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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 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
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 2017. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 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


 

 

Microdata Services 
 

documentatie Mszgeleverdzorgprofieltab       4 

Inhoudsopgave 

Bronvermelding ....................................................................................................... 2 

Beschikbare bestand(en): .................................................................................................. 3 

1. Inleiding ............................................................................................................... 5 

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden ....................................................... 6 

Onderwerp microdatabestand(en) .................................................................................................. 6 

Beschrijving ................................................................................................................................... 6 

Beschrijving van de populatie ........................................................................................................ 7 

Methodologie ................................................................................................................................. 7 

3. Bestandsopbouw en toelichting ........................................................................... 8 

Bestandsopbouw ................................................................................................................. 8 

Toelichting op de variabelen ............................................................................................. 9 

RINPERSOONS ............................................................................................................................ 9 

RINPERSOON............................................................................................................................... 9 

MSZGZPInstelling ......................................................................................................................... 9 

MSZGZPLocatie .......................................................................................................................... 10 

MSZGZPDBCSubtrajectnummer ................................................................................................ 10 

MSZGZPZorgactiviteitVolgnummer ........................................................................................... 11 

MSZGZPZorgactiviteitDatum ..................................................................................................... 11 

MSZGZPUitvoerendSpecialisme ................................................................................................. 11 

MSZGZPZorgactiviteit ................................................................................................................ 11 

MSZGZPAantal ........................................................................................................................... 12 

MSZGZPDeclaratiecode .............................................................................................................. 12 

MSZGZPVerkoopprijsAOOZP .................................................................................................... 13 

MSZGZPHonorariumAOOZP ..................................................................................................... 13 

Versiegeschiedenis ............................................................................................................ 15 



 

 

Microdata Services 
 

documentatie Mszgeleverdzorgprofieltab       5 

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 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


 

 

Microdata Services 
 

documentatie Mszgeleverdzorgprofieltab       6 

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 3 verschillende inhoudelijke bestanden: een bestand met DBC-subtrajecten 

(MSZSubtrajectenJJJJTABVV), een bestand met het geleverd zorgprofiel 

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

zorgproducten (MSZOverigeZorgproductenJJJJTABVV). Naast de inhoudelijke bestanden is 

er een bestand met gewichten beschikbaar waarmee het aantal geopende, lopende en gesloten 

DBC-subtrajecten in een kalenderjaar kan worden opgehoogd naar randtotalen volgens een 

(meer volledig) declaratiebestand van Vektis (MSZOphooggewichtenJJJJ). Het 

ophooggewicht voor gesloten DBC-subtrajecten is ook opgenomenin het 

MSZSubtrajectenJJJJTABVV bestand. 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. Vanaf 2015 is de 

maximale looptijd van een DBC 120 dagen; tot 2015 was dit 365 dagen. De basis van deze 

dataset is het subtrajectenbestand, dat alle DBC's bevat met een sluitdatum in het peiljaar. In 

het hieraan koppebare geleverd zorgprofiel bestand zitten zorgactiviteiten die horen bij 

subtrajecten met een sluitingsdatum in het peiljaar. De zorgactiviteiten die in een subtraject 

zijn uitgevoerd betreffen verrichtingen in het kader van diagnostiek, behandeling, consulten, 

verpleegdagen en/of (dure) geneesmiddelen. Vanaf 2017 is de declaratie van dure 

geneesmiddelen gewijzigd. Add-ons voor dure geneesmiddelen en stollingsfactoren die horen 

bij subtraject met een opendatum vanaf 1 januari 2017 zijn hierdoor niet meer terug te vinden 

in het zorgactiviteitenbestand. Het DBC-subtraject vormt samen met de bijbehorende 

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

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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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. Uitgebreide informatie over 

de DBC-systematiek is te vinden op de website van NZa.  

Beschrijving van de populatie 

Geleverd Zorgprofiel bij gesloten 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). Voor alle gepubliceerde jaren kon 

ongeveer 99% (of meer) van de patiëten gekoppeld worden. 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. De bestanden zijn niet volledig. De 

subtrajecten in het subtrajectenbestand met zorgtype 11 of 21 en een declaratiecode voor 

verzekerde zorg zijn 95,3% compleet voor 2014 (V3), 92,8% voor 2015 (V2), 85,1% voor 

2016 (V1) en 81,3% voor 2017 (V1). In het subtrajectenbestand is een ophooggewicht gegeven 

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

peiljaar gesloten subtrajecten zoals gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. De bij de 

subtrajecten horende zorgactiviteiten in het geleverd zorgprofiel bestand kunnen desgewenst 

ook met het ophooggewicht van het betreffende subtraject opgehoogd worden. 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. 

 

https://werkenmetdbcs.nza.nl/
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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 MSZGZPInstelling A8 

4 MSZGZPLocatie A2 

5 MSZGZPDBCSubtrajectnummer A15 

6 MSZGZPZorgactiviteitVolgnummer A15 

7 MSZGZPZorgactiviteitDatum A8 

8 MSZGZPUitvoerendSpecialisme A4 

9 MSZGZPZorgactiviteit A6 

10 MSZGZPAantal A10 

11 MSZGZPDeclaratiecode A6 

12 MSZGZPVerkoopprijsAOOZP A20 

13 MSZGZPHonorariumAOOZP A20 
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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/BRP 

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. 

MSZGZPInstelling 

Versleutelde AGB-code van de zorgverlenende instelling. 

Definitie  

Versleuteld 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 subtrajecten die horen bij eenzelfde zorgtraject bij elkaar 

gezocht worden. 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). 

MSZGZPLocatie 

(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 subtrajecten die horen bij eenzelfde zorgtraject bij elkaar 

worden gezocht. 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). 

MSZGZPDBCSubtrajectnummer 

Uniek nummer van een DBC-subtraject binnen een instelling. 

Definitie  

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 
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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 subtrajecten die horen bij eenzelfde zorgtraject bij elkaar 

worden gezocht. 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). 

MSZGZPZorgactiviteitVolgnummer 

Uniek nummer van een Zorgactiviteit binnen een Instelling. 

Definitie  

Een volgnummer van een zorgactiviteit binnen een zorginstelling 

Toelichting bij de definitie  

Samen met de Instelling en Locatie identificeert het ZorgactiviteitVolgnummer een unieke 

Zorgactiviteit. 

MSZGZPZorgactiviteitDatum 

Datum waarop de Zorgactiviteit wordt uitgevoerd. 

Definitie  

De datum waarop een zorgactiviteit is uitgevoerd. 

Toelichting bij de definitie  

Format YYYYMMDD 

MSZGZPUitvoerendSpecialisme 

Uitvoerend specialisme 

Definitie  

Het uitvoerend specialisme van een zorgactiviteit of verrichting. 

Toelichting bij de definitie  

Het specialisme dat de Zorgactiviteit of Verrichting heeft uitgevoerd. 

MSZGZPZorgactiviteit 

Zorgactiviteit 

Definitie  

Duidt een zorgactiviteit aan. 
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Toelichting bij de definitie  

De Zorgactiviteit geeft weer om welke specifieke Zorgactiviteit het gaat. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele komt voor in het Geleverd Zorgprofiel bestand en het Overige Zorgproducten 

bestand. Behalve met de MSZZorgactiviteit codelijst is deze variabele ook te koppelen met de 

reflijst Zorgactiviteiten (koppelen op MSZGZPZorgactiviteit=MSZZorgactiviteit). In deze 

reflijst is op te zoeken welke Zorgactiviteiten als add-on gedeclareerd kunnen worden 

(Indicatie add-on = 'Ja'). Verder bevat de reflijst informatie over de eenheid, gerelateerd aan 

de variabele MSZAantal, die van toepassing is op de betreffende Zorgactiviteit. Ook kan met 

de reflijst een grovere indeling van de Zorgactiviteiten worden gemaakt in zorgproductklassen. 

Add-on zorgactiviteiten kunnen los (als overig zorgproduct van de categorie ‘supplementaire 

producten’) of additioneel bij een DBC-zorgproduct (geregistreerd in geleverd zorgprofiel) 

gedeclareerd worden. Hierbij kan enige overlap plaatsvinden in de registratie, d.w.z. dat 

dezelfde zorgactiviteit zowel in het Geleverd Zorgprofiel bestand als in het Overige 

Zorgproducten bestand staat geregistreerd. Dubbeltellingen in add-on zorgactiviteiten binnen 

een bepaalde periode kunnen deels achterhaald worden door beide bestanden te koppelen op 

MSZZorgactiviteit, MSZZorgactiviteitdatum (of periode), RINPERSOON en evt. 

MSZInstelling en MSZLocatie (zo nodig rekening houdend met eventuele correctierecords bij 

de variabele MSZAantal in het Overige Zorgproductenbestand (zie toelichting bij 

MSZAantal). Let bij het koppelen op de verschillende tussenvoegsels (GZP en OZP) in de 

namen van de variabelen. 

MSZGZPAantal 

Aantal 

Definitie  

Het aantal eenheden behorend bij een zorgactiviteit. 

Toelichting bij het gebruik  

De eenheid waarin deze variabele wordt uitgedrukt verschilt per Zorgactiviteit. In de reflijst 

zorgactiviteiten is terug te vinden welke eenheid (bijv. milligram of minuten) van toepassing 

is bij het verstrekte aantal. In het Overige Zorgproducten bestand komt een beperkt aantal 

records voor met een waarde ‘0’ of een negatieve waarde op de variabele MSZAantal. Dit zijn 

vermoedelijk achtergebleven correcties. Het is daarom aan te raden om de aantallen 

zorgactiviteiten in het Overige Verrichtingenbestand te aggregeren op RINPERSOON, 

MSZInstelling, MSZLocatie, MSZZorgactiviteit en MSZZorgactiviteitdatum (of periode), en 

de dan nog resterende zorgactiviteiten met een negatief aantal of aantal ‘0’ te verwijderen. 

Verder kunnen er dubbeltellingen van add-on zorgactiviteiten voorkomen in het Overige 

Zorgproducten bestand in vergelijking met het Geleverd Zorgprofiel bestand (zie toelichting 

bij MSZZorgactiviteit). Ook kunnen er fouten m.b.t. het decimaalteken in de variabele 

MSZAantal zitten (b.v. n=100 in plaats van n=1). 

MSZGZPDeclaratiecode 

Declaratiecode 
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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.). 

MSZGZPVerkoopprijsAOOZP 

Verkoopprijs Add-on of Overig Zorgproduct 

Definitie  

De verkoopprijs van een Add-on Zorgactiviteit of Overig Zorgproduct (AOOZP). 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele geeft de Verkoopprijs van een add-on Zorgactiviteit of Overig Zorgproduct. 

Toelichting bij het gebruik  

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

(geen indicatie add-on) De Verkoopprijs is het totale bedrag dat wordt gedeclareerd voor een 

Zorgactiviteit met indicatie add-on of een Overig Zorgproduct, waarbij het verstrekte aantal 

eenheden is verrekend in de prijs. Zorgactiviteiten zonder indicatie add-on kunnen niet 

afzonderlijk gedeclareerd worden (deze zijn meegenomen in de verkoopprijs van het DBC-

subtraject) en hebben daarom 'N.v.t.' bij de verkoopprijs. Records met een verkoopprijs 

missing of '0' in het originele bestand zijn gehercodeerd als 'M' (missing). Er kunnen fouten 

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

MSZGZPHonorariumAOOZP 

Deel Honorarium van Verkoopprijs van Add-on Add-on of Overig Zorgproduct 

Definitie  

Het honorariumdeel van de verkoopprijs van een Add-on Zorgactiviteit of Overig Zorgproduct 

(AOOZP). 
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Toelichting bij de definitie  

Deze variabele geeft het Honorariumdeel van de Verkoopprijs van een add-on Zorgactiviteit 

of Overig Zorgproduct. 

Toelichting bij het gebruik  

Zorgactiviteiten zonder indicatie add-on kunnen niet afzonderlijk gedeclareerd worden hebben 

daarom 'N.v.t.' bij Honorarium. Records met Honorarium missing of '0' in het originele bestand 

zijn gehercodeerd als 'M' (missing). Voor een deel van de add-on Zorgactiviteiten of Overige 

Zorgproducten wordt geen Honorariumdeel gerekend. Hier betekent 'M' dus 'geen 

Honorarium'. Er kunnen fouten m.b.t. het decimaalteken voorkomen in de geregistreerde 

prijzen. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

MSZGeleverdZorgprofiel2013TABV1 Eerste plaatsing 

MSZGeleverdZorgprofiel2014TABV1 Eerste plaatsing 

MSZGeleverdZorgprofiel2014TABV2 Bestand op basis van completere brondata 

MSZGeleverdZorgprofiel2015TABV1 Eerste plaatsing 

MSZGeleverdZorgprofiel2014TABV3 In deze versie zijn de zorgactiviteiten voor 

dubbele subtrajecten verwijderd. 

MSZGeleverdZorgprofiel2015TABV2 Zorgactiviteiten voor dubbele subtrajecten 

verwijderd. 

MSZGeleverdZorgprofiel2016TABV1 Eerste plaatsing 

MSZGeleverdZorgprofiel2017TABV1 Eerste plaatsing 

 

 


