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Bijlage 3: DBC-beroepentabel
Hoofdbehandelaar en behandelaren
De hoofdbehandelaar is een zorgverlener die, in reactie op de zorgvraag van een
patiënt, bij de patiënt de diagnose stelt en door wie of onder wiens
verantwoordelijkheid de behandeling plaatsvindt. Dit houdt in dat de
hoofdbehandelaar verantwoordelijk is voor alle acties die in het kader van de
behandeling van een patiënt gedurende het gehele DBC-traject plaatsvinden. De
hoofdbehandelaar is dus verantwoordelijk voor het openen van een DBC, het
12
vastleggen van de typering, het diagnosticeren volgens de DSM-IV-TR en het
afsluiten van de DBC na controle van de vast te leggen elementen.
Alleen de volgende beroepen kunnen een hoofdbehandelaar zijn:
 Psychiater
 Klinisch psycholoog
 Klinisch neuropsycholoog
 Psychotherapeut
 Specialist ouderengeneeskunde
 Verslavingsarts in profielregister KNMG
 Klinisch geriater
 Verpleegkundig specialist GGZ
 GZ-psycholoog
Naast de hier genoemde beroepen kunnen binnen de jeugd-ggz ook
orthopedagoog-generalist en een kinder- en jeugdpsycholoog hoofdbehandelaar
zijn. In de ggz is in 2013 door de Minister van VWS voor de jaren 2014 en 2015
een aantal beroepen aangewezen als hoofdbehandelaar. De eisen rondom het
hoofdbehandelaarschap zijn voor de jeugd-ggz en de dyslexiezorg niet meer van
toepassing vanaf 1 januari 2015. Dit omdat deze eisen zijn vervat in de NZa
beleidsregels, die alleen gelden zolang deze zorg onder de Zvw valt. Of er na de
overheveling nog sprake is van eisen en beperkingen aan het
hoofdbehandelaarschap bij jeugd-ggz en dyslexiezorg, is afhankelijk van de
afweging van de individuele gemeenten.
De Minister van VWS heeft aangegeven dat deze twee beroepen uitsluitend mogen
optreden als hoofdbehandelaar bij dyslexiezorg, maar het is aan gemeenten om
Zorgverleners
die geen
hoofdbehandelaar zijn (en dus geen patiënten typeren)
hierover
afspraken
te maken.
worden behandelaar genoemd. Zij registreren dus alleen activiteiten en
verrichtingen. Een hoofdbehandelaar is vaak ook behandelaar en registreert dus
ook activiteiten en verrichtingen. De hoofdbehandelaar werkt bij het stellen van de
diagnose alsmede bij het opstellen en uitvoeren van het behandelplan in een
multidisciplinaire context.
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Tip: Ter voorkoming van niet uitbetalen van de DBC wordt aan gecontracteerde zorgaanbieders geadviseerd om
voorafgaand aan de behandeling in het betreffende contract na te gaan of er beperkingen worden gesteld door de
zorgverzekeraar aangaande de hoofdbehandelaar.
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De DBC-beroepentabel13
De DBC-beroepentabel sluit aan op het beroepenschema van het Coördinerend
14
Orgaan Nascholing en Opleiding . Dit schema onderscheidt zes beroepenclusters.
In de DBC-beroepentabel is hieraan de cluster ‘medische beroepen werkzaam in
de ggz’ toegevoegd. Hieronder vallen die beroepen, die vanuit hun somatische
beroep activiteiten in de ggz uitvoeren, maar die niet primair (breder) opgeleid zijn
voor een rol in de ggz. Denk hierbij aan de huisarts, neuroloog, klinisch geriater,
fysiotherapeut en dergelijke.
De DBC-beroepentabel bestaat uit vier niveaus:
 Basisberoep initieel
De functionaris heeft een initiële opleiding afgerond die in staat stelt tot het
uitoefenen van het betreffende agogische, vaktherapeutische, psychologische
of verpleegkundige beroep.
 Basisberoep gezondheidszorg
Artikel 3- en (beoogd) artikel 34-beroepen, genoemde beroepen voldoen aan
de Wet BIG.
 Specialisatie/functiedifferentiatie
Hieronder vallen beroepen die opgeleid zijn tot basisberoep (dus artikel 3 en
(beoogd) artikel 34) én in aanvulling daarop een erkende ggz-specialisatie
hebben afgerond.
 Specialisme
Functionarissen zijn opgeleid tot basisberoep gezondheidszorg (artikel 3) én
zijn in aanvulling daarop gespecialiseerd/hebben een erkend specialisme
(artikel 14 wet BIG).
Bij de indeling van de in de instelling of (zelfstandig gevestigde) praktijk werkzame
behandelaren volgens de beroepentabel moet onderscheid gemaakt worden
tussen:
 Beroepen
Die beroepen die (individueel) bevoegd/bekwaam zijn om een zelfstandige rol
in het behandelproces van de patiënt in de gespecialiseerde ggz te vervullen.
 Taken
Taken zijn de activiteiten en verrichtingen die in het primaire proces door
beroepen worden uitgevoerd. De uitgevoerde taken worden in het DBC-model
geregistreerd via de activiteiten- en verrichtingenlijst.
 Functies
Instellingen/praktijken maken via functies (en functieomschrijvingen) een
vertaalslag van beroepen naar taken: welke beroepen voeren welke taken uit?
Hiervoor zijn de instellingen zelf verantwoordelijk dat dit plaatsvindt binnen de
geldende wettelijke kaders (volgens de Wet BIG/tuchtrecht etc.).
Voorbeeld: De ‘geneesheer directeur’ is veelal van beroep psychiater en is binnen
de organisatie in de rol/functie van geneesheer directeur werkzaam. Als hij echter

13
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Zie ook de factsheet over dit onderwerp op de site van DBC-Onderhoud
Het CONO is met ingang van 1 augustus 2014 ontbonden, zie www.conoggz.nl.
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directe tijd besteedt aan het behandeltraject van een individuele patiënt, dan
schrijft hij zijn gewerkte tijd onder het beroep ‘psychiater’ weg.
De opgenomen lijst van beroepen op de DBC-beroepentabel is uitputtend, met
uitzondering van de genoemde beroepen in categorie 3
(specialisatie/functiedifferentiatie (SF)). Hierin is, vooruitlopend op de erkenning
van bepaalde functies tot beroep, een aantal voorbeelden van functies genoemd
die een specifieke ggz-specialisatie vereisen én dus door partijen als beroep
worden gezien. Een voorbeeld hiervan bij het verpleegkundige beroepencluster is
de SPV-er. De instelling of praktijk kan onder eigen verantwoordelijkheid
vergelijkbare beroepen laten registreren onder de noemer ‘overig [naam betreffend
beroepencluster] SF’.
Beroepcode

Korte beschrijving

Uitgebreide beschrijving

MB

Medische beroepen

Medische beroepen

MB.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basis beroep Gezondheidszorg (BG)

MB.BG.basis

MB - Arts

Arts (waaronder Agio/ Agnio)

MB.SF

Specialisatie/ functiedifferentiatie (SF)

Specialisatie / functiedifferentiatie

MB.SF.vslarts

MB – Arts versl

Arts verslavingszorg

MB.SF.sger

MB – Soc. geriater

Sociaal geriater

MB.SF.overig

MB – SF overig

Overig medisch SF

MB.SP

Specialisme ( SP)

Specialisme ( SP)

MB.Sp.Psych

MB - Psychiater

Psychiater

MB.Sp.Oud

MB-Specialist Ouderengeneeskunde

Specialist Ouderengeneeskunde

PT

Psychotherapeutische beroepen

Psychotherapeutische beroepen

PT.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basis beroep Gezondheidszorg (BG)

PT.BG.psth

PT - psychoth

Psychotherapeut

AG

Agogische beroepen

Agogische beroepen

AG.BI

Basisberoep initieel (BI)

Basis beroep gezondheidszorg (BG)

AG.BI.mwd

AG – MWD

Maatschappelijk werkende (MWD)

AG.BI.sph

AG - SPH

Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH)

AG.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basis beroep Gezondheidszorg (BG)

AG.BG.agoog

AG - agoog

Ggz-agoog

AG.SF

Specialisatie/ functiedifferentiatie (SF)

Specialisatie / functiedifferentiatie

AG.SF.vrstgeh

AG – verst.gehand.

Ggz-agoog

AG.SF.kjpsych

AG .kj. psychiatrie

Agoog K&J psychiatrie

AG.SF.overig

PB – SF overig

Overig agogisch SF

PB

Psychologische beroepen

Psychologische beroepen
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Beroepcode

Korte beschrijving

Uitgebreide beschrijving

PB.BI

Basisberoep initieel (BI)

Basisberoep initieel (BI)

PB.BI.ped

PB - Pedagoog

Pedagoog (waaronder orthopedagoog)

OV.OR.gen

PB-Orthopedagoog-generalist

Orthopedagoog-generalist (NVO)

PB.BI.gzkd

PB - Gezondheidskundige

Ggz gezondheidskundige

PB.BI.psy

PB - Psycholoog

Psycholoog (geen verdere specialisatie)

OV.KJ.psych

PB- Kinder- en jeugdpsycholoog (NIP)

Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP)

PB.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basis beroep Gezondheidszorg (BG)

PB.BG.gzpsy

PB – Gz-psycholoog

Gz-psycholoog

PB.SF

Specialisatie/ functiedifferentiatie (SF)

Specialisatie / functiedifferentiatie

PB.SF.gedrth

PB – gedragsth

Gedragstherapeut

PB.SF.kjth

PB – kj.therap

K&J therapeut

PB.SF.overig

PB – SF overig

Overige psychologische SF

PB.SP

Specialisme (SP)

Specialisme (SP)

PB.SP.klinps

PB – klinpsych

Klinisch psycholoog

PB.SP.klinneuropsych

PB - klin.neuropsych

Klinisch neuropsycholoog

VK

Vaktherapeutische beroepen

Vaktherapeutische beroepen

VK.BI

Basisberoep initieel (BI)

Basisberoep initieel (BI)

VK.BI.pmt

VK - PMT

Vaktherapeut psychomotorisch (PMT)

VK.BI.ct

VK - CT

Vaktherapeut creatief (CT)

VK.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basis beroep Gezondheidszorg (BG)

VK.BG.vakth

VK – Gz-vakth

Gz-vaktherapeut

VK.SF

Specialisatie/ functiedifferentiatie (SF)

Specialisatie / functiedifferentiatie

VK.SF.vakth

VK – Ggz vakth

Ggz-vaktherapeut

VK.SF.overig

VK – SF overig

Overig vaktherapeutisch SF

VB

Verpleegkundige beroepen

Verpleegkundige beroepen

VB.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

VB.BG-vrplk

VB - verplk

Verpleegkundige (art.3)

VB.F

Specialisatie/ functiedifferentiatie (SF)

Specialisatie / functiedifferentiatie

VB.SF.spv

VB - SPV

Sociaal Psych. Verpleegkundige (SPV)

VB.SF.cpv

VB - CPV

Consultatief Psych. Verpleegkundige (CPV)

VB.SF.fvp

VB - FVP

VB.SF.overig

VB – SF overig

Overig

VB.SP

Specialisme (SP)

Specialisatie / functiedifferentiatie
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Beroepcode

Korte beschrijving

Uitgebreide beschrijving

VB.SP.vrplsp

VB – verplk.spec

Verpleegkundig specialist Ggz

OV

Somatische beroepen (wet BIG)

Somatische beroepen

OV.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

OV.BG.fysio

OV - Fysioth

Fysiotherapeut

OV.BG.ergo

OV - Ergoth

Ergotherapeut

OV.BG.diet

OV – Diëtist

Diëtist

OV.BG.logo

OV - Logopedist

Logopedist

OV.SP

Specialisme (SP)

Specialisatie / functiedifferentiatie

OV.SP.neur

OV – neuroloog

Neuroloog

OV.SP.harts

OV – Huisarts

Huisarts

OV.SP.karts

OV – Kinderarts

Kinderarts

OV.SP.kger

OV – Klin.geriater

Klinisch geriater

OV.SP.artsmg

OV – Arts maatsch.gzh

Arts maatschappij en gezondheid
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