Basiscursus DBC’s in de GGZ

In de GGZ is prestatiebekostiging ingevoerd. Dit betekent dat GGZ-organisaties betaald worden voor de zorgprestaties
die zij leveren en dus niet meer automatisch geld ontvangen. Kennis van Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s) is
daarbij van groot belang. De basiscursus DBC’s in de GGZ helpt u daarbij snel op weg.

Trainingsinformatie
Voor een GGZ-instelling is het van groot belang dat medewerkers goede kennis hebben van de DBC- en activiteitenregistratie. Wat
mag wél en wat mag niet in de DBC-systematiek? In samenwerking met zorgopleidingspecialist Q-Academy biedt Kiwa Training de
basiscursus DBC’s in de GGZ. Deze cursus is op de eerste plaats bedoeld voor (nieuwe) medewerkers die snel thuis willen zijn in
de DBC-systematiek en voor medewerkers van bijvoorbeeld zorgverzekeraars of zorgtoeleveranciers die meer willen weten over de
DBC’s in de GGZ.
Deze compacte, praktische en interactieve eendaagse cursus biedt u de juiste kennis en handvatten om uw taken rond de DBC’s
goed uit te voeren. In kort tijdsbestek krijgt u een compleet en helder overzicht van alle facetten die te maken hebben met DBC’s in
de GGZ en hun onderlinge samenhang. Desgewenst kunt u eigen praktijksituaties inbrengen. De training is bedoeld voor
medewerkers en managers in GGZ-instellingen, PAAZ-en, PUK’s en ZGP’s: behandelaars, managers, teamleiders, ondersteunende
en administratieve medewerkers die betrokken zijn bij het DBC-proces. De cursus is daarnaast bedoeld voor medewerkers uit
andere branches (zorgverzekeraars, toeleveranciers) die meer willen weten over DBC’s in de GGZ.
Meer zorgopleidingen
Benieuwd naar Kiwa's opleidingen in de zorg? Vraag onze informatiebrochure aan via deze link!
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Praktische informatie
Doel
Na afloop van de training:
Heeft u basiskennis van DBC’s in de GGZ.
Bent u op de hoogte van de nieuwste spelregels DBC GGZ.
Heeft u inzicht in het belang van een juiste, volledige en tijdige registratie.
Heeft u inzicht in de positieve punten en verbeterpunten in de registratie.
Heeft u inzicht in de DBC’s in relatie tot de landelijke ontwikkelingen.
Weet u wat de invoering van DBC’s betekent voor uw organisatie en voor uw eigen werkzaamheden.
Heeft u zicht op waar u terecht kunt voor meer informatie en vragen op het gebied van de DBC’s in de GGZ

Lesprogramma
1. Landelijke ontwikkelingen - Actualiteiten op financieringsgebied (Crisis DBC’s, Zorgclustermodel);
- Basis GGZ en Jeugdwet;
- Zelfonderzoek en Horizontaal Toezicht.
2. DBC-systematiek
- Wat zijn DBC’s? Waarom DBC’s?;
- Spelregels DBC’s en relevante beleidsregels;
- Bijzonderheden spelregels: crisis, dagbesteding, verblijf met/zonder overnachting;
- Proces van de DBC en registratieproces vanuit cliëntperspectief;
- Juiste activiteitenregistratie;
- Rollen, taken en verantwoordelijkheden in het DBC-proces.
3. Valideren
- Veel voorkomende validatiefouten en afwijzingen door de zorgverzekeraar;
- De verbeterkansen voor de behandelaar hierbij.
4. Belang van kwaliteit van bronregistratie
- DBC´s en bekostiging;
- Wat gaat goed, wat kan beter?;
- Hoe en wat van signaallijsten;
- Tips en trucs m.b.t. juistheid van registratie.
5. Zorgprofielen en productgroepen
- Productgroepen;
- Inzicht hebben in eigen profielen (tevens t.o.v. landelijke profielen).
6. DBCs en zorgpaden
- Zorgpaden in relatie tot DBC´s.
7. Opdrachten en uitwisselen van ervaringen
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- Oefenen registratie-activiteiten en verrichtingen;
- Oefenen met productgroepen;
- Kennisdeling onderling;
- Waar haalt u uw informatie (handige sites etc.)?

Studieduur
Deze cursus duurt één dag.

Deelnamebewijs
Na afloop van de DBC GGZ cursus ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.
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Datum en locaties
Basiscursus DBC's in de GGZ (Utrecht) 30 mrt 2021
Datum: 30 mrt 2021 - 30 mrt 2021
Locatie: 3515 GA, Utrecht
Prijs: €550,00
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