
Gedragsregel Correct 
Declareren



G
ed

ra
g

sr
eg

el
 C

or
re

ct
 D

ec
la

re
re

n

2

Kostenbeheersing
De medisch specialist vervult een belangrijke rol in de 
kostenbeheersing van de zorg. Naast zorginhoudelijke 
verantwoordelijkheid draagt hij verantwoordelijkheid voor 
gepast gebruik van zorg én voor correcte vastlegging van 
geleverde zorg opdat hieruit een correcte declaratie aan de 
patiënt of diens zorgverzekeraar kan worden afgeleid. 
 

Reikwijdte
Deze gedragsregel richt zich op de medisch specialist 
die betrokken is bij zorg geleverd binnen een instelling 
voor medisch specialistische zorg aan een patiënt die op 
basis van de DOT-systematiek1 wordt gedeclareerd. Deze 
gedragsregel beoogt de medisch specialist een normenka-
der te geven waaraan hij het doelmatige en rechtmatige 
gebruik van voor de zorg bestemde gelden en middelen 
kan toetsen. 

Algemene norm 
Een correcte declaratie is enerzijds gebaseerd op gepaste 
zorg en anderzijds op correcte vastlegging van zorg- en 
subtraject, diagnose en zorgactiviteiten ten behoeve van 
de DOT-declaratie. 

Als er (na toepassing van dit normenkader) keuzevrijheid 
of interpretatieruimte blijft bestaan in gebruik of vastleg-
ging, hanteert de medisch specialist als uitgangspunt 
‘goedkoop als het kan, duur als het moet’. 

Gepaste zorg 
Gepaste zorg is zorg afgestemd op de zorgbehoefte van de 
patiënt, in samenhang verleend door die professional(s) 
in die setting die daarvoor geschikt is, gegeven op het 
juiste moment en conform de stand van wetenschap en 
praktijk of door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt 
als verantwoorde en adequate zorg, zoals onder meer 
beschreven in richtlijnen en normen.  

Gedragsregel 
Correct 
Declareren

(1)    Voor ggz-instellingen, zelfstandig gevestigde praktijken binnen 

de ggz, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen en 

umc’s geldt de DBC-systematiek.
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De medisch specialist levert binnen zijn deskundigheids-
gebied gepaste zorg door: 
•  te handelen (diagnostiek en behandeling) met als uit-

gangspunt de richtlijnen en normen vastgesteld door 
wetenschappelijke verenigingen;

•  te handelen met als uitgangspunt de afspraken met 
eerste lijn en andere kennisdomeinen over samenhang 
in de zorg (bijvoorbeeld door- en terugverwijzing, con-
sultatie, supervisie, detachering).  

De medisch specialist laat zich bij zijn handelen leiden 
door richtlijnen en normen, al kan het afwijken daarvan 
in het kader van de goede patiënt à patiëntenzorg zijn 
aangewezen. In dat laatste geval maakt de medisch spe-
cialist via zijn verslaglegging op behoorlijke wijze en in 
voldoende detail inzichtelijk welke overwegingen bij hem 
en/of zijn patiënt tot een afwijkend beleid hebben geleid.  

Correcte vastlegging 
Correcte vastlegging is juiste, tijdige, volledige en valide 
vastlegging van geleverde zorg door middel van regis-
tratie van begindatum en einddatum van zorg- en 
subtraject, verwijzer, zorgtype, (waar nodig) zorgvraag en 
diagnose, uitgevoerde zorgactiviteiten. 

De medisch specialist zorgt voor correcte vastlegging 
door:
•  te (laten) registreren op basis van geldende regelge-

ving van de NZa en DBC onderhoud;
•  te (laten) registreren in overeenstemming met de 

inrichting van de administratieve organisatie en 
interne controle binnen de instelling. Deze moet 
voldoen aan het normenkader zoals opgenomen in 
het convenant kaderregeling AO/IC DBC van NVZ, NFU, 
GGZ-Nederland en ZN.

Toepassing
Juistheid: De medisch specialist legt vast conform de 
werkelijkheid. 

Volledigheid: De medisch specialist legt niet meer en 
niet minder vast dan de werkelijkheid en voorkomt 
gebruik of vastlegging van bijv. meer of zwaardere zorg- 
en subtrajecten, diagnoses of zorgactiviteiten.  

Tijdigheid: De medisch specialist legt zo snel mogelijk 
vast én met de juiste datum. En voorkomt vastlegging op 
een eerdere of latere datum. 
 
Validiteit: De medisch specialist hanteert bij de vastleg-
ging geldende de typeringslijsten, registratieregels en 
het registratieaddendum. En door binnen de instelling 
vastgestelde procedures voor zover deze hiermee niet in 
strijd zijn. 
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