Whitepaper Belgische ziekenhuizen
Planbare zorg uitgevoerd in België
De wachtlijsten in de zorg zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Dit komt onder andere door de
coronacrisis, de bezuinigingen en ook door het moeten inhalen van de uitgestelde zorg. Daarnaast
komen er ook mensen bij met nieuwe klachten. Dit in combinatie met een personeelstekort maakt
dat het een grote uitdaging is om alle zorg uit te blijven voeren. Een oplossing om de wachtlijsten in
te korten is het verplaatsen van planbare zorg naar het buitenland zoals België. Hieraan kleeft echter
een groot nadeel, namelijk andere wet- en regelgeving. Daardoor zien de declaratiebestanden er
volledig anders uit dan de Nederlandse declaratiemethodiek en is dit administratief, voor u als
zorgverzekeraar, lastig te verwerken.
In Nederland is het financieringssysteem van de ziekenhuizen gebaseerd op de DBC (Diagnose
Behandel Combinatie) systematiek. Het geheel van activiteiten en verrichtingen van een behandeling
in combinatie met een gestelde diagnose vormen de DBC en worden als één geheel gedeclareerd bij
de zorgverzekeraars. Hoe de declaratiebestanden eruit moeten zien is door Vektis volledig vastgelegd
in de declaratiestandaarden. Voor de DBC systematiek geldt de ZH308 Vektisstandaard.
In België wordt niet met de DBC systematiek gewerkt maar met de nomenclatuur. De nomenclatuur
van geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met activiteiten die worden uitgevoerd
door zorgverleners. Voor ieder type behandeling bestaat een code.
Promeetec heeft de Belgische nomenclatuur en de Nederlandse wet- en regelgeving naast elkaar
gelegd. De achterliggende gedachte van de Belgische lijst is grotendeels gelijk aan de Nederlandse
wet- en regelgeving, waar ook prestatiecodelijsten zijn ontwikkeld per zorgsoort. Een groot verschil
echter is het ontbreken van een diagnosecode in de medisch specialistische zorg. Deze wordt in
België niet geregistreerd.
Vertaling Belgische nomenclaruur naar ZH308
Het is dus lastig om inzichtelijk te krijgen wat er vanuit de Belgische ziekenhuizen gedeclareerd
wordt. Dit is wel wenselijk in het kader van de transparantie in zorgkosten. Promeetec heeft een tool
ontwikkeld waarmee de geleverde zorg in het buitenland toch gemakkelijk in te lezen is in uw
systemen. De tool vertaalt de Belgische nomenclatuur naar de Nederlandse standaarden en kan in
combinatie met de DeclaratieService worden afgenomen. Hierdoor is het mogelijk om een ZH308
OVP bestand te ontvangen. U ziet dan welke prestatiecode is uitgevoerd door welk type
behandelaar. Indien gewenst kunnen we het type zorgactiviteiten analyseren. Daarnaast is het
mogelijk om specifieke afspraken te maken (een zorgactiviteit per specialisme bijvoorbeeld) omtrent
de declaratieverwerking. Na het omzetten van de bestanden kunnen wij deze bij u indienen via
VECOZO. Hierdoor kunnen de bestanden via de reguliere declaratie afdelingen verwerkt worden.
Onze experts vertellen u graag meer over de mogelijkheden! Hiervoor kunt u contact opnemen met
Andrea Weekers via aweekers@promeetec.nl of telefonisch via 040-2300392
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