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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft 

uitsluitend het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder 

bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor 

nadere informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek betreffende Gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de 

Medisch Specialistische Zorg.” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

“Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl.“ 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2013 t/m 2015. 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 In de versie 2 over 2013 en 2014 is de variabele MSZSTROPHOOGGEWICHT is 

gevuld. 

 In deze bestanden is de variabele “MSZSTRHOOFDDIAGNOSEICD10” niet gevuld 

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden 

te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema 

Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische 

Zorg”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen 

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).  

Beschrijving 

Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking hebben op 

behandelingen binnen de medisch specialistische zorg, zoals deze geregistreerd worden in de 

DBC-systematiek en in overige declarabele zorgproducten. DBC staat voor Diagnose 

Behandeling Combinatie. Een DBC-zorgproduct is een pakketje zorg met informatie over de 

diagnose en de behandeling die een patiënt krijgt. Het gaat hier voornamelijk om 

zorgproducten die beschreven zijn in het basispakket van de zorgverzekering. De zorg vindt 

plaats in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC's), categorale instellingen voor 

specifieke ziekten en revalidatie-, dialyse-, audiologische en radiotherapeutische centra. De 

bestanden zijn gebaseerd op de door de instellingen aangeleverde gegevens aan het DBC 

Informatiesysteem (DIS), beheerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het betreft 

bestanden volgens de vernieuwde DBC-systematiek die in 2012 is ingegaan. Vanaf 1 januari 

2013 is het specialisme geriatrische revalidatiezorg toegevoegd aan de DBC-systematiek. Er 

zijn 4 verschillende bestanden: een bestand met DBC-zorgtrajecten 

(MSZZorgtrajectenJJJJTABVV), een bestand met DBC-subtrajecten 

(MSZSubtrajectenJJJJTABVV), een bestand met het geleverd zorgprofiel 

(MSZGeleverdZorgprofielJJJJTABVV) bij een subtraject, en een bestand met overige 

zorgproducten (MSZOverigeZorgproductenJJJJTABVV). Wanneer een patiënt met een 

zorgvraag bij de medisch specialist komt, wordt in de DBC-registratie voor deze specifieke 

zorgvraag een zorgtraject geopend. Een zorgtraject bevat voornamelijk gegevens over 

verwijzingen. Bij een zorgtraject horen één of meerdere (seriële) DBC-subtrajecten. Een 

DBC-subtraject (ook wel kortweg DBC genoemd) is een voor declaratiedoeleinden 

afgebakend deel van een zorgtraject en bevat gegevens als looptijd, zorgtype, typerende 

diagnose en declaratiegegevens. De basis van deze dataset is het subtrajectenbestand: in het 

zorgtrajectenbestand en het geleverd zorgprofiel bestand zitten de zorgtrajecten en 

zorgactiviteiten die horen bij subtrajecten met een sluitingsdatum in het peiljaar. De 

maximale looptijd van een DBC is 365 dagen (vanaf 2015 is dit verkort tot 120 dagen). De 

zorgactiviteiten die in een subtraject zijn uitgevoerd (verrichtingen in het kader van 

diagnostiek, behandeling, consulten, verpleegdagen en/of (dure) geneesmiddelen) staan in 

het geleverd zorgprofiel bestand. Het DBC-subtraject vormt samen met de bijbehorende 

zorgactiviteiten de basis voor de declaratie van een DBC-zorgproduct. In het 

subtrajectbestand staat vermeld om welk specifiek zorgproduct het gaat (variabele 

MSZZorgproduct). Ten slotte zijn er nog 'overige zorgproducten' (OZP's) die los van de 

DBC-systematiek kunnen worden gedeclareerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om verrichtingen 

uitgevoerd op aanvraag van de eerste lijn of om specialismen die geen DBC's registreren. 

Het OZP-bestand bevat dus verrichtingen binnen de medisch specialistische zorg die buiten 

de DBC-systematiek vallen en dus niet gekoppeld kunnen worden aan een DBC-subtraject. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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Uitgebreide informatie over de DBC-systematiek is te vinden op de website van NZa 

Externe links 

handleiding-dbc-systematiek. 

Beschrijving van de populatie 

Gesloten DBC-subtrajecten in het peiljaar. 

Methodologie 

In de bestanden worden alleen de records weergegeven van patiënten die door CBS 

gekoppeld konden worden aan de Basisregistratie Personen (BRP). Dit betreft 99,4 % van de 

in DIS geregistreerde DBC-subtrajecten en 98,7 % van de overige zorgproducten in 2013. 

Voor 2014 zijn deze percentages 99,4 % en 99,1%. Deze koppeling is uitgevoerd op basis 

van pseudoniemen op basis van Burgerservicenummer (BSN) of de combinatie van 

geboortedatum, geslacht en postcode. Als Persoon-ID is de variabele RINPERSOON aan de 

bestanden toegevoegd, een betekenisloos en dimensieloosnummer, dat gebruikt kan worden 

voor koppeling aan andere SSB-bestanden van CBS. Het betreft hier een voorlopig bestand. 

In het definitieve subtrajectenbestand zal een ophooggewicht gegeven worden waarmee de 

(aan het BRP gekoppelde) subtrajecten kunnen worden opgehoogd naar alle subtrajecten 

zoals gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Verder is aan het subtrajectenbestand een 

variabele toegevoegd die het soort instelling aangeeft en een variabele die het type setting 

van de DBC (klinisch, dagbehandeling of poliklinisch) aangeeft. 

Externe informatie 

Raadpleeg hiervoor de website Werken met dbc's ziekenhuiszorg. 

  

 

https://werkenmetdbcs.nza.nl/documenten-ziekenhuiszorg/overzicht-releases/dbc-pakket-2016/rz16a/ondersteunende-info/7750-handleiding-dbc-systematiek-v20150701/file
https://werkenmetdbcs.nza.nl/documenten-ziekenhuiszorg/overzicht-releases/dbc-pakket-2016/rz16a/ondersteunende-info/7750-handleiding-dbc-systematiek-v20150701/file
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

2 RINPERSOON A9 

3 MSZSTRInstelling A8 

4 MSZSTRLocatie A2 

5 MSZSTRDBCSubtrajectnummer A15 

6 MSZSTRZorgtrajectnummer A15 

7 MSZSTRBegindatumDBC A8 

8 MSZSTREinddatumDBC A8 

9 MSZSTRBehandelendSpecialisme A4 

10 MSZSTRZorgtype A2 

11 MSZSTRSpecialismeZorgvraagCombinatie A8 

12 MSZSTRSpecialismeDiagnoseCombinatie A15 

13 MSZSTRHoofdtraject A1 

14 MSZSTRDBCZorgproduct A9 

15 MSZSTRVerkoopprijsDBC A20 

16 MSZSTRHonorariumDBC A20 

17 MSZSTRDeclaratiecode A6 

18 MSZSTRDeclaratiesetnummer A40 

19 MSZSTRHoofddiagnoseICD10 A10 

20 MSZSTRSoortinstelling4catJJJJ A1 

21 MSZSTRSettingZPK A1 

22 MSZSTROphooggewicht A20 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Definitie  

Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan 

uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de gemeentelijke bevolkingsregisters. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

RINPERSOON 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de gemeentelijke 

bevolkingsregisters. Omdat het A-nummer zeer identificerend is, wordt het voor 

toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen gerelateerde 

informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het 

RINPERSOON. RIN staat voor Record Identification Number. Door de aan een 

RINPERSOON gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het 

feitelijk onmogelijk om een RINPERSOON aan een specifiek persoon toe te rekenen. De 

omzetting van een A-nummer naar een RINPERSOON geschiedt door het CBS. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek 

natuurlijk persoon. 

MSZSTRInstelling 

Versleutelde AGB-code van de zorgverlenende instelling. 

Definitie  

Versleutelde Algemeen Gegevens Beheer (AGB)-code van een zorginstelling. 

Toelichting bij de definitie  

Samen met het DBCSubtrajectnummer en de Locatie identificeert de Instelling een uniek 

DBC-subtraject. Samen met het Zorgtrajectnummer en de Locatie identificeert de Instelling 

een uniek Zorgtraject. Samen met het ZorgactiviteitVolgnummer en de Locatie identificeert 

de Instelling een unieke Zorgactiviteit. 
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Toelichting bij het gebruik  

Met een sleutel van drie variabelen (MSZInstelling, MSZLocatie, en 

MSZDBCSubtrajectnummer) kan een DBC-subtraject gekoppeld worden met één of 

meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand 

MSZGeleverdZorgprofielJJJJ. Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en 

MSZZorgtrajectnummer kunnen DBC-subtrajecten gekoppeld worden aan een zorgtraject in 

bestand MSZZorgtrajectenJJJJ. Een zorgtraject kan koppelen met meer dan één subtraject. 

Let op: In de verschillende tabellen hebben de variabelen waarop gekoppeld wordt een ander 

tussenvoegsel (STR, ZTR, GZP, of OZP). Bij het koppelen van DBC-subtrajecten met de 

bijbehorende zorgactiviteiten, bijvoorbeeld, worden de records gematcht op de volgende 

variabelen: MSZSTRInstelling = MSZGZPInstelling, MSZSTRLocatie = MSZGZPLocatie, 

MSZSTRDBCSubtrajectnummer = MSZGZPDBCSubtrajectnummer). 

Externe links 

handleiding-dbc-systematiek 

MSZSTRLocatie 

(Administratieve) locatie van de Instelling 

Definitie  

De locatie van een zorginstelling. 

Toelichting bij de definitie  

Samen met het DBCSubtrajectnummer en de Instelling identificeert de Locatie een uniek 

DBC-subtraject. Samen met het Zorgtrajectnummer en de Instelling identificeert de Locatie 

een uniek Zorgtraject. Samen met het ZorgactiviteitVolgnummer en de Instelling 

identificeert de Locatie een unieke Zorgactiviteit. 

Toelichting bij het gebruik  

Met een sleutel van drie variabelen (MSZInstelling, MSZLocatie, en 

MSZDBCSubtrajectnummer) kan een DBC-subtraject gekoppeld worden met één of 

meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand 

MSZGeleverdZorgprofielJJJJ. Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en 

MSZZorgtrajectnummer kunnen DBC-subtrajecten gekoppeld worden aan een zorgtraject in 

bestand MSZZorgtrajectenJJJJ. Een zorgtraject kan koppelen met meer dan één subtraject. 

Let op: In de verschillende tabellen hebben de variabelen waarop gekoppeld wordt een ander 

tussenvoegsel (STR, ZTR, GZP, of OZP). Bij het koppelen van DBC-subtrajecten met de 

bijbehorende zorgactiviteiten, bijvoorbeeld, worden de records gematcht op de volgende 

variabelen: MSZSTRInstelling = MSZGZPInstelling, MSZSTRLocatie = MSZGZPLocatie, 

MSZSTRDBCSubtrajectnummer = MSZGZPDBCSubtrajectnummer). 

Externe links 

handleiding-dbc-systematiek 

MSZSTRDBCSubtrajectnummer 

Uniek nummer van een DBC-subtraject binnen een instelling. 

Definitie  

https://werkenmetdbcs.nza.nl/documenten-ziekenhuiszorg/overzicht-releases/dbc-pakket-2016/rz16a/ondersteunende-info/7750-handleiding-dbc-systematiek-v20150701/file
https://werkenmetdbcs.nza.nl/documenten-ziekenhuiszorg/overzicht-releases/dbc-pakket-2016/rz16a/ondersteunende-info/7750-handleiding-dbc-systematiek-v20150701/file
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Een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) subtraject identificerend nummer binnen een 

zorginstelling 

Toelichting bij de definitie  

Een DBC-subtraject is een afgebakende periode binnen het zorgtraject van de patiënt 

waarover de zorg wordt gedeclareerd. Het DBC subtraject is samen met de bijbehorende 

zorgactivititeiten in het GeleverdZorgprofiel de basis is voor de declaratie van een 

DBCZorgproduct. Samen met de Instelling en Locatie identificeert het 

DBCSubtrajectnummer een uniek DBC-Subtraject. 

Toelichting bij het gebruik  

Met een sleutel van drie variabelen (MSZInstelling, MSZLocatie, en 

MSZDBCSubtrajectnummer) kan een DBC-subtraject gekoppeld worden met één of 

meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand 

MSZGeleverdZorgprofielJJJJ. Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en 

MSZZorgtrajectnummer kunnen DBC-subtrajecten gekoppeld worden aan een Zorgtraject in 

bestand MSZZorgtrajectenJJJJ. Een Zorgtraject kan koppelen met meer dan één subtraject. 

Let op: In de verschillende tabellen hebben de variabelen waarop gekoppeld wordt een ander 

tussenvoegsel (STR, ZTR, GZP, of OZP). Bij het koppelen van DBC-subtrajecten met de 

bijbehorende zorgactiviteiten, bijvoorbeeld, worden de records gematcht op de volgende 

variabelen: MSZSTRInstelling = MSZGZPInstelling, MSZSTRLocatie = MSZGZPLocatie, 

MSZSTRDBCSubtrajectnummer = MSZGZPDBCSubtrajectnummer). 

Externe links 

handleiding-dbc-systematiek 

MSZSTRZorgtrajectnummer 

Uniek nummer van een zorgtraject binnen een instelling. 

Definitie  

Uniek nummer van een zorgtraject binnen een instelling. 

Toelichting bij de definitie  

Samen met de Instelling en Locatie identificeert het Zorgtrajectnummer een uniek 

Zorgtraject. 

Toelichting bij het gebruik  

Met een sleutel van drie variabelen (MSZInstelling, MSZLocatie en 

MSZZorgtrajectnummer) kunnen DBC-subtrajecten gekoppeld worden aan een Zorgtraject. 

Een zorgtraject kan koppelen met meer dan één Subtraject. Let op: In de verschillende 

tabellen hebben de variabelen waarop gekoppeld wordt een ander tussenvoegsel (STR, ZTR, 

GZP, of OZP). Bij het koppelen van DBC-subtrajecten met de bijbehorende zorgactiviteiten, 

bijvoorbeeld, worden de records gematcht op de volgende variabelen: MSZSTRInstelling = 

MSZGZPInstelling, MSZSTRLocatie = MSZGZPLocatie, MSZSTRDBCSubtrajectnummer 

= MSZGZPDBCSubtrajectnummer). 

Externe links 

handleiding-dbc-systematiek 

https://werkenmetdbcs.nza.nl/documenten-ziekenhuiszorg/overzicht-releases/dbc-pakket-2016/rz16a/ondersteunende-info/7750-handleiding-dbc-systematiek-v20150701/file
https://werkenmetdbcs.nza.nl/documenten-ziekenhuiszorg/overzicht-releases/dbc-pakket-2016/rz16a/ondersteunende-info/7750-handleiding-dbc-systematiek-v20150701/file
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MSZSTRBegindatumDBC 

Begindatum van DBC 

Definitie  

Startdatum van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). 

Toelichting bij de definitie  

Begindatum van de DBC; in format: YYYYMMDD De begindatum van een subtraject is de 

datum waarop de eerste activiteit plaatsvindt na het openen van het zorgtraject (subtraject 

met zorgtype 11 of 13), de datum van het (eerste) polikliniekbezoek of de dag na het 

afsluiten van het vorige subtraject (subtrajecten met zorgtype 21). 

Externe links 

handleiding-dbc-systematiek 

MSZSTREinddatumDBC 

Einddatum van DBC 

Definitie  

Einddatum van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). 

Toelichting bij de definitie  

Einddatum van de DBC; in format: YYYYMMDD Dit is de datum waarop het subtraject 

wordt afgesloten. 

Externe links 

handleiding-dbc-systematiek 

MSZSTRBehandelendSpecialisme 

Behandelend specialisme 

Definitie  

Het medisch specialisme van de hoofdbehandelaar binnen een Diagnose Behandeling 

Combinatie-subtraject (DBC-subtraject). 

Codelijst 

Waarde Label 

0100 Huisartsen 

0301 Oogheelkunde 

0302 Keel-, neus- en oorheelkunde 

0303 Chirurgie 

0304 Plastische chirurgie 

0305 Orthopedie 

0306 Urologie 

0307 Obstetrie en gynaecologie 

0308 Neurochirurgie 

0310 Dermatologie 

0313 Inwendige geneeskunde 

0316 Kindergeneeskunde 

0318 Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) 

0320 Cardiologie 

0322 Longziekten 

https://werkenmetdbcs.nza.nl/documenten-ziekenhuiszorg/overzicht-releases/dbc-pakket-2016/rz16a/ondersteunende-info/7750-handleiding-dbc-systematiek-v20150701/file
https://werkenmetdbcs.nza.nl/documenten-ziekenhuiszorg/overzicht-releases/dbc-pakket-2016/rz16a/ondersteunende-info/7750-handleiding-dbc-systematiek-v20150701/file
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Waarde Label 

0324 Reumatologie 

0326 Allergologie 

0327 Revalidatie 

0328 Cardio thoracale chirurgie 

0329 Psychiatrie 

0330 Neurologie 

0335 Geriatrie 

0361 Radiotherapie 

0362 Radiologie (voorheen radiodiagnostiek) 

0389 Anaesthesiologie 

0390 Klinische genetica 

1900 Audiologische centra 

8418 Specialist ouderengeneeskunde 

9999 Missing 

Externe links 

handleiding-dbc-systematiek 

MSZSTRZorgtype 

Zorgtype 

Definitie  

Het type zorg van een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject). 

Toelichting bij de definitie  

Het zorgtype is een component binnen de DBC-registratie waarmee op het niveau van het 

subtraject de geleverde zorg wordt getypeerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

11 Initiele behandeling/ Initieel subtraject 

13 Intercollegiaal consult (ICC) 

21 Vervolgbehandeling/ vervolg subtraject 

41 Traject tbv overige zorgproducten (OZP's) 

51 Traject interne ondersteuning/ IC traject met hoofdtraject 

52 IC traject zonder hoofdtraject 

Externe links 

handleiding-dbc-systematiek 

MSZSTRSpecialismeZorgvraagCombinatie 

Zorgvraag 

Definitie  

De zorgvraag van een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject). 

Toelichting bij de definitie  

De SpecialismeZorgvraagCombinatie is binnen de DBC systematiek de component 

waarmee, voor het betreffende behandelend specialisme, de zorgvraag het beste getypeerd 

https://werkenmetdbcs.nza.nl/documenten-ziekenhuiszorg/overzicht-releases/dbc-pakket-2016/rz16a/ondersteunende-info/7750-handleiding-dbc-systematiek-v20150701/file
https://werkenmetdbcs.nza.nl/documenten-ziekenhuiszorg/overzicht-releases/dbc-pakket-2016/rz16a/ondersteunende-info/7750-handleiding-dbc-systematiek-v20150701/file


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie mszsubtrajectentab       14 

kan worden. De typerende zorgvraag wordt door het specialisme gekozen uit een vooraf 

bepaalde lijst. De variabele wordt alleen gebruikt bij de specialismen 'Kindergeneeskunde', 

'Plastische Chirurgie', 'Radiotherapie' (tot 1 jan 2014), 'Urologie', 'Revalidatie' en 

'Psychiatrie'. 

Toelichting bij het gebruik  

Specialismen waarvoor de SpecialismeZorgvraagCombinatie niet gebruikt wordt krijgen 

waarde '888-8888' (N.v.t.). 

Codelijst 

Zie bijlage MSZSubtrajectenTABcodelijst 

Externe links 

handleiding-dbc-systematiek 

MSZSTRSpecialismeDiagnoseCombinatie 

Typerende diagnose voor het subtraject 

Definitie  

De diagnose van een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject). 

Toelichting bij de definitie  

De SpecialismeDiagnoseCombinatie geeft, voor het betreffende behandelend specialisme, de 

diagnose die de geleverde zorg over de periode waarover het subtraject wordt gedeclareerd 

het beste typeert. 

Toelichting bij het gebruik  

De SpecialismeDiagnoseCombinatie heeft een code in de vorm 'aaaa-bb-cc-dddd' waarbij 

'aaaa' codeert voor 'behandelend specialisme', 'bb' voor diagnosehoofdgroep, 'cc' voor 

diagnosesubgroep en 'dd' voor de diagnose zelf. Sommige diagnosen zijn niet ingedeeld naar 

hoofdgroep of subgroep. De indeling van SpecialismeDiagnoseCombinatiecodes per 

specialisme in hoofdgroepen, subgroepen en diagnoses wordt gegeven in de reflijst 

SpecialismeDiagnoseCombinatie (koppelen op MSZSTRSpecialismeDiagnoseCombinatie). 

Codelijst 

Zie bijlage MSZSubtrajectenTABcodelijst 

Externe links 

handleiding-dbc-systematiek 

MSZSTRHoofdtraject 

Indicator voor hoofdtraject/childtraject 

Definitie  

Aanduiding of een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject) een 

hoofdtraject is. 

Toelichting bij de definitie  

https://werkenmetdbcs.nza.nl/documenten-ziekenhuiszorg/overzicht-releases/dbc-pakket-2016/rz16a/ondersteunende-info/7750-handleiding-dbc-systematiek-v20150701/file
https://werkenmetdbcs.nza.nl/documenten-ziekenhuiszorg/overzicht-releases/dbc-pakket-2016/rz16a/ondersteunende-info/7750-handleiding-dbc-systematiek-v20150701/file
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Wanneer een patiënt tijdens een verblijf in een instelling wordt opgenomen op de intensive 

care worden er binnen één declaratieset twee (of meer) subtrajecten geregistreerd. Eén DBC-

subtraject krijgt zorgtype 11 of 21, heeft een geldige waarde bij 'VerkoopprijsDBC' en 

HonorariumTotaal', en wordt geregistreerd als hoofdtraject (Hoofdtraject='J'). Een ander 

DBC-subtraject krijgt zorgtype 51 (zonder aparte prijs) en wordt geregistreerd als 

childtraject (Hoofdtraject = 'N'). 

Toelichting bij het gebruik  

Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en MSZDeclaratiesetnummer kunnen 

hoofdtrajecten (MSZHoofdtraject ='J') en childtrajecten (MSZHoofdtraject = 'N') worden 

gekoppeld die tot eenzelfde declaratiedataset behoren. 

Codelijst 

Waarde Label 

J Ja 

N Nee 

Externe links 

handleiding-dbc-systematiek 

MSZSTRDBCZorgproduct 

DBC Zorgproduct 

Definitie  

Het zorgproduct van een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject). 

Toelichting bij de definitie  

Een DBC-zorgproduct is een declarabele prestatie die is gebaseerd op een subtraject met de 

bijbehorende zorgactiviteiten (geleverd zorgprofiel) op basis van de door NZa vastgestelde 

productstructuur. Een DBC-zorgproduct kan worden gezien als een pakket zorg met een 

bepaalde vaste of onderhandelende prijs. Een DBC-zorgproductcode bestaat uit negen 

posities, waarvan de eerste zes posities coderen voor de zorgproductgroep. 

Toelichting bij het gebruik  

In de reflijst DBCZorgproducten worden de omschrijvingen en bijbehorende hoofdgroepen 

bij de codes van de DBC-Zorgproducten gegeven (koppelen op MSZSTRDBCZorgproduct). 

Codelijst 

Zie bijlage MSZSubtrajectenTABcodelijst 

Externe links 

handleiding-dbc-systematiek 

MSZSTRVerkoopprijsDBC 

VerkoopprijsDBC 

Definitie  

De verkoopprijs van een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject). 

Toelichting bij de definitie  

https://werkenmetdbcs.nza.nl/documenten-ziekenhuiszorg/overzicht-releases/dbc-pakket-2016/rz16a/ondersteunende-info/7750-handleiding-dbc-systematiek-v20150701/file
https://werkenmetdbcs.nza.nl/documenten-ziekenhuiszorg/overzicht-releases/dbc-pakket-2016/rz16a/ondersteunende-info/7750-handleiding-dbc-systematiek-v20150701/file
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Deze variabele geeft de totale verkoopprijs van de DBC. Tot 1 jan. 2015 bestaat dit bedrag 

uit een ziekenhuisdeel en een honorariumdeel. Vanaf 1 jan 2015 is er overgegaan op een 

systeem van integrale bekostiging waarbinnen geen onderscheid wordt gemaakt tussen het 

ziekenhuisdeel en honorariumdeel. 

Toelichting bij het gebruik  

De codes hebben de volgende betekenis: M Missing N.v.t. Niet van toepassing (zorgtype 51 

of 52) Voor subtrajecten met zorgtype 51 (IC (child-)traject waar een hoofdtraject bij hoort) 

of 52 (IC traject zonder hoofdtraject) staat de prijs op 'N.v.t.'. IC zorg wordt namelijk 

gedeclareerd als add-on. De prijs van deze IC zorg is (deels) terug te vinden in de vorm van 

zorgactiviteiten met een indicatie add-on in het Geleverd Zorgprofiel bestand (bestand 

MSZGeleverdZorgprofielJJJJ). Ook het Overige Zorgproducten bestand 

(MSZOverigeZorgproductenJJJJ) bevat zorgactiviteiten met een indicatie add-on voor IC-

zorg. Voor subtrajecten met zorgtype 41 (Traject t.b.v. overige zorgproducten) is de prijs in 

de meeste gevallen 'M' (missing). Waarschijnlijk zijn de zorgproducten en prijzen die horen 

bij deze DBC subtrajecten terug te vinden in het overige zorgproducten bestand 

(MSZOverigeZorgproductenJJJJ). Het is onduidelijk waarom een deel van de subtrajecten 

met zorgtype 41 wel een prijs heeft. Subtrajecten met zorgtype 51 zijn zogenaamde 

'childtrajecten' en hebben altijd MSZHoofdtraject ='N'. Het gaat hier om subtrajecten voor IC 

zorg voor personen die vanuit de instelling zijn opgenomen op de IC. Deze childtrajecten 

zijn te koppelen aan een parent-traject (zorgtype 11 of 21) op de variabelen 

MSZSTRDeclaratiesetnummer, MSZSTRInstelling, en MSZSTRLocatie. Er kunnen fouten 

m.b.t. het decimaalteken voorkomen in de geregistreerde prijzen. 

Externe links 

handleiding-dbc-systematiek 

MSZSTRHonorariumDBC 

Deel honorarium van VerkoopprijsDBC 

Definitie  

Het honorariumdeel van de verkoopprijs van een Diagnose Behandeling Combinatie-

subtraject (DBC-subtraject). 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele geeft het honorariumdeel van de verkoopprijs van de DBC. Vanaf 1 jan 2015 

is er overgegaan op een systeem van integrale bekostiging en wordt het honorariumdeel niet 

meer apart gegeven. 

Toelichting bij het gebruik  

De codes hebben de vogende betekenis: M Missing N.v.t. Niet van toepassing (zorgtype 51 

of 52) Zie toelichting bij MSZVerkoopprijsDBC. 

Externe links 

handleiding-dbc-systematiek 

https://werkenmetdbcs.nza.nl/documenten-ziekenhuiszorg/overzicht-releases/dbc-pakket-2016/rz16a/ondersteunende-info/7750-handleiding-dbc-systematiek-v20150701/file
https://werkenmetdbcs.nza.nl/documenten-ziekenhuiszorg/overzicht-releases/dbc-pakket-2016/rz16a/ondersteunende-info/7750-handleiding-dbc-systematiek-v20150701/file
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MSZSTRDeclaratiecode 

Declaratiecode 

Definitie  

De declaratiecode van een zorgproduct. 

Toelichting bij de definitie  

De declaratiecode is bepalend voor het tarief van een DBC-Zorgproduct (geregistreerd in 

subtraject), add-on (geregistreerd in Geleverd Zorgprofiel), of Overig Zorgproduct. 

Toelichting bij het gebruik  

In de codelijst bij deze variabele wordt voor iedere declaratiecode het bijbehorende 

tarieftype gegeven. De indeling naar tarieftype is van toepassing op DBC-Zorgproducten 

(geregistreerd in subtraject), de eventuele bijbehorende add-ons (geregistreerd in Geleverd 

Zorgprofiel), en op Overige Zorgproducten. Voor DBC-Zorgproducten onderscheidt het 

tarieftype declaraties in het A-segment (vaste tarieven) en B-segment (vrij onderhandelede 

tarieven) en verzekerde- of onverzekerde zorg. Voor Overige Zorgproducten kan op basis 

van het tarieftype o.a. onderscheid gemaakt worden tussen eerstelijns diagnostiek, 

supplementairen waaronder add-ons en stollingsfactoren, overige verrichtingen, 

paramedische behandeling en onderzoek, en ondersteunende verrichtingen. In het Geleverd 

Zorgprofiel bestand (MSZGeleverZorgprofielJJJJ) wordt alleen een Declaratiecode gegeven 

voor de Zorgactiviteiten die een indicatie add-on hebben en los van het DBC-zorgproduct 

kunnen worden gedeclareerd. Zorgactiviteiten zonder indicatie add-on hebben waarde 

'888888' (N.v.t.). 

Codelijst 

Zie bijlage MSZSubtrajectenTABcodelijst 

Externe links 

handleiding-dbc-systematiek 

MSZSTRDeclaratiesetnummer 

Uniek nummer van een declaratieset binnen een instelling. 

Definitie  

Het nummer van een declaratieset van een zorgproduct binnen een instelling. 

Toelichting bij de definitie  

Een declaratieset is de verzameling van gegevens uit de bij de declaratie betrokken 

subtrajecten. Dit kan zijn 1) Een initieel subtraject (zorgtype 11) met eventueel één of meer 

subtrajecten met zorgtype 51 (Traject interne ondersteuning/ IC traject met hoofdtraject); 2) 

Een vervolg subtraject (zorgtype 21) met eventueel één of meer subtrajecten met zorgtype 

51; 3) één IC subtraject met zorgtype 52 (IC traject zonder hoofdtraject; IC opname van 

buiten ziekenhuis); of 4) een overig zorgproduct subtraject met zorgtype 41. Subtrajecten 

met zorgtype 11 of 21 worden gekenmerkt als 'hoofdtraject' (MSZHoofdtraject='J'), 

subtrajecten met zorgtype 51 worden gekenmerkt als 'childtraject' (Hoofdtraject='N'). 

Subtrajecten die behoren tot eenzelfde declaratieset kunnen gekoppeld worden op 

https://werkenmetdbcs.nza.nl/documenten-ziekenhuiszorg/overzicht-releases/dbc-pakket-2016/rz16a/ondersteunende-info/7750-handleiding-dbc-systematiek-v20150701/file
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'MSZSTRInstelling', 'MSZSTRLocatie' en 'MSZSTRDeclaratiesetnummer'. Childtrajecten 

van zorgtype 51 worden niet apart afgerekend en hebben waarde N.v.t. op de variabelen 

'MSZVerkoopprijsdbc' en 'MSZHonorariumTotaal'. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde M betekent Missing Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en 

MSZDeclaratiesetnummer kunnen subtrajecten die tot eenzelfde declaratieset horen 

gekoppeld worden. 

Externe links 

handleiding-dbc-systematiek 

MSZSTRHoofddiagnoseICD10 

Hoofddiagnose volgens ICD10 

Definitie  

Diagnose volgens de International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems, versie 10 (ICD10). 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde M betekent Missing Deze variabele is vanaf medio 2015 verplicht in de DBC-

systematiek en is in de periode hiervoor niet gevuld. Voor de codering ICD10 codering, zie: 

"http://www.who-fic.nl/Downloads_en_Links#ICD". Voor de RA gebruikers is de codelijst 

te vinden in de map \8_utilities\Code_Listings\Ziektebeelden en diagnoses\icd_10. 

Codelijst 

Waarde Label 

M Missing 

Externe links 

http://www.who-fic.nl/Downloads_en_Links#ICD 

MSZSTRSoortinstelling4catJJJJ 

Type Instelling afgeleid uit de AGB-code, ingedeeld in 4 categorieën. 

Definitie  

Het type zorginstelling. 

Toelichting bij de definitie  

Er worden vier typen instelling onderscheiden, nl: UMC's; Algemene ziekenhuizen 

(topklinisch); Algemene ziekenhuizen (overig); en overige instellingen. De inhoud van de 

variabele kan jaarlijks wijzigen i.v.m. het kunnen verwerven van het kenmerk 'Topklinisch' 

door algemene ziekenhuizen en ter voorkoming van onthulling van de individuele 

instellingen. Beatrixoord (UMCG), Dekkerswald (Radboudumc), en alle klinisch genetische 

centra zijn gecategoriseerd als UMC. Topklinische ziekenhuizen zijn algemene ziekenhuizen 

die gemachtigd zijn om naast basiszorg ook op enkele gebieden hooggespecialiseerde zorg te 

verlenen. Naast de topklinische algemene ziekenhuizen zijn aan deze categorie ook enkele 

specialistische instellingen toegevoegd: de categorale ziekenhuizen, Het Antoni van 

https://werkenmetdbcs.nza.nl/documenten-ziekenhuiszorg/overzicht-releases/dbc-pakket-2016/rz16a/ondersteunende-info/7750-handleiding-dbc-systematiek-v20150701/file
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Leeuwenhoek en Het Oogziekenhuis Rotterdam. De categorie 'overige instellingen' bevat de 

overige categorale instellingen, dialysecentra, audiologische centra, radiotherapeutische 

centra en zelfstandige behandelcentra (ZBC's). Categorale instellingen zijn instellingen waar 

medisch specialistische en verpleegkundige zorg voor specifieke fysieke ziekten wordt 

verleend (b.v. epilepsiecentra) en revalidatiecentra. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 UMC's 

2 Algemene ziekenhuizen, topklinisch 

3 Algemene ziekenhuizen, overig 

4 Overige instellingen 

 

Externe links 

handleiding-dbc-systematiek 

MSZSTRSettingZPK 

Behandelsetting van de DBC gebaseerd op ZorgProfielKlasse codes. 

Definitie  

De behandelsetting van een Diagnose Behandel Combinatie-subtraject (DBC-subtraject). 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele geeft aan of de 'zwaarste' behandelsetting van het DBC-subtraject 

poliklinisch was, dagbehandeling, of klinisch. Dit wordt bepaald op basis van de 

ZorgProfielKlasse (ZPK) van de zorgactiviteiten die bij de DBC horen. Zorgactiviteiten met 

ZPK-codes 1 (polikliniekbezoek), 2 (dagverpleging) en 3 (kliniek) worden hiervoor gebruikt. 

Als een DBC zorgactiviteiten heeft van meerdere settings (b.v. polikliniekbezoek én 

klinische verpleegdag) dan wordt de hoogste (= 'zwaarste) setting gekozen (in dit voorbeeld 

de klinische setting). Poliklinische behandeling betreft polikliniekconsulten en beperkte 

behandelingen op de polikliniek, waarbij de patiënt niet wordt opgenomen en de behandeltijd 

beperkt is tot maximaal enkele uren. Bij een dagbehandeling wordt een patiënt een aantal 

uren opgenomen op een dagverplegingsafdeling voor een geplande ingreep, onderzoek of 

andere behandeling op dezelfde dag (dag opname of dagverpleging). Bij een klinische 

behandeling wordt de patiënt opgenomen in de instelling en is er sprake van een of meer 

verpleegdagen (klinische opname) met minimaal één overnachting. 

Toelichting bij het gebruik  

Als er voor een DBC-subtraject geen ZPK 1, 2,of 3 geregistreerd zijn krijgt deze variabele 

waarde '9'. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Poliklinisch 

2 Dagbehandeling 

3 Klinisch 

9 Geen Setting gebaseerd op ZPK code 

https://werkenmetdbcs.nza.nl/documenten-ziekenhuiszorg/overzicht-releases/dbc-pakket-2016/rz16a/ondersteunende-info/7750-handleiding-dbc-systematiek-v20150701/file
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Externe links 

handleiding-dbc-systematiek 

MSZSTROphooggewicht 

Ophooggewicht 

Definitie  

Factor om waarnemingen op te hogen voor in het bestand ontbrekende Diagnose 

Behandeling Combinatie-subtrajecten (DBC-subtrajecten). 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele bevat ophooggewichten, d.w.z. factoren om waarnemingen op te hogen voor 

in het bestand ontbrekende Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten (DBC-

subtrajecten). Door de waarnemingen in het subtrajectenbestand te wegen met de 

ophooggewichten wordt opgehoogd naar randtotalen voor het aantal aan zorgverzekeraars 

gedeclareerde DBC-subtrajecten volgens de registratie van Vektis. De gewichten zijn 

berekend met verschillende combinaties van de volgende variabelen van de subtrajecten: 

Type instelling, GGD-Regio van de patiënt, Behandelend Specialisme, Zorgtype (initieel of 

vervolg subtraject), Segment (A of B), Openjaar subtraject, Sluitjaar subtraject. In het 

subtrajectenbestand bevat deze variabele de gewichten waarmee kan worden opgehoogd naar 

het aantal gesloten subtrajecten in het verslagjaar. De gewichten zijn alleen beschikbaar voor 

subtrajecten met zorgtype 11 (initieel subtraject) of 21 (vervolg subtraject) waarvoor gold 

dat de bijbehorende patiënt woonachtig was in Nederland in het open- of sluitjaar (of beide) 

van het subtraject. 

Toelichting bij het gebruik  

De code M betekent Missing. De code N.v.t. betekent dat er geen gewicht is berekend omdat 

het gaat om een subtraject met een zorgtype anders dan 11 of 21, of een subtraject van een 

patiënt die niet woonachtig was in Nederland. Deze variabele is in de voorlopige bestanden 

voor 2013 en 2014 niet nog niet gevuld. 

Externe links 

handleiding-dbc-systematiek 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

MSZSubtrajecten2013TABV1 Eerste plaatsing 

MSZSubtrajecten2014TABV1 Eerste plaatsing 

MSZSubtrajecten2013TABV2 MSZSTROPHOOGGEWICHT gevuld 

MSZSubtrajecten2014TABV2 MSZSTROPHOOGGEWICHT gevuld 

MSZSubtrajecten2015TABV1 Eerste plaatsing 

 


