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Stap Afgehandeld 

Declareren:  

EDP controleren  

o Is alles afgehandeld door de zorgverzekeraars.  

o Bij een afkeuring van de zorgverzekeraars ga je dit eerst verwerken. 

Mocht je hierdoor wat veranderen in de patiëntenkaart of de verwijzing, 

klik dan daarna op de knop ‘update’. Vergeet bij het updaten niet om de 

datum aan te passen. 

 

o Alles wat goedgekeurd is door de zorgverzekeraars en wat verder 

afgehandeld is verwijderen uit het EDP (rechtermuisknop) 

 

Declareren zorgverzekeraars:  

o Declaratie / Openstaande behandelingen zorgverzekeraars oproepen 

(Behandelingen aanklikken, daarna toon alleen zorgverzekeraars, en 

printen / tonen) 

 

o Declaratie / Declaraties aanmaken, voer de gewenste data in, selecteer 

de zorgverzekeraar, klik op de knop proefdeclaratie. Klik daarna altijd op 

de knop controle om te kijken of er afwijkingen zijn in de declaratie.  

 

o Als er geen afwijkingen te zien zijn, klik je op ‘Declareren’.  

o Als er afwijkingen zijn voer je de correcties door op de patiëntenkaart, op 

de verwijzing (vergeet ook hier het updaten niet) of in de agenda 

(declaratie aanmaken kan gewoon open blijven staan). Daarna klik je in 

Declaratie / Declaraties aanmaken  weer op controle. Is er geen afwijking 

klik je op de knop ‘Declareren’. Is er nog wel een afwijking voer je deze 

stap nog een keer uit. 

 

o Controle van openstaande behandelingen zorgverzekeraars. (zijn er nog 

openstaande behandelingen die gedeclareerd moeten worden, dan 

bovenstaande stappen herhalen.) 

 

o Declaratie / declaratie inzien, maak de verzamel.zip (met een unieke 

naam, geen leestekens en/of spaties in de naam). Druk op de knop 

verzamel. 

 

o Ga naar het EDP en klik de verzamel.zip aan. Klik daarna op de knop 

‘Indienen’ om de declaratie in te dienen. 

 

Declareren particulieren:  

o Nota’s / Openstaande behandelingen oproepen en klik behandelingen 

aan. (print evt. de openstaande behandelingen) 

 

o Nota’s / Nota’s. Selecteer de gewenste patiënt, klik op behandelingen. 

Selecteer de gewenste behandelingen en klik op ‘Nota maken’. 

 

o Ga naar het tabblad Nota’s uitprinten, type evt. het gewenste 

notanummer in, selecteer de juiste lay-out en klik op MS-Word. (Nu 

opent een Word-bestand. 

 

o Controleer Nota’s / Openstaande behandelingen. (zijn er nog 

openstaande behandelingen die gedeclareerd moeten worden, dan 

bovenstaande stappen herhalen.) 

 

 


