
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is DIS? 

 
 

 

De NZa ontvangt en beheert alle 

gegevens over zorgtrajecten in de 

ziekenhuiszorg, gespecialiseerde ggz, 

basis-ggz en forensische zorg in het 

landelijke dbc-informatiesysteem (DIS). 

Dit zijn gegevens uit de basisregistratie 

van zorgaanbieders over de geleverde en 

gedeclareerde zorg. De NZa zorgt voor 

een veilig beheer van de gegevens en 

levert de data aan een aantal publieke 

afnemers. 

 

Waarom DIS-data verzamelen? 

Een helder zicht op verleende zorg maakt het 

medisch handelen en de bekostiging daarvan 

duidelijker voor de zorgaanbieder, de 

zorgverzekeraar, de patiënt en de overheid. De 

gegevens die in het DIS verzameld worden zijn 

van groot belang voor het volgen van 

zorgmarktontwikkelingen en de doorontwikkeling 

van zorgprestaties. Zo kunnen deze zorgprestaties 

ook in de toekomst blijven aansluiten op inzichten 

en ontwikkelingen in de dagelijkse zorgpraktijk. 

 

Wat gebeurt er met de data? 

Allereerst zorgt de NZa voor veilige opslag en 

beheer van de data. Vervolgens verzorgt de NZa 

wettelijk vastgelegde data-uitleveringen aan de 

volgende publieke afnemers: 

 

 Het ministerie van VWS gebruikt de data voor 

beleidsvoering en analyse van de bekostiging 

en financiering van zorg. 

 Het CBS gebruikt de data voor statistische 

analyses van de Nederlandse zorg. 

 Het Zorginstituut Nederland gebruikt de data 

voor het beheer, de kwaliteitsverbetering, het 

fondsbeheer en de risicoverevening van het 

pakket verzekerde zorg. 

 

Daarnaast gebruikt de NZa als reguleerder in de 

zorg de data voor het volgen van ontwikkelingen 

in de zorg en het vaststellen van tarieven en 

prestaties. 

 

 

Vertrouwelijkheid data 

Het dbc-informatiesysteem bevat geen 

persoonlijke gegevens van de patiënt zoals naam, 

adres en woonplaats: de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) verbiedt dit. 

Uitzondering zijn de eerste vier cijfers van de 

postcode, de landcode, het geboortejaar (dus niet 

de datum) en het geslacht.  

 

Patiëntgegevens worden altijd gepseudonimiseerd 

aan de NZa geleverd. Dat wil zeggen dat de 

gegevens worden omgezet naar een niet naar de 

persoon herleidbare code. Dit gebeurt zelfs twee 

keer: eerst bij de zorgaanbieder zelf via de 

aanleversoftware (de privacy- en verzendmodule) 

en daarna in een beveiligde omgeving bij een 

zogenaamde Trusted Third Party. Deze tweede 

stap is geheim voor zowel de zorgaanbieder als de 

NZa. Meer informatie hierover leest u in de 

factsheet pseudonimisatie van ZorgTTP op de 

website van de NZa. 

 

Pas na deze stappen ontvangt DIS de 

gepseudonimiseerde data. De gegevens zijn dan 

niet meer te herleiden tot individuen.  

 

Tot slot mogen de individuele zorgaanbieders hun 

eigen data altijd weer vrij opvragen. 

 

Minimale dataset 

Het aanleveren gebeurt volgens de minimale 

dataset (mds), die de NZa uitgeeft. In 

samenwerking met de zorgaanbieders en publieke 

afnemers is nauwkeurig voorgeschreven welke 

gegevens in de mds beschreven staan. Dit staat in 

de zogenoemde gegevensaanleverstandaarden 

(GA’s). 

 

Aanlevering 

De NZa controleert altijd eerst of de gegevens 

volledig en correct zijn aangeleverd. Als een 

bestand fouten bevat, wordt een validatierapport 

opgesteld. Dit rapport helpt de zorgaanbieder om 

de juiste gegevens te leveren, maar ook om diens 
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eigen basisadministratie en bedrijfsvoering te 

verbeteren. Als de gegevens eenmaal goed zijn 

aangeleverd, verwerkt de NZa deze binnen 24 uur.  

 

Open DIS-data 

De website www.opendisdata.nl biedt een inkijkje 

in zorg- en behandeldata die door Nederlandse 

ziekenhuizen zijn aangeleverd bij het DIS. Op deze 

site kunt u zien bij hoeveel patiënten bepaalde 

diagnoses worden gesteld, de bijbehorende 

zorgproducten en zorgactiviteiten en de landelijk 

gemiddelde verkoopprijs van alle zorgproducten. U 

kunt informatie zoeken per medisch specialisme, 

zorgactiviteit of zorgproduct. 

 

Meer weten? 

Bij het Informatie- en Contactcentrum van de NZa 

kunt u ook terecht voor uw vragen over DIS. Denk 

aan bijvoorbeeld: 

 

Vragen van zorgaanbieders 

 Informatie over hoe u zich bij DIS kunt 

aanmelden. 

 Ondersteuning bij het correct aanleveren van 

trajectgegevens. 

 Hulp op afstand. 

 Ondersteuning bij de te gebruiken AGB- en 

locatiecode. 

 Uitleg over het validatierapport en 

foutmeldingen. 

 Indienen van een informatieverzoek. 

 Verwerking van wijzigingen zoals NAW-

gegevens, overstap softwareleverancier, fusies 

en splitsingen van praktijken en instellingen. 

 

Vragen van softwareleveranciers  

 Uitleg over validatiefouten. 

 Uitleg over de aanleversoftware (pvm). 

 Standaarden voor gegevensaanlevering. 

 

Vragen van andere organisaties/personen 

 Indienen van een informatieverzoek. 

 Algemene vragen over DIS. 
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