Spot on DOT
nummer 5, 2012, week 18
De invoering van DOT vraagt om veel inspanningen bij zorginstellingen. Ook DBC-Onderhoud is hard bezig om de implementatie van
DOT zo goed mogelijk te ondersteunen en alle vragen vanuit het veld te beantwoorden. Daarnaast werkt DBC-Onderhoud aan de
volgende DBC-releases. In de komende maanden houden wij u graag via DOT-spots op de hoogte van de ontwikkelingen.

Onderhandenwerk-grouper klaar voor gebruik
De onderhandenwerk-grouper (OHW-grouper) is vanaf 1 april beschikbaar voor alle ziekenhuizen en
ZBC’s. Zij kunnen vanaf nu alle nog niet afgesloten DBC-trajecten op elk gewenst peilmoment naar de
OHW-grouper sturen. De OHW-grouper brengt de productiewaarde van onderhanden, nog niet
gedeclareerd werk van zorgaanbieders in beeld. Deze waarde is de basis voor bevoorschottingsafspraken.
Ziekenhuizen gebruiken de OHW-grouper nu vooral nog voor interne sturing. Ziekenhuizen en
zorgverzekeraars werken hard aan de mogelijkheid om de gegevens van het onderhanden werk via de
OHW-grouper naar de zorgverzekeraar te sturen. De verwachting is dat dit vanaf september 2012 mogelijk
is. Wilt u gebruik maken van de OHW-grouper, dan kunt u zich hiervoor bij DIS
(www.dbcinformatiesysteem.nl) aanmelden.
Netwerkbijeenkomst “Werken met DOT” druk bezocht
Op 26 maart organiseerde DBC-Onderhoud voor de tweede keer een netwerkbijeenkomst voor DOTverantwoordelijken in zorginstellingen. Ongeveer 120 mensen namen deel. Ook deze netwerkbijeenkomst
bleek een succesvol platform om ideeën uit te wisselen en van elkaars praktijkervaringen te leren. In een
zestal kleinschalige sessies kwamen thema’s aan bod zoals registratieregels (o.a. afsluitregels,
zorgactiviteiten en machtigingen), de onderhandenwerk-grouper en het werken met de
zorgproductenviewer. Ook de release RZ12c passeerde de revue, met aandacht voor uitvalreductie en
tariefsaanpassingen. DBC-Onderhoud zal in de komende periode met enige regelmaat nieuwe
netwerkbijeenkomsten organiseren.
Nieuw: forum over DOT
Tijdens de netwerkbijeenkomst op 26 maart lanceerde DBC-Onderhoud een nieuw internetforum. Hierop
kan iedereen die met DOT werkt informatie delen, discussiëren, overleggen en antwoorden voor vragen
vinden. Experts van DBC-Onderhoud kijken bovendien mee. U kunt zich hier aanmelden voor het forum.
DOT-leergang vernieuwd
De DOT-leergang is onlangs vernieuwd. De leergang beschrijft nu de nieuwe methode om de
honorariumbedragen te bepalen. Daarnaast is er aandacht voor de registratie van overloop-DBC’s en er is
een toelichting op de nieuwe registratiewijze bij dure geneesmiddelen. U vindt de leergang op
www.dbcleergang.nl.
Gebruik van de grouper neemt toe
Tot en met 8 april hebben bijna 170 instellingen in totaal
ruim een miljoen trajecten aangeleverd die tot een
declarabel zorgproduct hebben geleid. Zie ook de figuur,
waarbij P staat voor productieaanlevering en T voor
testaanlevering.
Een klein deel van de aanleveringen slaagt niet. Dit kan
komen doordat er fouten in de aangeleverde gegevens
zitten. Mogelijk kan de zorgproductenviewer van nut zijn.
Deze bevat stap-voor-stapinformatie over hoe een
zorgproduct tot stand komt. Na het achterhalen van de
oorzaak kan de zorginstelling een aangepaste
gegevensset naar de grouper sturen.
Ook op de hoogte blijven? Hou dan de website in de gaten of abonneer u op de RSS-feed. Of u stuurt een mail naar
communicatie@dbconderhoud.nl waarin u aangeeft Spot on DOT te willen ontvangen.
Kijk voor meer informatie op www.dbconderhoud.nl.

