Parameters beoordeling aanvraag nieuwe retourcodes
Conceptversie 02, 05-07-2007

De Adviescommissie Wijzigingen EI hanteert bij de beoordeling van de aanvraag voor een nieuwe retourcode een
aantal parameters. Deze staan in een ‘beslisschema’ opgenomen (AcW - Parameters beoordeling retourcodes).
Hieronder staat een toelichting bij dit schema.
Inhoudelijke beoordeling Adviescommissie Wijzigingen EI
1

Is aanvraag al eerder ingediend?

Als een zelfde aanvraag door een aanvrager reeds eerder
ingediend is, krijgt de aanvrager hiervan bericht. Als dezelfde
aanvraag eerder door een andere aanvrager is ingediend,
dan wordt er een verwijzing naar elkaar in beide RfC’s
aangebracht.

2

Is aanvraag retourmelding duidelijk?

Het RfC-formulier kan qua leesbaarheid of inhoudelijk niet
duidelijk ingevuld zijn. Het RfC wordt retourgezonden naar de
aanvrager met de vraag deze duidelijker opnieuw in te
dienen.

3

Is onderbouwing voor aanvraag

Als de motivatie voor de aanvraag niet duidelijk is, wordt de

duidelijk?

RfC retourgezonden naar de aanvrager voor een betere
onderbouwing.

4

Is de omschrijving van foutsituatie

De geschetste probleemsituatie is niet duidelijk en/of

helder en eenduidig?

eenduidig. De RfC wordt retourgezonden met de vraag deze
duidelijker te beschrijven.

5

Is retourmelding van toepasssing op

De retourmelding heeft als doel de declarant te wijzen op de

foutsituatie?

staat van het declaratiebestand, technisch dan wel inhoudelijk
op grond waarvan de declarant desgewenst een gecorrigeerd
bestand instuurt. Als de retourmelding uitsluitend een
informatief karakter (‘boodschap’ aan de declarant) heeft,
wordt de RfC afgewezen.

6

Is foutsituatie (voldoende) landelijk

De foutsituatie wordt breed door zorgverzekeraars erkend en

representatief (generiek of

herkend. Het gaat niet om een foutsituatie die slechts bij een

berichtspecifiek)?

individuele zorgverzekeraar onderkend wordt. De foutsituatie
kan betrekking hebben op alle declaratieberichtsoorten
(generiek deel) of specifiek op een enkel
declaratieberichtsoort. Indien de onderkenning onvoldoende
landelijk gedragen wordt, wordt de RfC afgewezen.

7

Is retourmelding absoluut noodzakelijk

Is de aard van de fout in het declaratiebestand zodanig, dat

voor een adequate

het leidt tot een ‘show stoppper’ of kan de

declaratieafhandeling?

declaratieafhandeling ongestoord doorgang vinden? In het
laatste geval volgt een afwijzing van de RfC.

8

Staat foutsituatie reeds beschreven in

In principe is een foutsituatie een afwijking ten opzichte van

standaard of bedrijfsregel?

de berichtspecificatie, conditie/constraint, beschrijving in de
standaardbeschrijving op invulinstructie. Als de foutsituatie
niet herkenbaar is in de documentatie, dient eerst een RfC
indiend te worden voor een wijziging in de standaard of
documentatie. Vervolgens kan hiervan een foutsituatie
afgeleid worden.

9

Bestaat er al een alternatief in de

Als een reeds bestaande retourmelding in de retourcodelijst

retourcodelijst?

de aangevraagde retourmelding afdekt, dan wordt de
bestaande code hiervoor gebruikt. De RfC wordt afgewezen.

Impact retourcode
10

Leidt retourmelding tot aanpassing

Beoordeeld wordt of de nieuwe retourmelding een

controleregel(s) in Portes?

aanpassing of toevoeging van bestaande controleregels
(niveau 4 of 5) heeft in het testportaal Portes. Besloten wordt
of deze wel dan niet doorgevoerd wordt.

11

Leidt retourmelding tot aanpassing

Beoordeeld wordt of de nieuwe retourmelding een

testgeval(len) / testbestand(en)?

aanpassing of toevoeging van bestaande testgevallen en/of
testbestanden heeft. Besloten wordt of deze wel dan niet
doorgevoerd wordt.

Uitvoering
12

Wordt het een nieuwe code (8…) of is

Als de retourmelding in feite al bestaat in de COD282-VEK1

deze over te nemen uit COD282-

(Code opmerking) dan wordt de overeenkomende retourcode

VEK1?

overgenomen in de COD954-VEKT (Retourcode). Anders
wordt een nieuwe retourcode toegekend die begint met ‘8’.

13

Indien nieuwe retourcode, deze ook

Als de aangevraagde retourmelding ook nieuw is voor de

toevoegen in COD282-VEK1 en/of

COD282-VEK1 (Code opmerking) en/of de COD957-VEKT

COD957-VEKT?

(Foutcode voor HA-berichten), kan overwogen worden of
deze relevant genoeg is om ook op te nemen in de COD282
en/of COD957.

14

Leidt retourmelding tot afkeuring

In de ‘toewijzingsmatrix’ in de COD954-VEKT (voor welke

bestand of afwijzing declaratieregel(s)?

standaard is de retourmelding van toepassing?) kan
aangegeven worden of de retourmelding een (technische)
afkeuring van het bestand tot gevolg heeft of een afwijzing
van een coherent deel in het bestand.

15

Is retourmelding generiek voor alle

In de matrix kan aangegeven worden of de retourmelding

declaratieberichtsoorten of

voor alle declaratiestandaarden geldt, met name voor het

berichtspecifiek?

generieke deel, of uitsluitend voor een enkele
declaratiestandaard.

16

Op welke recordtype(n) is

In de matrix kan aangegeven op welk recordtype (het

retourmelding van toepassing?

recordtype zelf of een gegevenselement daarbinnen) de
retourmelding betrekking heeft.

