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Handleiding DIS aanlevering bGGZ en sGGZ
Algemeen
- Vanuit ConsultManager kunt u DIS aanleveringen doen voor bGGZ en sGGZ. Deze
aanleveringen kunnen ook LVE/LVVP codeboek gegevens bevatten (bGGZ) en/of ROM
gegevens (bGGZ en sGGZ). Deze gegevens worden door DIS doorgestuurd naar de
betreffende ontvangende partij (LVE/LVVP resp. SBG).
- Voor de Jeugd GGZ zijn DIS aanleveringen vooralsnog niet verplicht. Jeugd GGZ
behandeltrajecten/DBC’s worden daarom op dit moment niet meegenomen bij de DIS
aanlevering.
- Om DIS aanleveringen te kunnen doen, heeft u een DIS account nodig. Heeft u nog geen
DIS account, vraag deze dan aan bij DIS (info@dbcinformatiesysteem.nl, tel. 030-2850811
of online www.disportal.nl ). Bij deze DIS account moet u het juiste type aanlevercontract
aanvragen: basis GGZ (GBG 1.0) of specialistische GGZ (GGZ 7.0). Heeft u voor een van
de twee al een aanlevercontract, maar moet u voor allebei een contract hebben, dan kunt u
dit zelf aanvragen nadat u bent ingelogd op het DIS portal.
Voorbereidingen
- Bij gebruikersinstellingen, tabblad DIS, vult u in de regel met uw praktijk AGB code de
gebruikersnaam in van de DIS account zoals van DIS ontvangen. Klik daarna op
ACTIVEREN om de PVM module te activeren voor uw DIS account. Let op: ook al staat er
Geactiveerd=ja, klik dan toch op ACTIVEREN omdat de nieuwe PVM module nog
geactiveerd moet worden.
- Onderin kunt u aangeven of u ROM gegevens wilt meesturen met de DIS aanlevering.
Standaard staat dit op ‘Ja’, maar u kunt het op ‘Nee’ zetten als u ROM gegevens op een
andere manier aan SBG aanlevert.

-

In het tabblad basis GGZ kunt u aangeven of u LVVP/LVE codeboek gegevens wilt
aanleveren.
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Registratie van DIS aanleveringen
- Alle aanleveringen die u doet worden geregistreerd in het programma, zodat u altijd kunt
zien wanneer u aanleveringen gedaan heeft, voor welke periode, en wat het resultaat van
de aanlevering was. Klik in de bGGZ trajectenlijst of in de DBC lijst op de knop DIS
EXPORT om de lijst met aanleveringen te zien.

Starten van een nieuwe DIS aanlevering
- Klik in de lijst met DIS aanleveringen op de juiste knop voor de aanlevering die u wilt doen:
NIEUWE EXPORT bGGZ of NIEUWE EXPORT sGGZ.
- In het volgende scherm ‘Periode voor aanlevering aan DIS’ vult u maand en jaar in
alsmede de praktijk AGB code waarvoor u de aanlevering wilt doen. Klik dan op GA DOOR.

-

-

Het programma gaat op zoek naar bGGZ trajecten dan wel DBC’s die afgesloten zijn in de
aangegeven maand en die nog niet aan DIS zijn aangeleverd. Dit wordt aangevuld met
DBC’s uit voorgaande maanden die nog niet eerder zijn aangeleverd of die wel zijn
aangeleverd, maar waar in de bGGZ trajectenlijst / DBC lijst het rondje ‘DIS correctie’ of het
rondje ‘DIS verwijderen’ aan staat. N.B.: bGGZ trajecten en DBC’s waarvoor is aangegeven
dat er privacy bezwaar is, worden niet meegenomen bij de DIS aanlevering.
De gevonden records worden getoond in een exportlijst. Wilt u een of meer
behandeltrajecten/DBC’s toch niet aanleveren, dan kunt u die uit de lijst verwijderen
middels de knop WEGLATEN. Druk op EXPORT om de aanleverprocedure te starten.
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-

-

-

Het programma gaat nu de behandeltrajecten/DBC’s in de lijst een voor een aflopen en
nogmaals validatiecontroles doen. Worden er nog fouten gevonden, dan krijgt u daarvan
een melding. Als er gegevens gecorrigeerd moeten worden, dan moet daarna de
aanleverprocedure opnieuw opgestart worden.
Is de validatie afgerond, dan worden de benodigde exportbestanden met verschillende
typen gegevens in de achtergrond klaargezet. Het programma wil nog weten wat voor
aanlevering er gedaan moet worden (Test of Productie). Hierna gaat de PVM module in de
achtergrond aan het werk: er worden nogmaals controles uitgevoerd, er wordt contact
gelegd met DIS om te zien of de aanlevering past in de aanleverplanning, cliëntgegevens
worden gepseudonimiseerd om privacy te garanderen en het aanleverpakket wordt
klaargemaakt en ingediend bij DIS. Let op: deze procedure kan ca. 30 seconden duren. U
dient gedurende deze tijd niets te doen ook al lijkt het dat er niets gebeurt. Na afloop van
de procedure zal de PVM module een geslaagde aanlevering rapporteren ofwel een fout
melden.
Bij een geslaagde aanlevering krijgt u onderstaande rapportage van de PVM module te
zien.

Na het indienen van een aanlevering
- U krijgt van DIS 2 e-mails na het indienen van een aanlevering. De eerste is een
ontvangstbevestiging van de aanlevering. De tweede geeft aan of de aanlevering
geaccepteerd is (“Status verwerking OK”) dan wel afgekeurd (“Status verwerking niet OK”).
- Nadat een aanlevering geaccepteerd is, wordt de aanleverplanning door DIS aangepast en
kan een volgende aanlevering gedaan worden. Let op: er kan op dezelfde dag maar 1
aanlevering gedaan worden. Een tweede aanlevering op dezelfde dag zal afgekeurd
worden.
- Bij een aanleveringen waarin fouten geconstateerd zijn kunt u na inloggen op het DIS portal
(www.disportal.nl) een foutenbestand downloaden en inzien om te zien wat de fouten
waren zodat deze gecorrigeerd kunnen worden.
- Om een aanlevering te corrigeren zoekt u in de lijst met behandeltrajecten c.q. DBC’s de
betreffende behandeltrajecten/DBC’s op bijv. door een zoekopdracht op de datum van DIS
aanlevering. Zet bij de gevonden records het rondje ‘DIS correctie’ aan. Dit betekent, dat
deze behandeltrajecten/DBC’s bij de volgende aanlevering nogmaals aangeleverd worden
aan DIS met de gecorrigeerde gegevens afhankelijk van de foutrapportage.
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