VOORBEELD
Fa-med B.V.

GGZ Heuvelrug
Laan van Beek en Royen 40
3701 AK Zeist

Aan dhr. P. Janssen
Adres
PC woonplaats

Postbus 1570
3800BN Amersfoort
kvk 31043929
ABN AMRO 627000800

NOTA
Notanummer

0000000000000

Factuurdatum
Betaling voor

10-10-2012
10-11-2012

Bedrag
P. Janssen ( 02-04-1956)
Locatie: 94/058343
1* Prestatiecode: 101000000239
2* Ambulant (000), Langdurende of intensieve behandeling Angststoornissen (239)
Periode DBC: 15/01/2011 - 15/08/2012
3* Declaratiecode: 102817 4* DBC-tarief € 3975,76

Door u te voldoen: €

3975,67

3975,67

Wat betekenen de begrippen op de DBC factuur?
Een DBC bestaat uit een diagnose met daarbij het behandeltraject. Het behandeltraject bestaat uit 2 onderdelen, de
directe tijd (face to face) en de indirecte tijd (tijd voor dossier aanmaken, intakeverslag, overleg, correspondentie,
recepten, verslaglegging van gesprekken, etc.) Deze DBC’s zijn herkenbaar in codes.

1* DBC-prestatiecode:
De twaalfcijferige code beschrijft het afgesloten en goedgekeurde DBC-traject. De code is samengesteld met de
codes van het zorgtype, de diagnoseclassificatie en de productgroepen voor verblijf en behandeling.

2* Lekenomschrijving:
Een voor cliënten in niet medische terminologie verklarende omschrijving van het in rekening gebrachte DBCtarief. De codes in de lekenomschrijving verwijzen naar de productstructuur DBC GGZ. De eerste drie codes geven
aan of er sprake is geweest van verblijf in een instelling. De laatste drie codes geven de in rekening gebrachte
behandeling aan. Via deze codes kan het in rekening gebrachte tarief en een nadere toelichting gevonden worden
op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit:

3* Declaratiecode:
Dit is de zescijferige code waaraan het bedrag van het DBC-tarief is gekoppeld zoals landelijk is afgesproken met
zorgverzekeraars.

4* DBC-tarief:
Het DBC-tarief bestaat uit het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor behandeling. De Nederlandse
Zorgautoriteit stelt de DBC-tarieven vast en publiceert deze op de site:
http://www.nza.nl/98174/137715/TB-CU-5070.pdf

Disclaimer:
De eisen die aan een factuur worden gesteld, kunnen wijzigen. Stel u bij de NZa, www.nza.nl op de hoogte van de
meest actuele eisen die aan een factuur worden gesteld.

