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var

FIRST_PREST Datum eerste gefactureerde ligdag

Datum van de 1ste verleende prestatie van het ziekenhuisverblijf in jaar Y. Het gaat dus niet noodzakelijk om de eerste dag van het
ziekenhuisverblijf. Een verblijf kan gespreid zijn over 2 jaren. Indien dit het geval is, is er zowel een verblijf in jaar Y als in jaar Y-1.
In jaar Y:
FIRST_PREST is gelijk aan 01/01/Y.
In jaar Y-1:
FIRST_PREST is de eerste gefactureerde ligdag van het verblijf.
LAST_PREST is gelijk aan 31/12/Y-1.
var

LAST_PREST Datum laatste gefactureerde ligdag

Datum van de laatste verleende prestatie voor het ziekenhuisverblijf in jaar Y. Het gaat dus niet noodzakelijk om de laatste dag van het
ziekenhuisverblijf. Een verblijf kan gespreid zijn over 2 jaren. Indien dit het geval is, is er zowel een verblijf in jaar Y als in jaar Y+1.
In jaar Y:
LAST_PREST is gelijk aan 31/12/Y.
In jaar Y+1:
FIRST_PREST is gelijk aan 01/01/Y+1.
LAST_PREST is de laatste gefactureerde ligdag van het verblijf.
var

SERV_DIS Dienst van ontslag

RIZIV-code van de dienst waar de patiënt uit het ziekenhuis werd ontslagen.
var

SERV_ADM Dienst van opname

RIZIV-code van de dienst waar de patiënt in het ziekenhuis werd opgenomen.
var

SS00010 Identificatiecode van de persoon

(Hospitalisatie)

De identificatiecode is het uniek nummer voor een individu in de IMA-databanken. Het is een gepseudonimiseerde versie van het
rijksregisternummer of het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ).
var

STAY_NR Jaar/volgnummer van de opnames/verblijven

Volgnummer van het ziekenhuisverblijf van de patiënt in jaar YYYY
var

LOS Length of stay

(Hospitalisatie)

Lengte van het ziekenhuisverblijf (in dagen). Dit is de berekende ligduur van de opname.
var

LOS_YYYY Length of stay in year

Lengte van het ziekenhuisverblijf (in dagen) in referentiejaar Y.
var

DISCHARGE Ontslagdatum

(Hospitalisatie)

De ontslagdatum vermeld in de facturatie van een ziekenhuisprestatie.
Deze staat in de kennisgeving van einde ziekenhuisverpleging (727).
var

ADMISSION Opnamedatum

(Hospitalisatie)

De opnamedatum vermeld in de facturatie van een ziekenhuisprestatie. Deze staat in de betalingsverbintenis (721bis).
var

STAY_CAT Type van de opname/verblijf

De variabele STAY_CAT geeft aan of het gaat om een klassieke hospitalisatie of om een dagopname.
var

HOSP_ADM Ziekenhuis van opname

RIZIV-erkenningsnummer van de verplegingsinrichting waar de persoon verblijft.
var

HOSP_TRANS Ziekenhuis van overplaatsing

RIZIV-erkenningsnummer van de verplegingsinrichting waarnaar de patiënt werd overgeplaatst.

