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Electronische Declaratie
De Electronische Declaratie is – in het kort – het aanmaken van een bestand met behandelingen en/of
producten welke gedeclareerd moeten worden aan een zorgverzekeraar en via een bestand worden
aangeboden middels de website van een extern bureau.
A.

Voor het uitvoeren van een electronische declaratie zijn een aantal voorwaarden.
1.

2.
3.

Op het scherm Onderhoud | AGB Codes dient per discipline de AG codes te worden
ingevuld van Praktijk en Praktijkhouder. Indien het bedrijf een instelling is ( bijvoorbeeld
een BV), dient ook de Instellings-AGB-code te worden ingevuld.
op het scherm Onderhoud | Medewerkers | Medewerkers dient per medewerker zijn of
haar AGB code te zijn ingevoerd
op het scherm Relaties | Zorgverzekeraars dient bij de verzekeraar het Uzovi nummer te
zijn ingevoerd, op het tabblbad “Financiëel” dient ook te zijn aangevinkt “Faktureren via
extern bureau”
NOOT:
Indien op de klantenkaart het BSN ( Burger Service Nummer – het vroegere Sofinummer )
is ingevuld, dan wordt standaard het polisnummer niet in het bestand opgenomen. Wordt
het BSN veld leeggelaten, dan wordt in het declaratiebestand automatisch het BSN
vervangen door negens.
Sommige zorgverzekeraars wensen in het declaratiebestand en het BSN en het
polisnummer opgenomen. Hiervoor dient men op het scherm Relaties | Zorgverzekeraars
op het tabblad “Financiëel” het vinkje aan te staan bij “Polisnummer verplicht”

4.
5.
6.

7.
8.

9.

B.

op de klantenkaart dient onder de knop “Betalergegevens” de zorgverzekeraar en het
bijbehorende polisnummer te zijn ingevuld, alsmede “Zorgverzekeraar betaalt”
op de klantenkaart dient het burgerservicenummer ingevuld te zijn.
op de klantenkaart is een speciale knop “Diagnosecodes” waarbij per behandeling dient
worden opgegeven : diagnosecode, aanduiding diagnosecodelijst , indicatiecode,
prestatiecode en de aanduiding prestatiecodelijst.
op de klantenkaart dient via het scherm “Machtigingen” de machtiging-gegevens ingevuld
te worden.
op het scherm Produkten | Produkten dient onder de knop “Declaratiegegevens Zorg” alle
betreffende gegevens van het te declarareren product te zijn ingevoerd ten behoeve van
declaraties Lichamelijke Hulpmiddelen (LH307).
Op het scherm Producten | Behandelingen dient aan de rechterzijde de Declaratiecode
Zorg en soort zorg en bijbehorende codes te worden ingevuld per te declararen
behandelcode ten behoeve van de declaraties Paramedische Hulp ( PM304). Tevens
dient te worden aangegeven onder welke discipline de behandeling valt in verband met de
toe te kennen AGB codes van Praktijk en Praktijkhouder.
Het invoeren van de declaratie regels

De klantenkaart zoekt men de klant op en gaat via de $-knop naar het kassa scherm.
De betreffende regels worden ingevoerd. Elke regel die via de methode moet worden gedeclareerd,
zet men via de knop met het opschrift “voorverkopen” ( voorafgegaan door een omhoogwijzende pijl
en gesitueerd onder het vakje waar de medewerker wordt ingevoerd) naar het voorverkopenscherm.
Hierbij is een keuze te maken, waarbij men kiest voor de laatste optie : “betaling via zorg declaratie
Op al onze overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Federatie van
Nederlandse Ondernemingen in de Informatietechnologie (FENIT) ) , gedeponeerd bij de Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8-12-1994 onder nummer 1994/189.
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bureau”. De regels zal dan van het kassascherm verdwijnen en in het Voorverkopenbestand komen te
staan. De code bij het vakje “Decl.” op het Voorverkopenscherm dient dan een I (hoofdletter i) te zijn.
Eventueel zijn reeds aanwezige regels welke op deze wijze moeten worden gedeclareerd, maar een
andere code hebben ( N, J, P ) via de groene knop “Decl.” ( bijschrift: “Wijzig declaratie-soort-status
van de geselecteerde regel”) door één of meerdere keren op deze knop te klikken.

C.

Het verwerken van de declaratie

Op het scherm Klanten Extra | Overzichten | Faktureren Zorg klikt men links onder aan de optie
“Extern Bureau Electronische Declaratie”
Zorg dat het Zorgverlenersnummer van het Servicebureau en het debiteurnummer bij het
Servicebureau zijn ingevuld (dit hoeft eenmalig) en kies de faktuurperiode en –datum.
Klik daarna op de knop rechtsonder “Uitvoeren Extern Bureau”
Er wordt nu een faktuur gemaakt tbv elke te declareren zorgverzekering en wordt voor elke
zorgverzekering per soort hulp ( Paramedische Hulp of Hulpmiddelen) een bestand aangemaakt.
Hiervan wordt op het scherm melding gemaakt met naam en lokatie van het bestand. Het betreffende
bestand kan via de website van het bureau worden ge-upload.

Noot betreffende de AGB codes
Er bestaan een aantal verschillende AGB codes:
- voor de praktijk
- voor de praktijkhouder
- voor de behandelaar
De samenstelling is als volgt :
De AGB-zorgverlenerscode is opgebouwd uit 8 cijfers (COD009). De eerste 2 posities (COD008)
geven de
zorgverlenersoort (ZZ) weer.
ZZ-VVVVVV
Zo staat 01 voor huisarts en 03 voor medisch specialist.
De overige 6 posities zijn een volgnummer (VVVVVV). De totale combinatie van 8 posities is uniek.
01 Huisartsen
02 Apotheken
03 Medisch specialisten
04 Fysiotherapeuten
05 Logopedisten
07 Oefentherapeuten
08 Verloskundigen
11 tandartsen-specialisten
12 Tandartsen
13 tandartsen-specialisten
14 Bedrijfsartsen
15 Rechtspersonen
24 Dietisten
76 Leveranciers hulpmiddelen
84 Overige Artsen
85 Taxi vervoerders
87 Mondhygienisten
88 Ergotherapeuten
Op al onze overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Federatie van
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89 Schoonheidsspecialistes
90 Genezers, hulpverleners
93 Tandtechnici
94 Psychologen
95 Orthopedagogen
96 Pedicuren
98 Declaranten
De AGB-praktijkcode is opgebouwd uit 7 cijfers. De eerste 2 posities (COD008) geven de praktijksoort
(PP) weer.
bijvoorbeeld : PP-0VVVVV
Zo staat 01 voor huisartsenpraktijk en 02 voor apotheek.
De overige 5 posities (COD181) zijn een volgnummer (VVVVV).
Indien er gevraagd wordt om 8 posities dan kunt u (zoals in het voorbeeld is aangegeven) een
"opvulnul (0)" gebruiken.
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