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Uitgave

Dit document heeft, indien van toepassing, betrekking op de Q-standaarden die afgeleid zijn van de QX en
de QA en de daarbij horende documentatie en codelijsten. :


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)

Adres- en contactgegevens
Correspondentie-adres

Bezoekadres

Vektis C.V.

Vektis C.V.

Postbus 703

Sparrenheuvel 18

3700 AS ZEIST

3708 JE ZEIST

Telefoon: 030-8008 300
Helpdesk: ACWstandaarden@vektis.nl
Website: www.vektis.nl
Webapplicatie WESP: http://ei.vektis.nl/
Webapplicatie EI-testportaal PORTES: http://ei.vektis.nl/portes

De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden
in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis geen
aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin
aangeboden informatie.

Verveelvoudiging en verspreiding is toegestaan mits Vektis als bron wordt vermeld, dan wel als bron herkenbaar blijft.

Vektis C.V., Zeist

Erratum en addendum Q-informatiestandaarden, uitgave 1, 01-10-2016

1 / 14

Q-standaardenreleases 2012-2016

Erratum- en addendumdocument behorend bij de laatste versie van de Q-standaarden en bijbehorende
documenten.
Revisiehistorie
Uitgave

Aard / reden wijzigingen

Datum uitgave

document
1

Uitgifte van generieke correcties en aanvullingen als gevolg van advisering

01-10-2016

Adviescommissie Wijzigingen Standaarden (2015-2016).

Doelgroepen


Zorgverzekeraars



VECOZO



Vektis

Status
Het onderhoud van de Q-standaarden en alle daarbij horende documentatie heeft geleid tot dit erratum- en
addendumdocument. De beschreven wijzigingen zijn (nog) niet (integraal) doorgevoerd in de generieke
QX-standaard of de daarvan afgeleide Q-standaarden of bijbehorende documentatie. De aanpassingen
leiden dus niet tot een (sub)versieverhoging van de Q-standaarden. De aanpassingen zullen bij een
volgende toekomstige release van de standaarden daadwerkelijk doorgevoerd worden. Gebruikers dienen
bij het genereren van informatieberichten echter wel rekening te houden met de inhoud van dit document.
Beheer Q-standaarden
De Q-standaarden worden functioneel beheerd door Zorgverzekeraars Nederland. De Adviescommissie
Wijzigingen Standaarden adviseert Zorgverzekeraars Nederland over het wel dan niet honoreren van
wijzigingsverzoeken die gebruikers indienen bij Vektis.
Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis.
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1. Inleiding
Dit document bevat correcties en aanvullingen op de inhoud en bij het gebruik van de Q-standaarden
(releases vanaf 2012). In dit document zijn alleen de generieke wijzigingen (die op alle standaarden
betrekking hebben) opgenomen en niet de specifieke wijzigingen.
De beschreven aanpassingen en aanvullingen zijn (nog) niet integraal en direct doorgevoerd in de QX1

standaard en daarvan afgeleide Q-standaarden en bijbehorende documenten . Het leidt dus vooralsnog
niet tot een eventuele (sub)versieverhoging van de desbetreffende Q-standaarden.
De inhoud van dit document is gebaseerd op de besluiten en adviezen van de Adviescommissie
Wijzigingen Q (de AcW Standaarden) naar aanleiding van wijzigingsverzoeken (RfC’s) die door gebruikers
zijn ingediend. Voor tekstuele aanpassingen zijn geen RfC’s ingediend. Maar deze zijn wel opgenomen in
deze notitie. Voor informatie over de procedures van het Wijzigingenbeheer en over de AcW Standaarden
zie documentatie op de website van Vektis: http://www.vektis.nl/index.php/standaarden/wijzigingenbeheer.
Aldaar is ook via het overzicht Status wijzigingsaanvragen, de status van de afhandeling van
wijzigingsverzoeken door de AcW Standaarden in te zien.
Ten aanzien van het Err & Add geldt verder:


Correcties en aanvullingen hebben betrekking op de op WESP gepubliceerde versie van
Q-standaarden. Bepalend hierbij zijn de ingangsdatum en de expiratiedatum van de Q-standaard.



Als een expiratiedatum van een Q-standaard is verlopen, dan wordt een nieuwe uitgave van het
Err & Add niet bij deze Q-standaard gepubliceerd.



Historie wordt niet getoond. Als een versie van een Q-standaard op WESP uit publicatie wordt
gehaald, dan worden de correcties en aanpassingen hierop verwijderd uit het Err & Add.



Er worden alleen correcties en aanpassingen met een generieke impact toegevoegd.

Het ERR-ADD-document neemt in de documentatiehiërarchie dus de hoogste plaats in.
Per onderwerp staat aangegeven op welke standaard, welk document en welke paragraaf of pagina deze
van toepassing is. Het onderwerp is voorzien van een referentienummer, dat overeenkomt met het RfCnummer in het overzicht Status wijzigingsaanvragen. Behalve als het gaat om tekstuele wijzigingen.
N.B.: op een door Zorgverzekeraars Nederland nader te bepalen datum worden de beschreven
aanpassingen in de desbetreffende documenten doorgevoerd al dan niet samen met een nieuwe release
van de desbetreffende Q-standaard(en).

1

Na elke nieuwe (sub)versie van een specifieke standaard wordt de generieke Q-standaard bijgewerkt

voor de generieke wijzigingen in dit document.
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Legenda





Tekst is verwijderd.
Vervangende of nieuwe tekst.
Toelichting of argumentatie en dergelijke.

Legenda vervolg
WESP

webapplicatie WESP voor on line raadplegen EI-standaarden, gegevenselementen en codelijsten

BER

document (Excel en pdf) dat (technische) berichtspecificaties bevat

STB

standaardbeschrijving: document dat de EI-standaard nader beschrijft

INV

invulinstructie: document dat het gebruik en vulling van bepaalde velden toelicht eventueel aangevuld
met voorbeelden.

OAF

document waarin de operationele afspraken zijn opgenomen.

RBC

registratie bedrijfs- en controleregels
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2. Errata en addenda
Overzicht aanpassingen en aanvullingen per standaard:
Onderwerp

QX

QA

QA

QF

QG

QG

QZ

QZ

QK

QV

QDG RfC#

301

301

301

301

301

321

301

301

301 301v

301

v2.1

v1.1

v2.0

v2.0

v2.0

v1.0

v1.1

v2.0

v1.0 1.0

v1.0

Uitgavedatum E&A 1 oktober 2016
Flexibel en gelaagd aanleveren

x

x

x

x

x

x

(STB) Aanlevermedium en procedure, beschrijving bestandsnaam

x

x

x

x

x

x

x

Nvt

Aantal verwerkingsjaren dat aangeleverd moet worden

x

x

x

x

x

x

Q13.050

Borgen geldigheid

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Q14.006

Buitenlandverzekerden

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S16.002
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Gelaagd en flexibel aanleveren

RfC#

14.014

QZ301v1.1

QZ301v2.0

Datum besluit

20-04-2015

QG321v1.0

QF301v2.0

QG301v2.0

Uitgavedatum E&A

1-10-2016

QX301v2.1u2

INV
Onderwerp

Gelaagd en flexibel aanleveren

Soort aanpassing

Tekstuele aanpassing

Impact

Geen

Gevolgen voor Portes

Geen

Tekstuele aanpassing van de beschrijving van gelaagd en flexibel aanleveren:



§2.3.2 UZOVI-nummer:
Deel gelaagd aanleveren is uit § 2.3.2 gehaald en in de nieuwe § 2.3.5 Flexibel en gelaagd
aanleveren opgenomen



§ 2.3.4 Verwerkingsperiode zorgverzekeraar Flexibel aanleveren is uit § 2.3.4 gehaald en gewijzigd
in de nieuwe § 2.3.5 Flexibel en gelaagd aanleveren opgenomen.



§ 2.3.2 UZOVI-nummer
Deel gelaagd aanleveren is uit § 2.3.2 gehaald en in de nieuwe § 2.3.5 Flexibel en gelaagd
aanleveren opgenomen



§ 2.3.4 Verwerkingsperiode zorgverzekeraar
Flexibel aanleveren is uit § 2.3.4 gehaald en gewijzigd in de nieuwe § 2.3.5 Flexibel en gelaagd
aanleveren opgenomen.

NB. De erop volgende paragrafen zijn hernummerd.
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Aanlevermedium en procedure, beschrijving bestandsnaam (STB)
RfC#

Nvt

QZ301v1.1

QZ301v2.0

Datum besluit
QG301v2.0

QG321v1.0

Nvt
QF301v2.0

Uitgavedatum E&A
QDG301v1
.0

1-10-2016

QX301v2.1u3

STB
Onderwerp

5.4.3 Aanlevermedium en procedure

Soort aanpassing

Tekstuele correctie

Impact

Geen

Gevolgen voor Portes

Nee

Correctie van de beschrijving naam aanleverbestand:



De aanlevering van de bestanden vindt plaats in ASCII-formaat.

De naam van het aanleverbestand is als volgt opgebouwd. Voor het datumveld is, ten onrechte, een spatie
opgenomen:

VVVV_ JJJJMMDD_ JJJJMMDD_BBBBBBBBBBBB_516_NN.ASC
VVVV De unieke aanduiding (4-cijferige code) van de aanleverende partij, volgens het UZOVI-register van
Vektis (dit UZOVI-nummer is gelijk aan de waarde van het veld UZOVI-nummer indiener in het
voorlooprecord van <<standaardcode>>)
_ Het ‘underscore’-teken, als herkenbaar scheidingsteken.
De waarde van VVVV in de bestandsnaam dient gelijk te zijn aan de waarde van het veld UZOVI indiener
(0106) in het voorlooprecord van <<standaardcode>>.



De aanlevering van de bestanden vindt plaats in ASCII-formaat.

De naam van het aanleverbestand is als volgt opgebouwd:
VVVV_JJJJMMDD_JJJJMMDD_BBBBBBBBBBBB_516_NN.ASC
VVVV De unieke aanduiding (4-cijferige code) van de aanleverende partij, volgens het UZOVI-register van
Vektis (dit UZOVI-nummer is gelijk aan de waarde van het veld UZOVI-nummer indiener in het
voorlooprecord van <<standaardcode>>)
_ Het ‘underscore’-teken, als herkenbaar scheidingsteken.
De waarde van VVVV in de bestandsnaam dient gelijk te zijn aan de waarde van het veld UZOVI indiener
(0106) in het voorlooprecord van <<standaardcode>>.
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Aantal verwerkingsjaren (INV)
RfC#

13.050

QZ301v1.1

QZ301v2.0

QG321v1.0

Datum besluit

16-11-2015

QF301v2.0

QX301v2.1
u3

Uitgavedatum E&A

1-10 2016

QDG301v1.0

INV
Onderwerp

Aantal verwerkingsjaren dat aangeleverd moet worden

Soort aanpassing

Tekstuele aanpassing

Impact

Geen

Gevolgen voor Portes

Aan paragraaf 4.2 is de geel gearceerde tekst toegevoegd.

§ 4.2 Specificatie kostenspecificatie
Via de Q-standaard moeten twee gegevensstromen doorgeleverd worden aan Vektis:
declaratiegegevens <<soort zorg>> die bij een zorgverzekeraar via EI-bericht
<<standaardcode>>, <<versie>> (elektronisch) zijn aangeleverd.
baargestelde declaratiegegevens <<soort zorg>>, die bij een zorgverzekeraar door
verzekerden zelf zijn ingediend, of die niet conform EI-bericht <<standaard code>>, <<versie>> zijn
aangeleverd.
Gebruik standaard <<standaardcode>>
De standaard gaat in per dd-mm-jjjj en is geldig voor onbepaalde tijd.
De begindatum prestatie is leidend om te bepalen met welke standaard wordt aangeleverd. <<Soort zorg>>
prestaties met een begindatum prestatie vanaf dd-mm-jjjj worden met de <<standaardcode>>, <versie>>
elektronisch aangeleverd. Zolang de standaard actueel is, dient data aangeleverd te worden. Nadat de
standaard beëindigd is, dient er nog twee jaar uitloopschade aangeleverd te worden.
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Geen

Borging en geldigheid (INV)
RfC#

14.006

QZ301v1.1

QZ301v2.0

QA301v1.1

QA301v2.0

QG301v2.0

Datum besluit

14-04-2016

QG321v1.0

QF301v2.0

Uitgavedatum
QX301v2.1
u3

1-10-2016

QDGv1.0

INV
Onderwerp

Borgen geldigheid

Soort aanpassing

Tekstuele aanpassing

Impact

Geen

Gevolgen voor Portes

Aan paragraaf 4.2 is de geel gearceerde tekst toegevoegd.

§ 4.2 Specificatie kostenspecificatie
Via de Q-standaard moeten twee gegevensstromen doorgeleverd worden aan Vektis:
-bericht
<<standaardcode>>, <<versie>> (elektronisch) zijn aangeleverd.
baargestelde declaratiegegevens <<soort zorg>>, die bij een zorgverzekeraar door
verzekerden zelf zijn ingediend, of die niet conform EI-bericht <<standaard code>>, <<versie>> zijn
aangeleverd.
Gebruik standaard <<standaardcode>>
De standaard gaat in per dd-mm-jjjj en is geldig voor onbepaalde tijd.
De begindatum prestatie is leidend om te bepalen met welke standaard wordt aangeleverd. <<Soort zorg>>
prestaties met een begindatum prestatie vanaf dd-mm-jjjj worden met de <<standaardcode>>, <versie>>
elektronisch aangeleverd. Zolang de standaard actueel is, dient data aangeleverd te worden. Nadat de
standaard beëindigd is, dient er nog twee jaar uitloopschade aangeleverd te worden.
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Geen

Buitenlandverzekerden (STB)
RfC#

S16.002

QZ301v1.1

QZ301v2.0

Datum besluit
QF301v2.0

QX301v2.1u3

22-07-2016

Uitgavedatum E&A

QG301v2.0

QG321v1.0

QV301v1.0

1-10-2016
QG301v1.0

QDG301v1.0

STB
Onderwerp

Buitenland verzekerden (STB)

Soort aanpassing

Tekstuele aanpassing



Impact

Geen

Gevolgen voor Portes

Nee

Binnen de informatiesystemen van Vektis wordt geen informatie vastgelegd over personen die geen

basisverzekering hebben bij een Nederlandse zorgverzekeraar.
Personen die in het buitenland wonen en op grond van werk in Nederland verzekerd zijn voor ZvW en
AWBZ worden meegenomen, als het gaat om zorg die in Nederland is ontvangen. Personen die in
Nederland wonen, maar in het buitenland werken en uit dien hoofde daar verzekerd zijn, worden niet
meegenomen. Met uitzondering van die personen die in Nederland wonen en wettelijk tegen ziektekosten
verzekerd zijn in een land van de EU, EER, Zwitserland of verdragsland. De zogenoemde
'verdragsverzekerden'. Deze uitzondering geldt alleen voor QZ en QF (ziekenhuiszorg en farmacie). De
verdragsverzekerden worden gebruikt in het kader van de CER. De kans is groot dat de CER in 2013 voor
het laatst gedraaid heeft; hiervoor zijn de systemen QF301 en IZiZ gebruikt. Het wetsvoorstel tot
afschaffing van de CER moet nog afgehandeld worden. Met andere woorden er bestaat een kans dat de
QZ gebruikt gaat worden voor de CER in de toekomst.



Binnen de informatiesystemen van Vektis wordt geen informatie vastgelegd over personen die geen

basisverzekering hebben bij een Nederlandse zorgverzekeraar.
Personen die in het buitenland wonen en op grond van werk in Nederland verzekerd zijn voor ZvW en
AWBZ worden meegenomen, als het gaat om zorg die in Nederland is ontvangen. Personen die in
Nederland wonen, maar in het buitenland werken en uit dien hoofde daar verzekerd zijn, worden niet
meegenomen. Met uitzondering van die personen die in Nederland wonen en wettelijk tegen ziektekosten
verzekerd zijn in een land van de EU, EER, Zwitserland of verdragsland. De zogenoemde
'verdragsverzekerden'. Deze uitzondering geldt alleen voor QZ en QF (ziekenhuiszorg en farmacie). De
verdragsverzekerden worden gebruikt in het kader van de CER. De kans is groot dat de CER in 2013 voor
het laatst gedraaid heeft; hiervoor zijn de systemen QF301 en IZiZ gebruikt. Het wetsvoorstel tot
afschaffing van de CER moet nog afgehandeld worden. Met andere woorden er bestaat een kans dat de
QZ gebruikt gaat worden voor de CER in de toekomst.
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3. Bijlage
3.1. Mutatieoverzicht
Dit overzicht is ten behoeve van correctief onderhoud op het document zelf.
Tabel 3-1
Datum /

Mutatieoverzicht
Item

Mutatie

uitgave
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