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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 Geleverd zorgprofiel bij geopende Diagnose Behandeling 

Combinatie-trajecten in de Geestelijke Gezondheidszorg.” 

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
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 2011 t/m 2016. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Vanaf versie 2014V2 nieuw bestand op basis van nieuwe gegevens. 

 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 

“Geleverd zorgprofiel bij geopende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten in de 

Geestelijke Gezondheidszorg”. 

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 Geestelijke Gezondheidszorg, zoals deze geregistreerd worden in de 

DBC-systematiek en in overige declarabele zorgproducten. Voor 2014 betrof dit de 

tweedelijns GGZ, vanaf 2014 betreft dit de gespecialiseerde GGZ. 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 GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken. De bestanden zijn gebaseerd op de 

door de instellingen aangeleverde gegevens aan het DBC Informatiesysteem (DIS), beheerd 

door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  

Er zijn 4 verschillende bestanden: een bestand met DBC-trajecten en zorgtrajecten 

(DBCGGZtrajectenTAB), Een bestand met het geleverd zorgprofiel 

(DBCGGZGeleverdZorgprofielTAB) bij een DBC-traject, een bestand met de 

nevendiagnosen bij een DBC-traject (DBCGGZDIAGNOSENTAB) en een bestand met 

overige zorgproducten (DBCGGZOverigeZorgproductenTAB).  

Wanneer een patiënt met een zorgvraag bij een praktijk of instelling komt, wordt in de DBC-

registratie voor deze zorgvraag een zorgtraject geopend. Een zorgtraject bevat gegevens over 

de belangrijkste diagnose. Bij een zorgtraject horen één of meerdere DBC-trajecten. Een DBC-

traject (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 trajectenbestand: in het geleverd 

zorgprofielbestand en diagnose bestand zitten de zorgtrajecten en diagnosen die horen bij 

trajecten met een startdatum in het peiljaar. De maximale looptijd van een DBC is 365 dagen. 

De zorgactiviteiten die in een traject zijn uitgevoerd staan in het geleverd zorgprofielbestand. 

Het DBC-traject vormt samen met de bijbehorende zorgactiviteiten de basis voor de declaratie 

van een DBC-zorgproduct. In het trajectbestand staat vermeld om welk specifiek zorgproduct 

het gaat (variabele Productgroepcode). Ten slotte zijn er nog 'overige verrichtingen' (OVV's) 

die los van de DBC-systematiek kunnen worden gedeclareerd. Het OVV-bestand bevat dus 

verrichtingen binnen de tweedelijns of gespecialiseerde GGZ die buiten de DBC-systematiek 

vallen en dus niet gekoppeld kunnen worden aan een DBC-traject.  

Uitgebreide informatie over de DBC-systematiek is te vinden op de website van NZa: 

https://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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Beschrijving van de populatie 

Alle personen waarvoor in het peiljaar minstens één DBC GGZ is geopend en die in het op 

enig moment in het GBA gestaan hebben. 

Methodologie 

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

gekoppeld konden worden aan de Basisregistratie Personen (BRP). Dit betreft 97,7 % van de 

in DIS geregistreerde DBC-trajecten en overige zorgproducten in 2014. 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 dimensieloos-nummer, 

dat gebruikt kan worden voor koppeling aan andere SSB-bestanden van het CBS. In het 

trajectenbestand is een ophooggewicht gegeven waarmee de (aan het BRP gekoppelde) 

trajecten kunnen worden opgehoogd naar alle trajecten zoals gedeclareerd bij de 

zorgverzekeraars. De bij de trajecten horende zorgactiviteiten in het geleverd 

zorgprofielbestand kunnen desgewenst ook met het ophooggewicht van het betreffende traject 

opgehoogd worden. 
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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 GGZInstelling A8 

4 GGZLocatie A2 

5 GGZDBCtrajectnummer A15 

6 GGZGZPVolgnummer A9 

7 GGZGZPtypeactiviteit A2 

8 GGZGZPZorgactiviteitVolgnummer A15 

9 GGZGZPZorgactiviteit A13 

10 GGZGZPZorgactiviteitDatum A8 

11 GGZGZPVBLBegindatum A8 

12 GGZGZPVBLEinddatum A8 

13 GGZGZPDagen F10 

14 GGZGZPUren F10 

15 GGZGZPEenheden F10 

16 GGZGZPDirecttijd F10 

17 GGZGZPReistijd F10 

18 GGZGZPAlgemeentijd F10 

19 GGZGZPBeroepcode A17 

20 GGZGZPDeelfactor F10 

21 GGZGZPAfspraaknummer A50 

22 GGZGZPTarief F10.2 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer 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. 

GGZInstelling 

Versleutelde AGB-code van de zorgverlenende instelling. 

Definitie  

Een zorginstelling (zorgconcern) identificerend nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Samen met het DBCTrajectnummer en de Locatie identificeert de Instelling een uniek DBC-

subtraject. Samen met het Zorgactiviteitnummer en de Locatie identificeert de Instelling een 

unieke Zorgactiviteit. 
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Toelichting bij het gebruik  

Met een sleutel van drie variabelen (GGZInstelling, GGZLocatie, en 

GGZDBCtrajectnummer) kan een DBCtraject gekoppeld worden met één of meerdere 

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

GGZGeleverdZorgprofielJJJJ en met de nevendiagnosen in het bestand GGZDiagnoselJJJJ. 

GGZLocatie 

(Administratieve) locatie van de Instelling. 

Definitie  

De locatie van een zorginstelling. 

Toelichting bij de definitie  

Samen met het DBCtrajectnummer en de Instelling identificeert de Locatie een uniek DBC-

subtraject. Samen met het ZorgactiviteitVolgnummer en de Instelling identificeert de Locatie 

een unieke Zorgactiviteit. 

Toelichting bij het gebruik  

Met een sleutel van drie variabelen (GGZInstelling, GGZLocatie, en 

GGZDBCtrajectnummer) kan een DBCtraject gekoppeld worden met één of meerdere 

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

GGZGeleverdZorgprofielJJJJ en met nevendiagnosen in bestand GGZDiagnosenJJJJ. 

GGZDBCtrajectnummer 

Uniek nummer van een DBC-subtraject binnen een instelling. 

Definitie  

Een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) traject identificerend nummer. 

Toelichting bij de definitie  

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

de zorg wordt gedeclareerd. Het DBC traject 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 DBCtrajectnummer een uniek DBC-traject. 

Toelichting bij het gebruik  

Met een sleutel van drie variabelen (GGZInstelling, GGZLocatie, en 

GGZDBCtrajectnummer) kan een DBCtraject gekoppeld worden met één of meerdere 

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

GGZGeleverdZorgprofielJJJJ.). 

GGZGZPVolgnummer 

Uniek volgnummer van een zorgactiviteit. 

Definitie  

Een volgnummer van een zorgactiviteit binnen een zorginstelling. 
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Toelichting bij het gebruik  

Bij een update van de dataset wordt dit nummer opnieuw aangemaakt. Het 

GGZGZPZorgactiviteitVolgnummer blijft wel gelijk tussen versies. 

GGZGZPtypeactiviteit 

Type zorgactiviteit 

Definitie  

Het type geestelijke gezondheidszorg (GGZ)-zorgactiviteit dat is verleend aan een patiënt. 

Toelichting bij de definitie  

De activiteiten worden onderverdeeld in 4 verschillende groepen: Tijdschrijven, 

Verrichtingen, Dagbesteding en Verblijf. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze activiteiten hebben hun eigen variabelen. Als een variabele niet voor alle type activiteiten 

geldig is zal dit worden vermeld. 

Codelijst 

Waarde Label 

TS Tijdschrijven 

VR Verrichtingen 

DB Dagbesteding 

VB Verblijf 

GGZGZPZorgactiviteitVolgnummer 

Uniek nummer van een Zorgactiviteit binnen een Instelling. 

Definitie  

Een volgnummer van een zorgactiviteit binnen een zorginstelling. 

Toelichting bij de definitie  

Een willekeurig aangemaakt nummer om de regels uniek te kunnen identificeren. 

GGZGZPZorgactiviteit 

Zorgactiviteit 

Definitie  

Duidt een zorgactiviteit aan. 

Toelichting bij de definitie  

De Zorgactiviteit geeft weer om welke specifieke Zorgactiviteit het gaat. 

Toelichting bij het gebruik  

De code indeling is hierarchisch: het totaal aantal op een code is het aantal op de code plus het 

aantal op een onderliggende code. 

GGZGZPZorgactiviteitDatum 

Datum waarop de Zorgactiviteit wordt uitgevoerd. 
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Definitie  

De datum waarop een zorgactiviteit is uitgevoerd. 

Toelichting bij de definitie  

Format YYYYMMDD 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is gevuld voor de volgende typen activiteit: TS,VR,DB 

GGZGZPVBLBegindatum 

Datum waarop het verblijf is begonnen. 

Definitie  

De datum waarop een verblijf van een patiënt in een zorginstelling is aangevangen. 

Toelichting bij de definitie  

Format YYYYMMDD 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is gevuld voor de volgende type activiteit: VB 

GGZGZPVBLEinddatum 

Datum waarop het verblijf is beëindigd. 

Definitie  

De datum waarop een verblijf van een patiënt in een zorginstelling is beëindigd. 

Toelichting bij de definitie  

Format YYYYMMDD 

Toelichting bij het gebruik  

Voor 2012 is de einddatum nooit gevuld, in 2012 is hij voor 90% gevuld, na 2012 is de 

einddatum altijd gevuld. Deze variabele is gevuld voor de volgende type activiteit: VB 

GGZGZPDagen 

Aantal dagen verblijf 

Definitie  

Het aantal dagen dat een patiënt verblijft in een zorginstelling. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is gevuld voor de volgende type activiteit: VB 

GGZGZPUren 

Aantal uren dagbesteding 

Definitie  

Het aantal uren dat een patiënt dagbesteding krijgt binnen een zorginstelling. 

GGZGZPEenheden 

Aantal maal dat de GGZ-verrichting is uitgevoerd. 
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Definitie  

Het aantal maal dat een Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)-verrichting is uitgevoerd. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is gevuld voor de volgende typen activiteit: VR 

GGZGZPDirecttijd 

Tijd die direct aan de behandeling van de patiënt is besteed. 

Definitie  

De directe contacttijd die aan een patiënt wordt besteed in het kader van het uitvoeren van een 

zorgactiviteit. 

Toelichting bij de definitie  

Direct bestede tijd in minuten. Dit betreft de directe contacttijd die aan een patiënt wordt 

besteed in het kader van het uitvoeren van een activiteit. Het aantal minuten te registreren bij 

groepscontact is gelijk aan de duur van het groepscontact gedeeld door het aantal aanwezige 

patiënten. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is gevuld voor de volgende type activiteit: TS 

GGZGZPReistijd 

Tijd die aan reizen is besteed. 

Definitie  

De tijd die een behandelaar besteedt aan het reizen van en naar de patiënt die buiten de 

instelling behandeling, begeleiding of verpleging ontvangt. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft tijd die de behandelaar besteedt aan het reizen van en naar de patiënt die buiten de 

instelling behandeling, begeleiding of verpleging ontvangt. De behandelaar mag alleen reistijd 

registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Verschijnt 

de patiënt niet (no show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is gevuld voor de volgende type activiteit: TS 

GGZGZPAlgemeentijd 

Algemene tijd. 

Definitie  

De tijd die een behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct 

patiëntgebonden tijd), maar waarbij de patiënt zelf niet aanwezig is. 

Toelichting bij de definitie  

Dit is tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct 

patiëntgebonden tijd), maar waarbij de patiënt zelf niet aanwezig is. Voorbeelden van indirect 

patiëntgebonden tijd zijn: •het voorbereiden van een activiteit (bijvoorbeeld een sessie 
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psychotherapie); •verslaglegging in het kader van de activiteit (bijvoorbeeld psychiatrisch 

onderzoek); •hersteltijd na een intensieve behandelsessie. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is gevuld voor de volgende type activiteit: TS 

GGZGZPBeroepcode 

Beroepscode van de uitvoerder van de geestelijke gezondheidszorgactiviteit. 

Definitie  

Het beroep van een persoon gebaseerd Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). 

Toelichting bij de definitie  

BIG-beroep van de behandelaar. Als een medewerker niet één van de beroepen van de lijst 

uitvoert is deze ook niet gerechtigd om tijd te schrijven. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is gevuld voor de volgende type activiteit: TS 

Codelijst 

Waarde Label 

AD Administratief 

AG Agogische beroepen 

AG.BG Agogische beroepen: Basisberoep Gezondheidszorg 

AG.BG.agoog GGZ-agoog 

AG.BI GGZ-agoog: Basisberoep initieel 

AG.BI.ev.hbo Ervaringsdeskundige ggz HBO 

AG.BI.ev.mbo Ervaringsdeskundige ggz MBO 

AG.BI.hped HBO-pedagoog 

AG.BI.mwd Maatschappelijk werkende 

AG.BI.sph Sociaal Pedagogisch Hulpverlener 

AG.SF Sociaal Pedagogisch Hulpverlener: Specialisatie / 

functiedifferentiatie AG.SF.kjpsych Agoog K&J psychiatrie 

AG.SF.overig Overig Agogisch SF 

AG.SF.vrstgeh Agoog verstandelijk gehandicapten 

MB Medische beroepen 

MB.BG Medische beroepen: Basisberoep Gezondheidszorg 

MB.BG.basis Arts (waaronder Agio/Agnio) 

MB.SF Medische beroepen: Specialisatie / functiedifferentiatie 

MB.SF.AVG Arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) 

MB.SF.overig Overig medisch SF 

MB.SF.sger Sociaal geriater 

MB.SF.vslarts Arts verslavingszorg 

MB.SP Medische beroepen: Specialisme 

MB.SP.kger Klinisch geriater 

MB.SP.oud Specialist ouderengeneeskunde 
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Waarde Label 

MB.SP.psych Psychiater 

OV Somatische beroepen (wet BIG) 

OV.BG Somatische beroepen (wet BIG): Basisberoep Gezondheidszorg 

OV.BG.diet Dietist 

OV.BG.ergo Ergotherapeut 

OV.BG.fysio Fysiotherapeut 

OV.BG.logo Logopedist 

OV.KJ Kinder- en jeugdpsycholoog 

OV.KJ.psych Kinder- en jeugdpsycholoog 

OV.OR Orthopedagoog-generalist 

OV.OR.gen Orthopedagoog-generalist 

OV.SP Somatische beroepen (wet BIG): Specialisme 

OV.SP.artsmg Arts maatschappij en gezondheid 

OV.SP.harts Huisarts 

OV.SP.karts Kinderarts 

OV.SP.kger Klinisch geriater 

OV.SP.neur Neuroloog 

PB Psychologische beroepen 

PB.BG Psychologische beroepen: Basisberoep Gezondheidszorg 

PB.BG.gzpsy GZ-psycholoog 

PB.BI Psychologische beroepen: Basisberoep initieel 

PB.BI.gzkd GGZ gezondheidskundige 

PB.BI.ped Pedagoog (waaronder orthopedagoog) 

PB.BI.psy Psycholoog (geen verdere specialisatie) 

PB.SF Psychologische beroepen: Specialisatie / functiedifferentiatie 

PB.SF.gedrth Gedragstherapeut 

PB.SF.kjth K&J-therapeut 

PB.SF.overig Overig psychologisch SF 

PB.SP Psychologische beroepen: Specialisme 

PB.SP.klinneurops Klinisch neuropsycholoog 

PB.SP.klinps Klinisch psycholoog 

PT Psychotherapeutische beroepen 

PT.BG Psychotherapeutische beroepen: Basisberoep Gezondheidszorg 

PT.BG.psth Psychotherapeut 

VB Verpleegkundige beroepen 

VB.BG Verpleegkundige beroepen: Basisberoep Gezondheidszorg 

VB.BG.vrplk Verpleegkundige (art.3) 

VB.SF Verpleegkundige beroepen: Specialisatie / functiedifferentiatie 

VB.SF.cpv Consultatief Psych. Verpleegkundige 

VB.SF.fpv Forensisch Psychiatrisch Verpleegkundige 

VB.SF.overig Overig verpleegkundig SF 

VB.SF.spv Sociaal Psych. Verpleegkundige 
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Waarde Label 

VB.SP Verpleegkundige beroepen: Specialisme 

VB.SP.vrplsp Verpleegkundig specialist GGZ 

VK Vaktherapeutische beroepen 

VK.BG Vaktherapeutische beroepen: Basisberoep Gezondheidszorg 

VK.BG.vakth GZ- vaktherapeut 

VK.BI Vaktherapeutische beroepen: Basisberoep initieel 

VK.BI.ct Vaktherapeut creatief 

VK.BI.pmt Vaktherapeut psychomotorisch 

VK.SF Vaktherapeutische beroepen: Specialisatie / functiedifferentiatie 

VK.SF.overig Overig vaktherapeutisch SF 

VK.SF.vakth GGZ-vaktherapeut 

GGZGZPDeelfactor 

Aantal aanwezigen bij groepscontact. 

Definitie  

Het aantal aanwezige patiënten bij een groepscontact. 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal aanwezige patiënten bij een groepscontact ongeacht de wijze van financiering. 

Hiermee wordt de relatie tussen de aanwezige behandelaren (beroepen) en patiënten 

weergegeven. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is gevuld voor de volgende type activiteit: TS. De directe tijd van het contact 

is al gedeeld door het aantal deelnemers van het contact. 

GGZGZPAfspraaknummer 

Afspraaknummer van de activiteit. 

Definitie  

Een uniek nummer/code van een zorgafspraak. 

Toelichting bij de definitie  

Als diverse patiënten bij dezelfde afspraak aanwezig zijn, worden zij geregistreerd onder 

hetzelfde afspraaknummer/code. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is gevuld voor de volgende type activiteit: TS 

GGZGZPTarief 

Tarief van activiteiten. 

Definitie  

Het tarief van een zorgprestatie. 
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Toelichting bij de definitie  

Het is een tarief per stuk, indien het aantal groter is dan 1, dient het tarief vermenigvuldigd te 

worden met het aantal om tot een totaal te komen. 

Toelichting bij het gebruik  

Indien het aantal groter is dan 1, dient het tarief vermenigvuldigd te worden met het aantal om 

tot een totaal te komen. Vanaf 2012 is de prijs van de verblijfdagen niet meer integraal in de 

prijs van de DBC opgenomen. Deze variabele is gevuld voor de volgende typen activiteit: 

VR,DB, VB 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

GGZDBCGeleverdZorgprofiel2011TabV1  Eerste plaatsing 

GGZDBCGeleverdZorgprofiel2012TabV1  Eerste plaatsing  

GGZDBCGeleverdZorgprofiel2013TabV1  Eerste plaatsing  

GGZDBCGeleverdZorgprofiel2014TabV1  Eerste plaatsing  

GGZDBCGeleverdZorgprofiel2014TabV2  Nieuwe versie  

GGZDBCGeleverdZorgprofiel2015TabV1  Eerste plaatsing 

GGZDBCGeleverdZorgprofiel2016TabV1  Eerste plaatsing 

 


