Stoomcursus DBC’s
Voor iedereen die snel thuis wil zijn in de DBC-systematiek!
Vanaf 2005 zijn de DBC’s ingevoerd en doorontwikkeld en registreert en factureert uw ziekenhuis
DBC-zorgproducten.
De gevolgen van de DBC-systematiek zijn groot! Wat betekenen DBC’s voor uw organisatie en
voor uw eigen werkzaamheden? Hoe zit de DBC-systematiek in elkaar? En wat heeft ICD-10 met
DBC’s te maken?
Voor ziekenhuizen is het van groot belang goed opgeleide DBC-experts te hebben!
Q-Academy organiseert in samenwerking met de NVMA de ‘Stoomcursus DBC’s’. Deze basiscursus is
bedoeld voor (nieuwe) medewerkers in ziekenhuizen die snel thuis willen zijn in de DBC-systematiek.
Tevens is deze cursus bedoeld voor medewerkers van bijvoorbeeld zorgverzekeraars of toeleveranciers
aan de zorg, die meer willen weten over DBC’s.
De Stoomcursus DBC’s is praktisch en interactief van aard en geeft u de juiste kennis en handvatten om
de (nieuwe) taken rond DBC’s uit te voeren! Desgewenst kunt u eigen praktijksituaties inbrengen.

Na afloop van de cursus:







Heeft u inzicht in de DBC-systematiek.
Heeft u inzicht in de gevolgen van DBC’s voor uw organisatie.
Heeft u inzicht in de gevolgen van DBC’s voor uw eigen werkzaamheden.
Bent u op de hoogte van de nieuwste registratieregels omtrent DBC’s.
Weet u welke ontwikkelingen er de komende tijd plaats gaan vinden.
Bent u in staat om de uitval uit de grouper te analyseren en op te (laten) lossen.

Programma
1. DBC-systematiek
 Het RSAD-model
 De rol van de grouper
2. Kenmerken DBC-systematiek
 Productstructuur
 Terminologie
 Administratieve organisatie
 Consequenties voor de eigen
werkzaamheden/functie
3. Zorgproductenviewer
 Inzicht in de productstructuur
 Specifieke zorgproducten
 Uitvalproducten
 Hoe de bomen te analyseren?
 Gewenst/verwacht zorgproduct

4. Registratieregels
 Veranderende registratieregels
 Specialismespecifieke registratieregels
 Wijziging dure geneesmiddelen
 Valkuilen bij de basisregistratie
 Gevolgen van DBC’s voor de AO/IC
 Rol van ICD-10 in de registratie
 Een blik op de toekomst: horizontaal toezicht,
integrale tarieven en taakherschikking
5. Opdrachten, oefeningen en uitwisselen van
ervaringen
 Oefenen met de zorgproductenviewer: waar
zitten de aandachtspunten?
 Zelf aan de slag met het analyseren van uitval
van de grouper
 Opdrachten met subtrajecten en nieuwe
registratieregels
 Kennisdeling onderling

Praktische informatie
Datum: 29 maart 2018 van 9.30 tot 16.30 uur
Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
Trainers: Eric de Groot, consultant en trainer Q-Consult Zorg.
Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers in de ziekenhuiszorg die registreren of als DBC‘vraagbaak’ gaan dienen voor registreerders. Tevens is deze training bedoeld voor functionarissen uit
andere sectoren of branches (bijvoorbeeld zorgverzekeraars, toeleveranciers aan de zorg), die meer
willen weten over DBC’s.
Investering: € 540,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). NVMA-leden ontvangen € 50,korting. Deze investering is inclusief lesmateriaal en dagarrangement.
Aanmelden: u kunt zich aanmelden via onze website www.qacademy.nl. De annuleringsvoorwaarden
vindt u hier ook.
Incompany: deze training bieden wij ook incompany aan. Wij maken het programma op maat naar de
situatie in uw instelling. Vraag ons naar de mogelijkheden.
Meer informatie: u kunt contact opnemen met Q-Academy op 088-1020950 of via
informatie@qacademy.nl.

