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In dit document zijn de aanpassingen van de aanleverspecificaties voor de verrichtingendata i2i 

DOT beschreven tussen versie 2.1 en versie 3.0. 

1. Aanleverinstructies 
Er is een bestand toegevoegd bij de aanleverinstructies: Dure_geneesmiddelen. Er dienen binnen 

deze specificaties dus 4 bestanden te worden aangeboden. Daarnaast zijn de data van de 

voorbeeldregels geupdatet. 

2. Naamgeving van tabellen 
Omdat de anonimisatietool een extra bestand mee moet nemen hebben we ervoor gekozen om 

in de naamgeving van de bestanden de versie van de aanleverspecificaties te verwerken. Het is 

dus belangrijk om dit goed door te voeren, omdat anders niet alle bestanden worden 

versleuteld. 

3. Bestandsdefinitie van de tabellen 

3.1. UZOVI-codes 
Het is niet langer mogelijk om eigen verzekeraarcodes aan te leveren. Alleen UZOVI-codes worden 

nog geaccepteerd. Het veldtype is gewijzigd naar Int(4). In de patiëntentabel staat nu vermeld 

dat de laatst bekende verzekeraar moet worden aangeleverd. 

3.2. AGB_code_instelling 
Het vullen van AGB_code_instelling in de verschillende tabellen is niet langer verplicht voor 

aanleveringen waar een enkele AGB-code voorkomt. In het geval van bijvoorbeeld gefuseerde of 

samenwerkende instellingen binnen dezelfde aanlevering is vulling van dit veld nogsteeds 

verplicht. 

3.3.  Verwijderde kolommen 
De volgende kolommen zijn niet langer onderdeel van de specificatie: 

- Trajecten kolom 11 - Geregistreerde_behandelas: Was een overblijfsel uit het DBC 

tijdperk en is derhalve verwijderd. 

- Trajecten kolom 17 - Afgeleide_behandelas: Was een overblijfsel uit het DBC tijdperk en 

is derhalve verwijderd. 

- Zorgactiviteiten kolom 4 - Interne_zorgactiviteitcode: Deze kolom werd feitelijk slechts 

gevuld met de zorgaciviteitcode van Vektis. 

3.4. Dure geneesmiddelen 
De nieuwe specificaties zijn aangepast aan de nieuwe declaratiestandaard voor dure 

geneesmiddelen. Dat betekent dat dure geneesmiddelen die zijn gedeclareerd vanaf 1 januari 

2017 in een aparte tabel dienen te worden aangeleverd. In aanleveringen die voor die datum 

volgens deze specificaties plaats vinden dient er een bestand 

Dure_geneesmiddelen_ziekenhuisX_DatumY.csv met alleen een header te worden aangeleverd. 

De vulling van deze tabel is gebaseerd op de vulling van het prestatierecord in de DG301. Hieruit 

zijn de velden die niet nodig zijn of die i2i in staat zouden kunnen stellen een prestatie tot een 

persoon te herleiden niet meegenomen. 
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3.5. Zorgtrajectnummers 
Omdat de koppeling van dure geneesmiddelen aan het bijbehorende subtraject via het 

zorgtraject geschiedt zijn er geen onbekende waarden meer toegestaan in dit veld in de 

trajectentabel.  


