEBEDRAG - BED025) van
LH307/LH308 terwijl dat wel de bedoeling was:

Indien gegeven 443 "Indicatie debet/credit" de waarde "C" heeft, dan wordt het bedrag
van dat detailrecord echter afgetrokken van het subtotaal van de voorgaande detailrecords.
Alleen de prestatierecords met waarde "2" of "3" in "428 Indicatie samengesteld middel"
worden bij de sommatie betrokken!
Deze vergissing diende op zo kort mogelijke termijn te worden hersteld omdat het gevaar
bestaat dat â€œoudeâ€• gebruikers de oude, en correcte werkwijze toepassen, terwijl
â€œnieuweâ€• gebruikers van de standaard onwetend zijn van deze aanwijzingen omdat
ze ontbreken in de standaard.
De nieuwe invulling van rubriek 9907 uit LH307 wordt als volgt:
Totaalbedrag van de velden DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW) over alle
verzekerden in dit bericht. Indien gegeven 0439 "Indicatie debet/credit" de waarde "C"
heeft, dan het bedrag van dat detailrecord in mindering brengen.
Verplicht vullen; veld kan nullen bevatten als resultante van debet- en creditbedragen nul
is. Alleen de prestatierecords met waarde "2" of "3" in 0423 "Indicatie samengesteld
middel" worden bij de sommatie betrokken!
In de regel zou een dergelijke aanpassing aanleiding zijn voor verhoging van de subversie.
Echter daarmee gepaard gaande aanpassingen in documentatie, testgevallen en Portes
hebben zeer onwelkome consequenties voor de tijdsdruk bij de huidige stand van
testen/implementatie.
Derhalve worden de aanpassingen op korte termijn in GIS doorgevoerd en via WESP
gepubliceerd, zodat iedereen kennis kan nemen van de juiste instructies. De aanpassing
wordt in een erratum gepubliceerd en pas later in een nieuwe subversie van de
documentatie opgenomen.

25-102007:

797. Update retourcodetabel declaratiestandaarden (COD954VEKT)

Met ingang van heden is een nieuwe versie (5.4) van de retourcodetabel COD954-VEKT
voor de EI-declaratiestandaarden beschikbaar. De belangrijkste aanpassingen zijn
aangebracht als gevolg van de release van versie 7.0 van de AP304/305-standaard.
De retourcodetabel is via WESP bij elke nieuwe retourstandaard te vinden in de sectie
"Downloads (bestanden en documenten) voor ...".

24-102007:

798. EI-standaard Declaratie Farmaceutische hulp (AP304/305
versie 7.0) beschikbaar

De standaard â€œEI Declaratie Farmaceutische hulp AP304/AP305 versie 7.0â€• is
technisch goedgekeurd. Deze is met bijbehorende documentatie met ingang van 25-102007 op WESP beschikbaar. De nooit formeel in gebruik genomen versie 6.1 is van
WESP verwijderd.
De AP304/AP305 versie 7 komt tevens binnenkort beschikbaar in testportaal PORTES, in
eerste instantie op controleniveau 2. Later worden hier de controleniveaus 3 t/m 5 aan
toegevoegd. Koepels zullen nog nadere afspraken over de invoering van de AP304/AP305
versie 7 maken, vermoedelijk ergens in de loop van 2008.

04-102007:

799. Publicatie tweede uitgave invulinstructie voor EI
Declaratie Mondzorg

De invulinstructie voor MZ301/302 versie 1.1 is verschenen in een tweede uitgave. In de
eerste uitgave ontbrak abusievelijk de invulinstructie met betrekking tot
gezondheidscentra, samenwerkingsverbanden en rechtspersonen. Dit is in deze publicatie
hersteld.

18-092007:

800. Update retourcodetabel declaratiestandaarden (COD954VEKT)

Met ingang van vandaag is een nieuwe versie van de retourcodetabel COD954-VEKT
beschikbaar: uitgave 18-09-2007, versie 5.3. De retourcodetabel is via WESP bij elke
nieuwe retourstandaard te vinden in de sectie "Downloads (bestanden en documenten)
voor ...".

17-092007:

801. Publicatie prestatiecodelijst Eerstelijnspsychologische zorg
(COD388-NZA)

Met ingang van heden is de prestatiecodelijst (COD388-NZA) voor het declararen van
eerstelijnspsychologische zorg (EP301v1.2) beschikbaar. De prestatiecodes zijn op basis
van Conceptbeleidsregel CV 07-11 van de NZa. Het formeel gebruik van de
prestatiecodelijst gaat in per 01-01-2008. De publicatie via WESP is van tijdelijke aard;
de prestatiecodes komen in december 2007 beschikbaar via TOG/TMB
(http://tog.vektis.nl). De prestatiecodelijst is ten behoeve van het softwaretesttraject van
de EP-standaard gekoppeld aan het testportaal Portes.

NB: in de BER-documenten wordt de codelijst nog aangeduid met COD388-CTG. Op de
raadpleegschermen van WESP is de organisatiecode CTG inmiddels gewijzigd in NZA.
22-08802. Publicatie erratum Testsets
2007:
Binnen het project Landelijke Implementatie EI-declaratie zijn er voor alle nieuwe EIdeclaratiestandaarden testsets ontwikkeld. Deze testsets maken deel uit van het
softwaretesttraject zoals beschreven in het Generiek Draaiboek Testen en de specifieke
testdraaiboeken. De testsets zijn, verdeeld over de eerste helft van 2007, gepubliceerd op
WESP. Ondanks dat Vektis bij de ontwikkeling van deze testsets de grootste
zorgvuldigheid heeft betracht, zijn er toch onjuistheden geconstateerd in de testsets. In het
erratum vindt u de meest recente correcties. Het erratum is te vinden op dezelfde locatie
als de testsets.
19-07803. Testsets voor de KZ- en VK-standaarden beschikbaar
2007:
Met ingang van 20 juli 2007 heeft Vektis BV de totale set aan testgevallen en
testbestanden beschikbaar gesteld voor de EI-declaratiestandaarden KZ301-KZ302v3.2 en
VK301-VK302v2.2. De testbestanden en het testportaal Portes bevorderen een uniforme
wijze van de softwaretest, zoals beschreven is in het Generiek Draaiboek Testen en de
Sectorspecifieke Draaiboeken Testen. Het testmateriaal is bij de desbetreffende EIdeclaratiestandaarden te vinden via de webapplicatie WESP. Meer informatie over het
implementatieproject en de producten en diensten van Vektis kunt u vinden via de
projectpagina Implementatie EI-declaratie op de website van Vektis.
NB: In deze testsets zijn andere testverzekerden gebruikt dan in de testset bij de andere
EI-declaratiestandaarden. Een overzicht is opgenomen in de testsets.

16-072007:

804. Documenten declaratiestandaarden subversie n.2
beschikbaar

Met ingang van 16-07-2007 zijn alle documenten die de subversie n.2 (versiedatum 0105-2007) van de EI-declaratiestandaarden betreffen, aangepast op basis van het
Wijzigingenpakket, dat op 11-05-2007 is uitgegeven. Het betreft de documentatie
Berichtspecificatie (pdf en xls), Standaardbeschrijving en Invulinstructie. Het
Wijzigingenpakket (EI-DECL_COR3u2.xls) dient nog als integraal overzicht van alle
wijzigingen over alle standaarden en documenten heen.
De documenten zijn te downloaden bij de desbetreffende standaarden.

10-07805. Nieuwe versie GZ-standaard beschikbaar
2007:
Met ingang van 11-07-2007 is uitgave 1.1 van de standaard GZ311/GZ312 voor DBC"s in
de GGZ beschikbaar. In deze nieuwe uitgave is het generieke wijzigingenpakket
(uitgavedatum 11-05-2007) doorgevoerd. Bijvoorbeeld is de verplichting voor een aantal
bedragvelden gewijzigd van mandatory naar conditional. Teksten en de beschrijving van
een aantal condities zijn verbeterd. Een aantal retourcodes is toegevoegd.
06-07806. GPH-tabel versie 010 beschikbaar
2007:
De nieuwe GPH-tabel versie 010 is per 6 juli 2007 beschikbaar. Deze vervangt versie 009
per 1 januari 2008. Dit geldt zowel voor de LH37/LH38v4 als voor de
LH307/LH308v5.2, inclusief alle (nagekomen) declaratieposten van vÃ³Ã³r 1 januari
2008.
De GPH-tabel (GPH-Tabel versie 010.zip), inclusief de conversietabel van versie 009
naar 010 (werkblad), zijn te downloaden via http://www.vektis.nl/ . Klik vervolgens op
â€˜Productenâ€™, â€˜Standaardenâ€™, â€˜Codelijstenâ€™ in de downloadstabel.
Ook is de GPH 010 te verkrijgen via de webapplicatie WESP bij de nieuwe
declaratiestandaard LH307v5.2, die in 2008 de LH37 vervangt.

22-06807. Publicatie Testsets LH- en MZ-standaard
2007:
Met ingang van 22 juni 2007 heeft Vektis BV de totale sets aan testgevallen en
testbestanden beschikbaar gesteld voor de EI-declaratiestandaarden LH307-LH308v5.2 en
MZ301-MZ302v1.2. De testbestanden en het testportaal Portes bevorderen een uniforme
wijze van de softwaretest, zoals beschreven is in het Generiek Draaiboek Testen en de
Sectorspecifieke Draaiboeken Testen. De testsets zijn te vinden bij de desbetreffende EIdeclaratiestandaarden.
20-06808. Nieuwe uitgaves testsets
2007:
Per 21 juni 2007 is voor alle tot nu toe uitgegeven testsets (EP, HA, PM, VE en ZH) een
nieuwe uitgave gepubliceerd. Deze nieuwe uitgave was nodig om enkele tekstuele fouten
in de testgevallen van het voorlooprecord te corrigeren. Voor de testsets voor de EPstandaard en de ZH-standaard voor de zorgverzekeraars heeft dit ook geleid tot enkele
aanpassingen in de testbestanden. De nieuwe uitgaves zijn op de gebruikelijke plek te
downloaden. De wijzigingen zijn aangegeven in de bewuste tabbladen.

11-06809. Nieuwe uitgave testset VE303-VE304v4.2 zorgverzekeraars
2007:
Wegens enkele correcties in de testbestanden is er per 12 juni 2007 door Vektis BV een
nieuwe uitgave van de testset voor de zorgverzekeraars gepubliceerd. U vindt de testset in
de downloads van de VE303v4.2.
11-06810. Prestatiecodelijst zittend ziektevervoer beschikbaar
2007:
Met ingang van heden is de codetabel COD155-VEK1 beschikbaar. Het betreft de
prestatiecodes voor zittend ziektevervoer. Deze dient voor gebruik in de VEdeclaratieberichten.
06-06811. Nieuwe uitgave testsets HA- en VE-standaard
2007:
Per 7 juni 2007 heeft Vektis BV voor de HA- en VE-standaard nieuwe uitgave van de
testsets ten behoeve van de landelijke implementatie EI-declaratie gepubliceerd.
In de testsets van de VE-standaard ontbraken enkele testbestanden en zijn enkele fouten in
naamgeving van testbestanden hersteld. In de testsets voor de HA-standaard is een
testgeval verwijderd.
04-06812. Nieuwe uitgaves berichtspecificaties (BER) ELIS
2007:
Per 4 juni 2007 heeft Vektis BV nieuwe uitgaves van de berichtspecificaties (BER) voor
de Aanleverspecificaties ELIS gepubliceerd. Het gaat om de BER-delen van de QH301,
QM301 en QP301. Voor al deze onderdelen geldt dat het uitgavenummer verhoogd is
naar 2.
U vindt de documenten bij de desbetreffende aanleverspecificaties.

01-062007:

813. Update COD192-VEK1 Prestatiecodelijst Paramedische
hulp

De Prestatiecodelijst paramedische hulp (COD192-VEK1) die toegepast wordt in de
PM304/PM305 versie 3.2, is per 01-06-2007 vervangen. De achtergrond voor deze update
vindt u in het document "PM304-PM305v3.2_notitie wijzigingen (20070522).doc".
Beide documenten vindt u bij de "downloads" van de PM304 versie 3.2 in WESP.
31-052007:

814. Publicatie prestatiecodelijsten Mondzorg

Met ingang van 31 mei 2007 heeft Vektis BV de prestatiecodelijsten voor de mondzorg
beschikbaar gesteld. Deze prestatiecodelijsten zijn voor gebruik in de EIdeclaratiestandaard Mondzorg, MZ301-MZ302.
U vindt de codelijsten bij de Downloads van de MZ301.

30-052007:

815. Publicatie nieuwe testsets EP-, HA-, PM-, VE- en ZHstandaard op basis van nieuwe subversie dd 01-05-2007

Met ingang van 30 mei 2007 heeft Vektis BV de totale set aan testgevallen en
testbestanden beschikbaar gesteld voor de EI-declaratiestandaarden EP301/EP302v1.2,
HA304/HA305v4.2, PM304/PM305v3.2, VE303/VE304v4.2 en ZH308/ZH309v7.2. Deze
testgevallen en testbestanden zijn gebaseerd op de nieuwe subversie van de EIdeclaratiestandaarden dd. 01-05-2007. De testbestanden en het testportaal Portes
bevorderen een uniforme wijze van de softwaretest, zoals beschreven is in het Generiek
Draaiboek Testen en de Sectorspecifieke Draaiboeken Testen. Het testmateriaal is bij de
desbetreffende EI-declaratiestandaarden te vinden via de webapplicatie WESP. Meer
informatie over het implementatieproject en de producten en diensten van Vektis kunt u
vinden via de projectpagina Implementatie EI-declaratie op de website van Vektis.

23-052007:

816. Mededeling MZ301/302: gebruik 0420 Zorgverlenerscode
behandelaar/uitvoerder

In de eerste uitgave van de rubriek "0420 Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder"
(Conditional) van "EI declaratie mondzorg" (MZ301/MZ302) stond bij de Constraints /
condities dat deze rubriek ingevuld behoort te worden. In de uitgave van 15 oktober 2006
blijkt deze zin verdwenen. Dit was niet de bedoeling. De zin "Invullen verplicht, tenzij het
niet bekend kan zijn." is inmiddels toegevoegd. Dit komt in de documentatie van de
MZ301/MZ302 beschikbaar.

16-052007:

817. Codelijsten retourcodes HA305v4.2 aangepast (COD027VEK1 / COD957-VEKT)

Naar aanleiding van het wijzigingspakket EI-DECL_COR3u1.xls d.d. 27-04-2007 zijn er
enkele wijzigingen doorgevoerd in de codelijsten COD027-VEK1 en COD957-VEKT.
Daarnaast zijn er ook andere correcties uitgevoerd. De nieuwe uitgaven van de codelijsten
kunt u raadplegen of aanvragen via WESP.
Tevens is er in de COD059-ZN behorende bij de HA35v3 een code toegevoegd. Deze
kunt u raadplegen via www.vektis.nl onder producten/standaarden/codelijsten.

14-052007:

818. Publicatie realisatie wijzigingenpakket EIdeclaratiestandaarden beschikbaar

Vanaf 15-05-2007 is uitgave 2 van het wijzigingenpakket (uitgavedatum 11-05-2007)
beschikbaar (vorige uitgave 1 dateerde van 27-04-2007).
In deze uitgave is aan het oorspronkelijke wijzigingenpakket een kolom toegevoegd met
de beschrijving van wat Vektis daadwerkelijk doorgevoerd heeft. Sommige wijzigingen
waren niet compleet beschreven, bijvoorbeeld wijziging van mandatory naar conditional,
waarbij de beschrijving van conditie nog ontbrak.
Het zip-bestand "Wijzigingen EI-declaratie uitgave 20070511" is te vinden bij de
declaratiestandaarden EP301v1.2, HA304v4.2, PM304v3.2, VE303v4.2 en ZH308v7.2 op
WESP.
07-05819. Geactualiseerd overzicht EI-standaarden beschikbaar
2007:
Vanaf 8-5-2007 is het totaaloverzicht van EI-standaarden geactualiseerd. De staat onder
het hoofdmenu-item Planning releases.

04-052007:

820. EI-declaratiestandaarden op WESP aangepast aan
"wijzigingenpakket"

Met ingang van 04-05-2007 zijn de EI-declaratiestandaarden die raadpleegbaar zijn via de
webapplicatie WESP aangepast op basis van het wijzigingenpakket "Wijzigingen EIdeclaratie uitgave 20070427.zip".
Nota bene: zoals aangekondigd zijn de downloadable BER-, STB- en INV-documenten
hierop nog niet aangepast! Dit volgt op een nader te bepalen datum. De desbetreffende
standaarden hebben een verhoogd subversienummer. Het betreft op dit moment de
standaarden EP301/302v1.2, HA304/305v4.2, KZ301/302v3.2, LH307/308v5.2,
MZ301/302v1.2, PM304/305v3.2, VE303/304v4.2, VK301/302v2.2 en ZH308/309v7.2.
Voor alle volledigheid: met deze nieuwe subversie 2 wordt geacht dat met ingang van 0105-2007 de subversie 1 van de standaarden niet meer toegepast wordt in de bouw en bij
het testen van de EI-declaratieberichten.
Hiermee is tevens ook voor de EP-, HA-, PM-, VE- en ZH-standaarden het testportaal
Portes tot en met controleniveau 4 aangepast. Actualisering van controles op niveau 5
voor deze vijf standaarden volgt in de loop van volgende week. De integrale overzichten
met reguliere expressies (controle 4) en verbandcontroles (controle 5) die op Portes
gepubliceerd staan, worden binnenkort ook geactualiseerd.
Tenslotte is de retourcodetabel COD954-VEKT ook aangepast op basis van het

wijzigingenpakket. Zie de nieuwe update bij de sectie "Downloads (bestanden en
documenten) voor ..." bij de retourstandaarden op WESP.

04-052007:

821. Herziene uitgave (2) notitie gezondheidscentra,
rechtspersonen enz.

Er is een tweede uitgave van de correctienotitie (2) over gezondheidscentra,
samenwerkingverbanden en rechtspersonen behorend bij de EI-declaratiestandaarden
(generiek, exclusief AP) verschenen.
In deze heruitgave is sprake van een verduidelijking in declareren namens of uit eigen
naam en aanvullende invulvoorbeelden.
03-05822. Wat is de functie van het debiteurrecord?
2007:
Het doel van het debiteurrecord is de ondersteuning van de communicatie tussen
servicebureau en individuele cliÃ«nten van zorgverleners die gebruik maken van de
diensten van het servicebureau. Het servicebureau gebruikt de gegevens in het
debiteurrecord voor de eigen administratie en voor correspondentiedoeleinden. Voor de
communicatie met de zorgverzekeraars speelt het debiteurrecord geen enkele rol en blijft
dan ook achterwege.

27-042007:

823. Wijzigingenpakket voor de nieuwste EIdeclaratiestandaarden beschikbaar

Recentelijk heeft Vektis een vooraankondiging verstuurd over aanstaande wijzigingen
voor de nieuwste EI-declaratiestandaarden. De wijzigingen zijn door zorgverzekeraars en
enkele zorgkoepels getoetst.
Op 27 april 2007 staat op WESP een wijzigingenpakket gepubliceerd. Dit pakket bevat
een overzicht en een bijlage waarin integraal alle wijzigingen voor alle desbetreffende
standaarden en bijbehorende documenten zijn opgenomen. Voor meer informatie en
toelichting zie het tabblad Info in het Exceldocument EI-DECL_COR3u1.xls. Hierin
komen ondermeer ook de vervolgstappen en de gevolgen van deze wijzigingen aan de
orde.
Nota bene: ondanks eerdere berichtgeving is er wel degelijk sprake van een
subversieverhoging van de declaratiestandaarden. Dit om verwarring tijdens de
testperiode van de declaratieberichten te voorkomen. Met ingang van 1 mei 2007 wordt
van partijen verwacht dat zij voor de bouw en het testen van de nieuwe

declaratieberichten uitsluitend subversie 2 gebruiken. Hiermee is subversie 1 van de
declaratiestandaarden komen te vervallen.
27-04824. Testsets voor de EP-, VE- en ZH-standaarden beschikbaar
2007:
Met ingang van 27 april 2007 heeft Vektis BV de totale set aan testgevallen en
testbestanden beschikbaar gesteld voor de EI-declaratiestandaarden EP301/EP302v1.1 en
VE303/VE304v4.1. Daarnaast is er voor de ZH308/ZH309v7.1 een nieuwe, 2de, uitgave
beschikbaar gesteld. De eerste uitgave van de testsets voor de ZH308/ZH309v7.1 was
reeds ingetrokken. De testbestanden en het testportaal Portes bevorderen een uniforme
wijze van de softwaretest, zoals beschreven is in het Generiek Draaiboek Testen en de
Sectorspecifieke Draaiboeken Testen. Het testmateriaal is bij de desbetreffende EIdeclaratiestandaarden te vinden via de webapplicatie WESP: http://ei.vektis.nl. Meer
informatie over het implementatieproject en de producten en diensten van Vektis kunt u
vinden via de projectpagina Implementatie EI-declaratie op de website van Vektis.
20-04825. ELIS aanleverspecificaties beschikbaar via WESP
2007:
ELIS is het nieuwe landelijke informatiesysteem van Vektis waarin de declaratiegegevens
van zorgverleners uit de eerste lijn zullen worden vastgelegd. ELIS is een
detailinformatiesysteem van Vektis dat, gelijk FIS (farmacie), IZiZ (ziekenhuiszorg) en
DISH (hulpmiddelen), zorgverzekeraars kan voorzien van de gewenste stuur- en
detailinformatie ten aanzien van de eerstelijns zorg.
Voor de sectoren Huisartsenzorg, Paramedische zorg en Mondzorg zijn afzonderlijke
specificaties opgesteld voor het aanleveren van ELIS bestanden door zorgverzekeraars
aan Vektis. De aanleverspecificaties ELIS zijn in lijn met de EI-declaratiestandaarden
beschikbaar gesteld via WESP. Het betreft de aanleverspecificaties QH301, QP301 en
QM301, respectievelijk voor de sectoren huisartsenzorg, paramedische zorg en mondzorg.
Naast de berichtspecificatie zijn ook een standaardbeschrijving en een invulinstructie
opgenomen.
Voor het toetsen van ELIS (test)bestanden kunt nu reeds gebruik maken van PORTES tot
en met controleniveau 3. In de toekomst zal dit verder uitgebreid worden.
Vragen over ELIS kunt u richten aan elis@vektis.nl. U kunt ook contact opnemen met
Joost Parren (030-6988374) of Niels Hoeksema (030-6988304) van de afdeling Statistiek
van Vektis.
18-042007:

826. Testsets ZH308/309v7.1 teruggetrokken

Wegens onvoorziene problemen in de testsets voor de ZH308/309v7.1 zijn deze
testbestanden per 18-04-2007 ingetrokken. Vektis zal in overleg met een aantal
zorgverzekeraars voorzien in een oplossing. Een vervangende testset zal vermoedelijk aan
het eind van week 17 beschikbaar kunnen komen. De desbetreffende sets zijn met ingang
van heden van WESP verwijderd.

05-042007:

827. Testbestanden voor de ZH-, HA- en PM-standaarden
beschikbaar

Met ingang van 5 april 2007 heeft Vektis BV de totale set aan testgevallen en
testbestanden beschikbaar gesteld voor de EI-declaratiestandaarden ZH308/309v7.1,
HA304/305v4.1 en PM304/305v3.1. Hierbij zijn de voorbeeldbestanden vervangen door
deze nieuwe sets.
De testbestanden en het testportaal Portes bevorderen een uniforme wijze van de
softwaretest, zoals beschreven is in het Generiek Draaiboek Testen en de Sectorspecifieke
Draaiboeken Testen.
Het testmateriaal is bij de desbetreffende EI-declaratiestandaarden te vinden via de
webapplicatie WESP: http://ei.vektis.nl.
Meer informatie over het implementatieproject en de producten en diensten van Vektis
kunt u vinden via de projectpagina Implementatie EI-declaratie op de website van Vektis.

29-032007:

828. Verwijdering COD975 Prestatiecodelijst paramedische
hulp

Met ingang van 30-03-2007 is de "nieuwe" prestatiecodelijst paramedische hulp
(COD975-VEKT) verwijderd van WESP. Deze codelijst was voor de nieuwe PMstandaard opgesteld. Naar aanleiding van zwaarwegende bezwaren van zorgverzekeraars
is in overleg met ZN en KNGF besloten deze codelijst weer te laten vervallen. De huidige
codelijst COD192 zal dus zowel op de huidige standaard (PM34) als op de nieuwe
standaard (PM304v3.1) van toepassing zijn. Het prestatiecodeveld in de PM304
(alfanumeriek en 6 posities) zal gevuld worden met een 4-cijferige code uit de COD192
en rechts aangevuld met 2 spaties.
De COD192-VEK1 is tijdelijk slechts beschikbaar via de website (www.vektis.nl >
Producten > Standaarden > Codelijsten) en niet via WESP!

21-032007:

829. Correctienotitie EI-declaratiestandaarden (rechtspersonen,
gezondheidscentra en samenwerkingsverbanden)

Er is een tweede correctienotitie verschenen behorend bij de laatste versie van de EIdeclaratiestandaarden (generiek, exclusief de AP-standaard).
Het betreft een nadere uitwerking en invulinstructie voor de wijze van vullen van de
declarantrubrieken in het voorlooprecord, in geval een rechtspersoon,
gezondheidscentrum of samenwerkingsverband declareert.
De notitie is te vinden bij de EI-standaarden voor de "heenberichten".
19-03830. Update retourcodetabel COD954-VEKT
2007:
Een update van de COD954-VEKT is beschikbaar (versie 4.0). Deze retourcodetabel staat
NIET in het overzicht van codelijsten bij de desbetreffende retourstandaarden. U kunt
deze downloaden vanuit de sectie "Downloads (bestanden en documenten) ..."
19-03831. Prestatiecodelijst DBC-declaraties in de GGZ
2007:
Met ingang van 1 januari 2008 gaat een groot deel van de GGZ-sector over op DBCdeclaraties. Vooruitlopend daarop heeft Vektis code 050 vastgesteld ter aanduiding van de
prestatiecodelijst voor de nieuwe declaratiecodes voor DBC-declaraties in de GGZ. Deze
nieuwe prestatiecodelijst heeft als omschrijving "NZa codelijst tarieven GGZ-DBC"s en
GGZ-O(V)P"s" meegekregen, welke u kunt terugvinden in de codelijst COD367-VEKT
via de webapplicatie WESP. De NZa zal in de loop van 2007 de declaratiecodes
publiceren die van toepassing zullen zijn op het declareren van GGZ-DBC"s volgens de
EI-declaratiestandaard GZ311 en bijbehorend retourbericht GZ312.

13-032007:

832. Update Prestatiecodelijst paramedische hulp (COD975VEKT)

De Prestatiecodelijst paramedische hulp (COD975-VEKT) die toegepast wordt in de
PM304/PM305 versie 3.1, is per 12-03-2007 vervangen. De codes 006002, 006003 en
006101 voor diÃ«tetiek in instellingen zijn verwijderd. De codes 007026 t/m 007501 voor
huidtherapie zijn toegevoegd. De codelijst is te vinden bij de desbetreffende EI-standaard
op de webapplicatie WESP (in de sectie Downloads ...).
02-02833. Update voorbeeld- en testbestanden ZH308-ZH309v7.1
2007:
Vanwege een fout in de voorbeeld- en testbestanden van de ZH308-ZH309v7.1 is er een
update van deze bestanden geplaatst. U vindt deze bestanden bij het heenbericht ZH308 in
de downloadsectie.

26-012007:

834. Update retourcodetabel declaratiestandaarden (COD954VEKT). Uitgave 26-01-2007, versie 3.0

Met ingang van vandaag is een nieuwe versie van de retourcodetabel COD954-VEKT
beschikbaar. De toewijzing van retourcodes voor de nieuwe EI-standaard Declaratie GGZ
DBC is ingevuld. Verder is de beschrijving bij retourcode 8028 (Soort bericht) aangevuld.
De retourcodetabel is bij elke nieuwe retourstandaard te vinden in de sectie "Downloads
(bestanden en documenten) voor ...".
23-01835. Nieuwe foutcode Retourinformatie Huisartsen
2007:
Aan de codes voor de retourinformatie voor de EI-standaarden HA34v3 en HA304v4.1 is
de code 380 toegevoegd. U vindt deze nieuwe code in de volgende twee codelijsten:
COD059 - ZN
COD957 - VEKT
De versiedatum van beide codelijsten is hierdoor aangepast naar 23-01-2007.
17-01836. Nieuwe EI-standaard DBC-declaraties GGZ beschikbaar
2007:
Met ingang van vandaag vindt is de nieuwe standaard voor DBC-declaraties in de GGZ
beschikbaar. Het betreft GZ311/GZ312 versie1.0, respectievelijk het declaratiebericht en
het retourbericht. Naast de berichtspecificaties zijn zoals gebruikelijk de
Standaardbeschrijving en Invulinstructiedocument gepubliceerd op WESP.
Testbestanden voor deze standaarden kunnen aan het testportaal Portes
(http://ei.vektis.nl/Portes) aangeboden worden ter controle.

17-012007:

837. Testgevallen Generiek Format EI-standaarden 1ste
tranche

Per vandaag vindt u op WESP bij de heenberichten van de EI-standaarden uit de 1ste
tranche (AP304v6.1, HA304v4.1, PM304v3.1, ZH308v7.1) een set met testgevallen. Deze
testgevallen zijn ontwikkeld als ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe EIstandaarden en behandelen het generiek format. In elk bestand vindt u een uitleg over hoe
u de testgevallen kunt gebruiken.
De bestanden vindt u in de sectie "Downloads" bij elke EI-standaard.
15-012007:

838. Nieuwe uitgave voorbeeldbestanden

De .zip-bestanden met de voorbeeldbestanden voor de EI-standaarden uit de 1ste tranche
zijn opnieuw uitgegeven. Dit was noodzakelijk vanwege enkele correcties in de bestanden
en een uitbreiding van het aantal testverzekerden. De nieuwe voorbeeldbestanden vindt u
wederom bij de heenberichten van elke EI-standaarden in de sectie "Downloads".
02-01839. Update voorbeeldbestanden PM304-PM305v3.1
2007:
Wegens een geconstateerde fout in de voorbeeldbestanden voor de PM304-PM305v3.1 is
van alle voorbeeldbestanden van deze standaard een nieuwe versie gepubliceerd. U vindt
de bestanden bij de PM304v3.1.

22-122006:

840. Publicatie prestatiecodelijst paramedische hulp (COD975VEKT)

De "Prestatiecodelijst paramedische hulp" (COD975-Vekt), die toegepast wordt in de
nieuwe "EI declaratie paramedische hulp" (PM304/PM305) is beschikbaar in WESP, bij
die EI-standaard. Deze alfanumerieke codelijst (AN 6) verschilt van de numerieke
codelijst van de nog in gebruik zijnde PM34/PM35 (COD192-Vek1, N 4) door het
toevoegen van twee voorloopnullen. Buiten de voorloopnullen zijn beide codelijsten
gelijk. De beoogde splitsing tussen behandeling en toeslag gaat in per 01-01-2008 in
plaats van met de invoering van de PM304/PM305. Dit behoort nog in de invulinstructie
aangepast worden.
In beide prestatiecodelijsten zijn prestatiecodes voor huidtherapeuten opgenomen.

22-122006:

841. Publicatie voorbeeldbestanden EI-declaratiestandaarden
1ste tranche

Per vandaag zijn de voorbeeldbestanden voor de vier EI-declaratiestandaarden uit de 1ste
tranche beschikbaar. Het gaat hier om de nieuwe versies van de AP, HA, PM en ZH. U
vindt de voorbeeldbestanden en uitleg bij de heenberichten van de desbetreffende
standaarden.
22-12842. Nieuwsbrief Implementatie EI-declaratie
2006:
Vandaag verschijnt een nieuwe nieuwsbrief over de stand van zaken van de
dienstverlening van Vektis B.V. gedurende de invoering van de meest recente EIdeclaratiestandaarden in 2007. Deze eerste uitgave bevat in het kort de volgende
onderwerpen: om welke EI-standaarden gaat het, op welke wijze biedt Vektis
ondersteuning bij de invoering en welke diensten en producten kunt u van ons op korte en

langere termijn verwachten?
Ga naar de
Nieuwsbrief.

20-122006:

843. Update retourcodetabel declaratiestandaarden (COD954VEKT). Uitgave 20-12-2006, versie 2.1

In de retourcodetabel COD954-VEKT zijn een paar kleine aanpassingen aangebracht voor
het gebruik bij het AP305-bericht. Een extra tabblad met de revisiehistorie is toegevoegd.
Inhoudelijk geen wijzigingen.

19-122006:

844. Publicatie INV-document voor de laatste release van de
AP304/AP305-standaard

Per 20-12-2006 zijn de invulinstructies bij de nieuwste declaratiestandaard voor
farmaceutische hulp beschikbaar. Het INV-document is te vinden onder AP304v6.1.

05-122006:

845. Publicatie correcties EI-declaratiestandaarden (met
releasedatum 15-10-2006)

Met ingang van heden is een overzicht met correcties beschikbaar die betrekking hebben
op de EI-declaratiestandaarden met de releasedatum van 15-10-2006.
In deze tweede correctieronde, gedateerd op 1 december 2006, is er sprake van marginaal
onderhoud. Veelal betreft het errata. Vanwege tijdsdruk is gekozen voor een separaat
overzicht, waarin integraal de correcties voor de desbetreffende documentatie van de
declaratiestandaarden zijn opgenomen. Dit document neemt in de
documentatiehiÃ«rarchie dus de hoogste plaats in. Op een later tijdstip worden de
correcties daar waar relevant daadwerkelijk in de documentatie en op de webapplicatie
WESP doorgevoerd.
Het correctieoverzicht is te vinden bij de desbetreffende EI-declaratiestandaarden in
WESP.
05-12846. Publicatie correcties EI-declaratiestandaarden
2006:
Met ingang van heden is een overzicht met correcties beschikbaar die betrekking hebben
op de EI-declaratiestandaarden met de releasedatum van 15-10-2006.
In deze tweede correctieronde, gedateerd op 1 december 2006, is er sprake van marginaal
onderhoud. Veelal betreft het errata. Vanwege tijdsdruk is gekozen voor een separaat

overzicht, waarin integraal de correcties voor de desbetreffende documentatie van de
declaratiestandaarden zijn opgenomen. Dit document neemt in de
documentatiehiÃ«rarchie dus de hoogste plaats in. Op een later tijdstip worden de
correcties daar waar relevant daadwerkelijk in de documentatie en op de webapplicatie
WESP doorgevoerd.
Het correctieoverzicht is te vinden bij de desbetreffende EI-declaratiestandaarden in
WESP.

05-122006:

847. Update retourcodetabel declaratiestandaarden (COD954VEKT). Uitgave 01-12-2006, versie 2

Aan de de retourcodetabel COD954-VEKT is een code toegevoegd en een toelichting bij
een code aangepast.
26-10848. Herstel inconsistentie WESP en documentatie.
2006:
Met ingang van vandaag zijn fouten in het sluitrecord van een aantal retourberichten van
EI-declaratiestandaarden in "Berichtspecificatie raadplegen" in WESP hersteld.
Het betreft de standaarden KZ302, LH308, MZ302, PM305 en VK302. Hierin was het
veld "Totaal aantal records retour" (ANT271; rubrieknummer 9906 of 9907) 6 posities in
plaats van 7 posities. In een aantal van deze standaarden is tevens hierop aansluitend de
lengte van "Reserve" (veld 9999) aangepast.
Deze fouten komen niet voor in de downloads PDF- en XLS-bestanden van deze
retourberichten. Derhalve is deze documentatie niet gewijzigd.
Deze fouten komen niet voor in de retourberichten: AP305, EP302, HA305, VE304 en
ZH308.

19-102006:

849. Correcties codetabellen COD833 en COD820 (t.b.v. laatste
release EI-declaratiestandaarden)

Per vandaag zijn de updates van de codetabellen COD833-VEKT (Identificatiecode
betaling aan) en COD820-VEKT (Doorsturen toegestaan) beschikbaar. Deze tabellen
worden specifiek gebruikt voor de nieuwe EI-declaratiestandaarden.
In de COD833 is de waarde " 99 Onbekend" verwijderd, omdat deze in het gebruik niet
toegestaan is.
In de COD820 is de code 0 ("Nee") veranderd in de code 2, omdat de vulling van het
overeenkomstige veld verplicht is en nullen daarin niet toegestaan zijn.
16-102006:

850. Publicatie nieuwe subversie ZV31

Met ingang van vandaag vindt u op WESP een nieuwe subversie van de ZV31, namelijk
versie 1.3. In verband met adressen van verzekerden in het buitenland zijn er twee
wijzigingen in de berichtspecificatie doorgevoerd. Deze kunt u vinden achterin de
ZV31v1.3_BERu1.pdf. De rest van de documenten zijn qua inhoud gelijk gebleven.
13-10851. Nieuwe release EI-declaratiestandaarden (15-10-2006)
2006:
Met ingang van vandaag zijn in het kader van correctief onderhoud de nieuwe releases
van alle nieuwe (versies van) EI-declaratiestandaarden beschikbaar. Dit heeft geleid tot
een ophoging van de subversie (1). Alle versie- en uitgavedata zijn overgezet op 15-102006. Alle documenten van de vorige release zijn bij deze nieuwe publicatie opnieuw
uitgebracht. Omwille van de overzichtelijkheid zijn de documenten van de vorige release
niet meer beschikbaar.
De wijzigingen staan in het mutatieoverzicht achterin de desbetreffende documenten
vermeld.
De STB- en INV-documenten zijn te vinden bij de EI-standaarden voor de
"heenberichten". De nieuwe retourcodetabel (versie 29-09-2006) staat bij de EIstandaarden voor de retourberichten.
De publicatie van de invulinstructie voor de AP304/AP305v6.1 wacht nog op accordering
van de koepels.
13-10852. Correctief onderhoud EI-declaratiestandaarden
2006:
Met ingang van vandaag zijn er nieuwe releases van alle nieuwe (versies van) EIdeclaratiestandaarden beschikbaar. In de standaarden en bijbehorende documentatie is
correctief onderhoud gepleegd. Dit heeft geleid tot een ophoging van de subversie (1).
Alle versie- en uitgavedata zijn overgezet op 15-10-2006. Alle documenten voor de
berichtspecificaties (BER), standaardbeschrijvingen (STB) en invulinstructies (INV) van
de vorige release zijn bij deze nieuwe publicatie opnieuw uitgebracht. Omwille van de
overzichtelijkheid zijn de documenten van de vorige release niet meer beschikbaar.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige subversie (0):
* het consistent maken van de beschrijvingen voor de EI-declaratiestandaarden;
* het corrigeren van fouten en onvolkomenheden;
* het verduidelijken van tekstdelen.
De wijzigingen staan in detail achterin de desbetreffende documenten in het
mutatieoverzicht beschreven.
Deze release van 15 oktober 2006 is in samenspraak met de Klankbordgroep
Declaratiecasus (KDC) tot stand gekomen.

02-102006:

853. Publicatie INV-documenten voor de nieuwe release van de
PM304/PM305-, VE303/VE304- en ZH308/ZH309-standaarden

Per 03-10-2006 zijn de invulinstructies bij de nieuwste declaratiestandaarden voor
paramedische hulp, vervoer en DBZ/ziekenhuiszorg beschikbaar. De INV-documenten
zijn te vinden onder PM304v3.0, VE303v4.0 en ZH308v7.0.

29-092006:

854. De nieuwe retourcodetabel declaratiestandaarden
(COD954-VEKT) is beschikbaar

Vanaf heden is de nieuwe definitieve retourcodetabel voor de nieuwe releases van de
declaratiestandaarden beschikbaar. De tabel wordt niet gebruikt bij het HA-retourbericht.
De tabel bestaat uit een generieke basisset voor alle retourinformatiedeclaratieberichten en
uit berichtspecifieke retourcodes. De werkgroep Retourcodes heeft deze nieuwe tabel
ontwikkeld. Zie voor verdere informatie het Informatieblad bij de tabel. Het bestand is te
vinden bij alle nieuwe releases van de retourstandaarden en staat niet opgenomen in het
overzicht van de codelijsten.

27-092006:

855. Publicatie STB- en INV- documenten voor de nieuwe
release van de AP-, EP-, HA-, LH- en MZ-standaarden

Per 28-09-2006 zijn de standaardbeschrijvingen (STB) en invulinstructies (INV) bij de
volgende declaratiestandaarden beschikbaar:
- Farmaceutische hulp: STB-document te vinden onder AP304v6.0
- Eerstelijnspsychologen: STB- en INV-document te vinden onder EP301v1.0
- Huisartsenhulp: STB- en INV-document te vinden onder HA304v4.0
- Hulpmiddelen: STB-document te vinden onder LH307v5.0
- Mondzorg: STB-document te vinden onder MZ301v1.0.
De ontbrekende INV-documenten volgen nog.

19-092006:

856. Publicatie INV-documenten voor de nieuwe release van de
KZ301/KZ302- en VK301/VK302-standaarden

Per 20-09-2006 zijn de invulinstructies bij de nieuwste declaratiestandaarden voor
kraamzorg en verloskunde beschikbaar. De INV-documenten zijn te vinden onder
KZ301v3.0 en VK301v2.0.

15-092006:

857. Publicatie STB-documenten voor de nieuwe release van de
ZH308/ZH309- en VE303/VE304-standaarden

Per 16-09-2006 zijn de standaardbeschrijvingen bij de nieuwste declaratiestandaarden
voor DBC/ziekenhuiszorg en vervoer beschikbaar. De STB-documenten zijn te vinden
onder ZH308v7.0 en VE303v4.0.

14-092006:

858. Publicatie STB-documenten voor de nieuwe release van de
KZ301/KZ302- en VK301/VK302-standaarden

Per 15-09-2006 zijn de standaardbeschrijvingen bij de nieuwste declaratiestandaarden
voor de kraamzorg en verloskunde beschikbaar. De STB-documenten zijn te vinden onder
KZ301v3.0 en VK301v2.0.

01-092006:

859. Release nieuwe versie declaratiestandaard DBCziekenhuiszorg

Met ingang van heden zijn de berichtspecificaties van de standaard EI Declaratie DBZziekenhuiszorg versie 7.0 beschikbaar.
25-08860. Release nieuwe versie declaratiestandaard Vervoer
2006:
Met ingang van heden zijn de berichtspecificaties van de standaard EI Declaratie Vervoer
VE303 en VE304 versie 4.0 beschikbaar.

02-082006:

861. Concept nieuwe retourcodetabel declaratiestandaarden
(COD954-VEKT)

Vanaf heden is de nieuwe retourcodetabel voor de nieuwe releases van de
declaratiestandaarden beschikbaar. De tabel bestaat uit een generieke basisset voor alle
retourinformatiedeclaratieberichten (m.u.v. de HA305). De structuur is nog een prototype;
de inhoud is nog in concept. Aan deze tabel kunnen vooralsnog geen rechten ontleend
worden. De werkgroep Retourcodes heeft deze nieuwe tabel ontwikkeld. De verwachting
is dat per 1 oktober 2006 de tabel in definitieve vorm beschikbaar is. Zie voor verdere
informatie het Informatieblad bij de tabel. Het bestand is te vinden bij alle nieuwe releases
van de retourstandaarden en staat niet opgenomen in het overzicht van de codelijsten.

27-07862. Release nieuwe versie declaratiestandaard Huisartsenhulp
2006:
Met ingang van heden zijn de berichtspecificaties van de standaard EI Declaratie
huisartsenhulp HA304 en HA305 versie 4.0 beschikbaar.

21-072006:

863. Release nieuwe versie declaratiestandaard Paramedische
hulp

Met ingang van heden zijn de berichtspecificaties van de standaard EI Declaratie
paramedische hulp PM304 en PM305 versie 3.0 beschikbaar.
21-07864. Release nieuwe versie declaratiestandaard Hulpmiddelen
2006:
Met ingang van heden zijn de berichtspecificaties van de standaard EI Declaratie
hulpmiddelen LH307 en LH308 versie 5.0 beschikbaar.

21-072006:

865. Release nieuwe versie declaratiestandaard Farmaceutische
hulp

Met ingang van heden zijn de berichtspecificaties van de standaard EI Declaratie
farmaceutische hulp AP304 en AP305 versie 6.0 beschikbaar.
21-07866. Release nieuwe declaratiestandaard Mondzorg
2006:
Met ingang van heden zijn de berichtspecificaties van de standaard EI Declaratie
mondzorg MZ301 en MZ302 versie 1.0 beschikbaar.
20-07867. Release nieuwe versie ZV31 (versie 1.2)
2006:
Om de standaard geschikt te maken voor het doorgeven van alleen de stand eigen bijdrage
vervoer 2005 zijn er enkele wijzigingen in de berichtspecificatie van de ZV31. Zie de
brief erratum van Zorgverzekeraars Nederland van 21 juli 2006 voor meer informatie.
20-07868. Release nieuwe declaratiestandaard Eerstelijnspsychologen
2006:
Met ingang van heden zijn de berichtspecificaties van de standaard EI Declaratie
eerstelijnspsychologen EP301 en EP302 versie 1.0 beschikbaar.

17-07869. Release nieuwe versie declaratiestandaard Verloskunde
2006:
Met ingang van heden zijn de berichtspecificaties van de standaard EI Declaratie
verloskunde VK301 en VK302 versie 2.0 beschikbaar.
17-07870. Release nieuwe versie declaratiestandaard Kraamzorg
2006:
Met ingang van heden zijn de berichtspecificaties van de standaard EI Declaratie
kraamzorg KZ301 en KZ302 versie 3.0 beschikbaar.

