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1. Wat is een Logische Controle Beschrijving?
Een Logische Controle Beschrijving (LCB) is een verzameling landelijke
controlebeschrijvingen gebaseerd op NZa-regelgeving. De controlebeschrijvingen worden
door de zorgverzekeraars gezamenlijk opgesteld en beheerd.
Zij gebruiken deze beschrijvingen om de ingediende declaraties te controleren. De LCB's
bevatten generieke controles die voor alle zorgsoorten gelden en zorgsoortspecifieke
controles. Een LCB-document wordt gepubliceerd bij de documentatie van de
declaratiestandaard waaropde zorgsoortspecifieke controles van toepassing zijn.

2. Hoe lees ik een LCB?

AA

V

Betekenis

Verplicht/Optioneel/Conditioneel

Zorgsoort

Type/Vulling

A

Kolomnaam

Kolomletter

Er is een vast formaat voor het LCB-document vastgesteld. Dit maakt de leesbaarheid en
het beheer van de LCB’s eenduidig. Het formaat is weergegeven in onderstaande tabel.

De soort zorg waarover gedeclareerd is, b.v.
GZ, HA of MSZ.

B

Vektis-Standaard

Keuzeveld

V

De ID-code van de Vektis declaratiestandaard
waar de LCB bij hoort, bv. GZ321.

C

LCB-nummer

alfanumeriek

V

ID-NNNN

Uniek nummer waarmee de LCB
geïdentificeerd kan worden.

(oplopende teller)
D

Versienr.

NNNN (oplopende

V

teller
E

Versie-/mutatiedatum

dd-mm-jjjj

Indien van toepassing krijgt elke inhoudelijk
gewijzigde LCB krijgt een nieuw versienummer.

O

Optioneel als kolom “Versienr.” gevuld is,
wordt hier de datum van de mutatie ingevuld.

F

Aard mutatie

Keuzeveld

V

Wat is de aard van de mutatie? Mogelijke
waarden:
Gewijzigde tabelimpact
Gewijzigd, alleen tekstuele impact
Nieuwe tabelimpact
Nieuw, alleen tekstuele impact
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G

Toelichting mutatie

Vrije tekst

O

H

Uitgever Beleidsregel

Vrije tekst

V

Ongewijzigd
Beëindigd
Verwijderd

Optioneel veld voor toelichting met
informatief over de mutatie.
Wie heeft de beleidsregel uitgegeven?
Mogelijke waarden:
VWS
NZa
Vektis
Overig

I

Bron Beleidsregel

vrije tekst en/of ID

V

document

ID van het document. Bijvoorbeeld NR/REG1001. Eén regel moet één beleidsregel
bevatten (op dit moment is dit nog niet zo). In
de huidige historische opsomming is de
onderste beleidsregel de meest recente.

J

Locatie

Vrije tekst

V

Plek binnen de beleidsregel waar de
relevantie informatie voor de LCB te vinden is

K

Ingangsdatum Beleidsregel

dd-mm-jjj

V

L

Einddatum Beleidsregel

dd-mm-jjj

V

M

Beleidstekst

Vrije tekst

V

De datum vanaf wanneer de beleidsregel
geldig is.
De datum tot wanneer de beleidsregel geldig
is
De interpretatie die gehanteerd is om van de
beleidstekst tot de LCB te komen. 1

N

Toelichting op Beleidstekst

Vrije tekst

O

Optioneel veld om de beleidstekst op de
interpretatie nader toe te lichten.

O

Logische Controle Beschrijving

Zie syntax regels

V

De feitelijke LCB die geldt per verzekerde/BSN.

Benodigde referentiegegevens

rubrieknaam EI-

V

De gegevenselementen uit de Vektis

/rubrieken

standaard /

declaratiestandaard die in de LCB gebruikt

veldnaam uit de

worden.

(per verzekerde/BSN)
P

database / vrije
tekst
Q

1

Benodigde codelijsten/codes

naam prestatie-

V

De codelijsten die in de Vektis

codelijst;

declaratiestandaard en daarmee ook in de

code prestatie-

LCB gebruikt worden.

codelijst /

Dit veld is altijd verplicht omdat er ook de

naam codelijst;

prestatiecodelijst wordt vermeld waarin de

code codelijst

gedeclareerde prestatiecode staat.

Per LCB is in dit veld “Beleidstekst” door middel van onderstreping duidelijk gemaakt welke tekst

van de beleidstekst de basis van de logische controle beschrijving is.
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R

Onderbouwing LCB

Vrije tekst

O

Nadere uitleg/duidelijk/onderbouwing bij de
LCB

S

Zorgsoortoverstijgend (ja/nee)

Keuzeveld

V

Is de LCB ook geldend voor andere zorgsoort.
Mogelijke waarden:
Ja
Nee

T

Andere zorgsoort(en)

Zie kolom A

C

Conditie: als in kolom “Zorgoverstijgend”
waarde “Ja” staat, bevat deze kolom voor
welke andere zorgsoort(en) de LCB van
toepassing is.

U

Mogelijk te automatiseren?

V

Is het mogelijk om de LCB geautomatiseerd uit
te voeren? Mogelijke waarden:
Controle in systeem mogelijk
Controle deels in systeem mogelijk
Controle in systeem niet mogelijk
Alleen decentraal te controleren
Verwijzing naar andere LCB
Verwijzing naar Nx Controle NNNN

V

Retourcode Vektis

NNNN of NNN

C

De retourcode die bij de LCB hoort. Deze
relatie dient 1 op 1 te zijn. Bestaande code uit
COD954-VEKT (NNNN) of COD957-VEKT (NNN huisartsen)
Conditie: alleen verplicht als in kolom “Mogelijk
te automatiseren” 1 van de volgende
waarden is ingevuld
Controle in systeem mogelijk
Controle deels in systeem mogelijk

W

Betekenis (retourcode)

C

Geeft de omschrijving die hoort bij de in V
opgegeven retourcode.
Bestaande codeomschrijving uit COD954-VEKT
(NNNN) of COD957-VEKT (NNN - huisartsen).
Conditie: alleen verplicht als in kolom “Mogelijk
te automatiseren” de waarde “Controle in
systeem mogelijk” is gekozen

Y

Link website

O

Optioneel daar waar er een website als
referentie geldt

Om de relatie met de declaratie te kunnen leggen, worden in de controles waar mogelijk
de gegevenselementen uit de betreffende declaratiestandaard gebruikt.

3. LCB’s en Brugstaat
Als er in de voorgaande jaren voor de zorgsector N7-controles van toepassing waren die
in de “Bedrijfs- en controleregels (N7) RBC” bij de declaratiestandaard gepubliceerd
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staan, is er als bijlage bij de LCB’s een Brugstaat document gepubliceerd. In deze
brugstaat is de relatie opgenomen tussen de “2018 N7 controle” en de bijpassende
nieuwe LCB.

4. Heeft u vragen over het LCB-document?
Bent u zorgaanbieder en heeft u vragen over afkeur op basis van deze
controlebeschrijving, dan kunt u bij de desbetreffende zorgverzekeraar terecht.
Bent u zorgverzekeraar en heeft u vragen over de controlebeschrijving, dan kunt u deze
richten aan de desbetreffende ZN-werkgroep.

5. Functioneel en technisch beheer
Voor de LCB’s is een ontwikkel- en beheerproces ingericht door de zorgverzekeraars,
Zorgverzekeraars Nederland en Vektis. Daarin zijn de zorgverzekeraars gezamenlijk
verantwoordelijk voor de inhoudelijke (functionele) kant van de LCB’s. Om te garanderen
dat de LCB’s eenduidig worden ontwikkeld en beheerd, hebben de betrokken partijen
afspraken gemaakt over:
 De syntax voor de controles
 De document naamgeving
 De uniciteit van LBC-nummers binnen een zorgsector
 Het gebruik van gegevenselement/rubrieken en codes die in de specifieke
declaratiestandaard voorkomen
 De 1-op-1 relatie tussen een LCB en een retourcode
Een LCB-document is geldig voor één kalenderjaar. Dat komt terug in de naamgeving van
het document: LCB_IDcode EI-standaard_Jaartal_Uitgavenummer. Als voorbeeld:
LCB_GZ_2019_u1. Vektis verzorgt de publicatie van de definitieve set LCB-documenten.
Per jaar kunnen er meerdere uitgaven worden gepubliceerd.
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