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Complan Valens BV | 0229 266 606 | support@complan.nl 

Novadent, een onmisbaar element in de mondzorg! 

 

Beste Novadent gebruiker, 

Hierbij ontvangt u het begeleidend schrijven bij de algemene update Novadent juli 2019. U kunt de 

update downloaden vanuit het Novadent programma. Zie Verwerking algemene update voor 

instructies.  Leest u a.u.b. deze brief volledig door vóór verwerking van de update.  
 

Inhoudsopgave  
 Wijziging machtigingenportaal 

 Correctie tarief van code J32 

 Wijzigingen in Novadent agenda en wachtkamer functionaliteit 

 Zivver koppeling voor beveiligd mailen 

 Vernieuwde KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie 

 EMRRH medische anamnese vernieuwd 

 Nieuwe module voor eigen formulieren 

 Wijziging behandelkaart locking 

 Betalingsherinneringen per mail 

 Overige wijzigingen in Novadent 

 Ondersteuning Windows versies 

 Voortgang SQL-conversie 

 Verwerking algemene update 

 

Vooraf 
In deze update brief zal u bij sommige aanpassingen de opmerking “SQL only” zien staan. Dit betekent 

dat deze aanpassing alleen aanwezig is in de SQL-versie van Novadent. Dit geldt zowel voor de lokale 

SQL-versie als Tandarts in de Wolken.  

In de toekomstige updates zal het steeds vaker voorkomen dat bepaalde aanpassingen alleen aan de 

SQL-versie van Novadent worden toegevoegd. Staat er niets vermeld dan geldt de aanpassing voor alle 

Novadent versies. 

Onder Voortgang SQL-conversie kunt u lezen wat de huidige status is van de omzetting van Novadent 

naar SQL. Heeft u de eerder gestuurde test conversie goed afgerond, dan kunt u binnenkort de 

definitieve conversie update verwachten.  

 

Correctie tarief van code J32 
Onlangs zijn wij gewezen op een fout in de tarievenlijst van 2019. Het betreft het tarief van code J32. 

Dit staat ten onrechte op 112.46 in plaats van 112.45.  

U kunt dit tarief handmatig corrigeren via onder Verrichtingen – Bewerken tarieflijsten. U klikt hier op 

de knop [Standaardtarieven]. Hier zoekt u code J32 en verandert het tarief in 112.45. U slaat op. 
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Wijzigingen machtigingen portaal 
De omschrijvingen van een bestaande verstrekking bleek niet meer dekkend voor de behandeling die 

er mee aangevraagd kan worden. Daarom worden de omschrijving aangepast.  

Huidige verstrekking-omschrijving Nieuwe verstrekking-omschrijving 

Opvullen of repareren van bestaand klikgebit tandarts 
Vervanging mesostructuur en/of opvullen, 

repareren van bestaand klikgebit 

Ook wordt er een nieuwe verstrekking in gebruik genomen. Deze verstrekking wordt met deze update 

aan de lijst verstrekkingen binnen het machtigingenportaal in Novadent.  

  Verstrekking-omschrijving Bijbehorend formulier 

Aanvraag ongevallendekking (aanvullende verzekering) M19 – Aanvraag ongevallen 

  

Wijzigingen in Novadent agenda en wachtkamer functionaliteit 
 

Agenda clipboard 
In de vorige updatebrief is de nieuwe agenda clipboard functie toegelicht. Voor degene die dit gemist 

hebben, een korte herhaling: 

Via het paperclip icoon in de behandelkaart kunt u nog te maken afspraken vanuit de kaart klaarzetten 

in het clipboard van de agenda.  

De balie kan deze hier weer oppikken om vervolgens de afspraak met de patiënt in te plannen.  

Het paperclip-icoon kunt u aan de werkbalk van de behandelkaart toevoegen via Behandelkaart - 

Instellingen – Aanpassen werkbalk.  
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In de agenda kunt u in de Instellingen, tabblad Algemeen een vinkje bij ‘waarschuwing bij afspraak op 

clipboard’ zetten, zodat er wanneer de patiënt geselecteerd wordt een melding in scherm verschijnt 

dat er een afspraak op het clipboard klaar staat. Bij de balie kan deze afspraak vervolgens van het 

clipboard gehaald worden en direct worden ingepland. 

Op verzoek kan Novadent gekoppeld worden aan een tablet waarmee de patiënt zelf zijn 

vervolgafspraak kan inplannen. Zie verder in deze brief voor meer informatie.  

 

Wachtkamer oproepscherm  
De wachtkamer-module is uitgebreid met de mogelijkheid voor een oproepscherm. Hiermee kunt u 

op een scherm in uw wachtkamer uw patiënten laten zien wie aan de beurt is. 

Zodra u in de behandelkamer de wachtkamerstatus van de patiënt op ‘In behandeling’ zet, verschijnt 

de naam van de patiënt in het scherm met de boodschap dat hij naar de behandelkamer kan gaan. De 

tekst en eventueel het geluidsignaal is instelbaar. Naar keuze kan vermeld worden in welke kamer de 

patiënt verwacht wordt. Gelijktijdig kan op het scherm een eigen praktijk video/ slide-show 

afgespeeld worden.  

 
Indien u van deze nieuwe mogelijkheid gebruik wilt maken, neemt u dan contact op met de Support 

afdeling: mailto:support@complan.nl. Aan deze functionaliteit zitten - behalve het extra scherm en 

evt. hulp bij inrichten van de functionaliteit - geen aanvullende kosten verbonden. 

 

mailto:support@complan.nl?subject=Interesse%20in%20wachtkamer%20oproepscherm
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Overzicht van wacht- en behandeltijden 
Het wachtkameroverzicht is uitgebreid zodat 

u in één oogopslag de wacht- en behandeltijd 

van de patiënt kunt zien. Tevens wordt een 

gemiddelde getoond en kunt u het overzicht 

exporteren in CSV-formaat zodat u er (bijv. in 

Excel) statistische overzichten van kunt 

bijhouden.  

 

Wachtkamer: tablet functionaliteit (SQL only) 
De wachtkamer-module is uitgebreid met de mogelijkheid om patiënten via een tablet hun 

persoonsgegevens te laten controleren en de mogelijkheid zelf hun vervolgafspraak te maken.  

Het controleren/ aanvullen van gegevens is op dit moment nog beperkt tot e-mailadres en 

telefoonnummer. In de toekomst zal dit nog verder uitgebreid worden. 

 

Het plannen van vervolgafspraken verloopt via de clipboard-functie. In de behandelkamer zet u 

afspraken klaar. Aan de balie worden die afspraken weer opgehaald en door de balieassistente zelf 

ingepland of doorgezet naar de tablet zodat de patiënt de afspraak zelf in kan plannen. 

 

Behandelkamer: 
De vervolgafspraak wordt 

klaargezet op het clipboard. 

Balie: 
Afspraak wordt opgehaald 

uit het clipboard 

Balieass. maakt afspraak in overleg met patiënt 

Patiënt maakt vervolgafspraak zelf via tablet 
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Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor de SQL-versie van Novadent en dient door ons op locatie 

geïnstalleerd te worden. Mocht u hier interesse in hebben, neemt u dan contact op met de sales 

afdeling via mailto:info@complan.nl voor meer informatie. 

 

Automatisch afspraakbevestigingen sturen 
De agenda is uitgebreid met de mogelijkheid om automatisch afspraakbevestigingen te sturen 

wanneer u een nieuwe afspraak voor een patiënt in de agenda plaatst. De patiënt ontvangt de 

bevestiging in zijn mailbox. Aan de bevestiging is een calender-item (*.ics) gekoppeld, zodat de patiënt 

de afspraak direct in zijn digitale agenda kan zetten. In het calender-item wordt datum, tijd, duur én 

een herinnering een dag van tevoren meegegeven. 

De inhoud van de afspraakbevestigingsmail dient u zelf aan te maken. Hieronder een voorbeeld. De 

tekst tussen punthaakjes < > zijn velden waar gegevens van patiënt en afspraak worden ingevuld. Deze 

velden voegt u toe door deze items dubbel aan te klikken in de ‘beschikbare velden’ balk rechts van 

het correspondentiescherm: 

 

Beste <AanAanhef> <AanVlVvNaam>, 

 

Hierbij ontvangt u een bevestiging van uw afspraak op <AfsDag> <AfsDatum> om <AfsTijd>. 

 

Indien u genoodzaakt bent de afspraak te annuleren, gelieve dit telefonisch te doen. U kunt tot 48 uur 

van tevoren kosteloos afzeggen. Na deze tijd behouden wij ons het recht om kosten voor de voor uw 

gereserveerde tijd in rekening te brengen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Let op! Er wordt per afspraak een afspraakbevestiging gestuurd op het moment dat u de afspraak 

opslaat. U kunt op deze wijze geen bevestiging sturen van een reeks afspraken, waarbij u deze hele 

reeks in één mail wordt vermeld.   

Bij gezinsafspraken worden automatisch losse bevestigingen per mail gestuurd naar alle gezinsleden 

met een e-mailadres. 

 

Binnen de Novadent Agenda kunt u bepalen voor welk 

type afspraken u een afspraakbevestiging wilt sturen en of 

u dit volledig automatisch wilt of eerst nog een pop-up wilt 

krijgen. 

In de instellingen van de agenda, tabblad ‘Standaard 

afspraken’ kunt u per type afspraak een vinkje zetten 

‘afspraakbevestiging’ sturen. Standaard staat dit voor alle 

afspraken aangevinkt, maar het kan zijn dat u dit voor 

specifieke type afspraken (bijv. intercollegiaal overleg) niet 

wilt.  

mailto:info@complan.nl?subject=Interesse%20in%20tablet%20functionaliteit%20voor%20de%20wachtkamer
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In de instellingen van de agenda, tabblad ’Afspraakbevestiging’ bepaalt u welke tekst u verstuurt en of 

het verzenden automatisch gaat en zo ja, met of zonder pop-up voor extra accordering.  

Wij raden aan om (zeker in eerste instantie) te kiezen voor ‘met pop-up’.  

Aan de balie wil het weleens voorkomen dat u een 

afspraak opslaat en dat de patiënt zich toch direct 

bedenkt en er een andere tijd gekozen moet worden. 

De extra pop-up “versturen ja/nee” zorgt ervoor dat u 

het verzenden van een afspraakbevestiging dan toch nog kunt tegenhouden.  

 

Wilt u een afspraakbevestiging sturen voor een reeds eerder gemaakte afspraak, dan klikt u de 

afspraak met rechts aan en kiest voor Bevestiging sturen. 
 

Wanneer een patiënt zelf een afspraak maakt via de eerder besproken tablet-functionaliteit, kan de 

patiënt er ook voor kiezen zichzelf direct een afspraakbevestiging (met *.ics reminder) via de mail te 

sturen. 

 

Afspraakherinneringen verzamelen 
Tot op heden stuurde de agenda voor elke patiënt en elke afspraak een aparte afspraakherinnering. 

Na verwerking van deze update, kunnen afspraakherinneringen verzameld worden. U maakt deze 

keuze door in het afspraakherinneringen 

scherm een stipje voor ‘Verzamelen 

(zelfde e-mailadres/ 06 nummer)’ te 

zetten. 

U ontvangt dan één bericht met daarin een 

overzicht van alle afspraken van de 

verzamelde patiënten met hetzelfde e-

mailadres of 06 nummer.  

 

Let op! Wanneer u gebruik wilt maken van 

het verzamelen van afspraken in de 

herinneringen, dan dient u de huidige lay-

out van uw mail voor afspraakherinnering 

te wijzigen.  

Heeft u nog niet eerder gebruik gemaakt van afspraakherinneringen per mail, dan dient u een hier een 

nieuwe e-mail lay-out voor aan te maken. 
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U haalt de losse velden voor Afspraakdatum en -tijd uit uw bestaande lay-out en vervangt dit door het 

veld <AfsprakenGegroepeerd>. Op de positie van dit veld worden dan de gegevens van een of 

meerdere afspraken vermeld. 

In de Instellingen van de Correspondentie, tabblad Afspraken 

kunt u aangeven welke gegevens in dit veld worden vermeld. 

Het veld “Patiënt” dient hier voor het vermelden welke 

patiënt(en) de afspraak betreft. 

Hieronder een voorbeeld tekst voor verzamelde 

afspraakherinneringen per mail:  

 

 Beste <AanAanhef> <AanVlVvNaam>, 
 

 Dit is een herinnering aan uw afspraak op: 
 

<AfsprakenGegroepeerd> 
 

Indien u genoodzaakt bent de afspraak te annuleren, gelieve dit telefonisch te doen. U kunt tot 48 uur 

van tevoren kosteloos afzeggen. Na deze tijd behouden wij ons het recht om kosten voor de voor uw 

gereserveerde tijd in rekening te brengen. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Uw tandarts 

 

In de e-mail aan de patiënt wordt dit getoond als: 
 

Beste meneer P. Testpiloot, 

Dit is een herinnering aan uw afspraak op: 

 

Datum Tijd Medewerker Patiënt 

ma 24-06-2019 10:00 Tandarts Jansen Testpiloot, P. 

ma 24-06-2019 10:00 Tandarts Jansen Testpiloot, T. 

ma 24-06-2019 10:00 Tandarts Jansen Testpiloot, B. 

 

Indien u genoodzaakt bent de afspraak te annuleren, gelieve dit telefonisch te doen. U kunt tot 48 uur 

van tevoren kosteloos afzeggen. Na deze tijd behouden wij ons het recht om kosten voor de voor uw 

gereserveerde tijd in rekening te brengen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Uw tandarts 

 

Let op! Een tabel met afspraakgegevens zoals in het voorbeeld hierboven, wordt alleen correct 

weergegeven bij de ontvangers van uw e-mails wanneer u de mail verstuurd via de instelling SMTP of 
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SMTP-bulk als u de Complan e-mailservice gebruikt. U vindt deze instelling in het Novadent hoofdmenu 

– Instellingen – Tabblad Algemeen, “E-mail versturen via”. 

Bij gebruik van de opties ‘Simple MAPI’ of ‘Extended MAPI’ zal de tabel niet goed weergegeven worden. 

Dit geldt ook voor andere meer complexe lay-out items, zoals logo’s of hyperlinks. 

Het MAPI-component wordt al geruime tijd niet meer door ontwikkeld en zal uiteindelijk definitief uit 

Novadent verdwijnen.  

 

Zivver-koppeling voor beveiligd mailen 
Behalve de bestaande koppeling met Zorgmail is het nu ook mogelijk Novadent te koppelen met Zivver 

voor het beveiligd versturen van E-mail.  

Met Zivver kunt u vanuit uw eigen vertrouwde e-mailadres (dus geen @zivver adres) veilig mail 

versturen. Behalve gebruik van Zivver gekoppeld aan Novadent, kunt u Zivver ook gebruiken vanuit uw 

bekende mail cliënt (bijv. Outlook). 

De kosten voor de Zivver-koppeling bedragen € 50.- excl. Btw per declarant voor initiële installatie in 

het eerste jaar gebruik. Vanaf het eerstvolgende licentiejaar bedraagt de onderhoudsbijdrage voor de 

Zivver-koppeling 4.5% van de Novadent basislicentie per declarant per jaar. (Voor 2019 komt dit op 

een bedrag van € 49.- excl. btw) 

De functionaliteit van de Zivver-koppeling binnen Novadent is gelijk aan die van de 

Zorgmail-koppeling. U treft op alle plekken binnen het Novadent pakket waar u 

gevoelige informatie kunt mailen welke beveiligd verzonden dient te worden een 

knop met het Zivver-icoon aan.   

Meer informatie gebruik van Zivver binnen Novadent vindt u in de Zivver handleiding.  

Let op! U kunt binnen Novadent gebruik maken van de Zorgmail-koppeling óf de Zivver-koppeling. Niet 

beiden.  

De koppeling kunt u bij ons aanvragen door uw aanvraag + een akkoord voor de jaarlijkse kosten te 

mailen naar onze afdeling Sales via mailto:info@complan.nl. Hierna zal onze helpdesk telefonisch 

contact met u opnemen om de koppeling te activeren.  

Vernieuwde KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie 
In de vernieuwde richtlijn radiologie van de KNMT is onder andere 

opgenomen dat u per opname de indicatie voor het maken van de 

röntgenfoto dient te noteren en welke medewerker (operator) de foto 

heeft gemaakt. In de foto eigenschappen binnen NovaX zijn hier twee 

nieuwe velden voor aangemaakt. Het indicatie-veld is alleen beschikbaar 

in de SQL-versie van Novadent.  

Maakt u geen gebruik van NovaX of de SQL-versie van Novadent, dan kunt 

u de indicatie bij de omschrijving van de foto in de kaart noteren.  

SQL ONLY 

https://www.complan.nl/download/zivver-handleiding.pdf
mailto:info@complan.nl?subject=Aanvragen%20Zivver%20koppeling
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Om u werk uit handen te nemen kunt u het pakket zo instellen dat bij de periodieke bitewing foto’s 

automatisch de indicatie “cariësdiagnostiek” wordt vermeld, bij endo-behandelreeksen de indicatie 

‘t.b.v. endodontie’ en dat er bij solo’s bijv. automatisch een extra regel verschijnt om u te helpen 

herinneren aan het noteren van de indicatie. Binnen het Novadent pakket zijn hier verschillende 

mogelijkheden voor.  Zie de handleiding Tips voor registreren behandelingen op onze website of neem 

contact op met onze helpdesk. 

 

Bij het maken van periodieke bitewings dient de frequentie van de bitewings individueel per patiënt 

vastgesteld te worden. De bitewing frequentie bepaalt u in de regel na het opnemen van een 

anamnese en klinisch onderzoek bij de patiënt. 

Boven in de behandelkaart kunt u nu per patiënt de bitewing frequentie opslaan. Wanneer de 

ingestelde tijd is verlopen, zal dit vlak rood oplichten om u hierop te attenderen.  

De bitewing-indicator reageert op het maken van een opname 

van type bitewing binnen NovaX en/of het invoeren van een 

invoercode gedefinieerd als bitewing. 

Let op! Het is noodzakelijk een andere code te hebben voor het invoeren van bitewings dan voor het 

invoeren van solo’s (niet beide met x10) en deze code dient gedefinieerd te zijn als bitewing via 

onderdeel Verrichtingen, menu Bestand – Onderhoud invoercode typering. 

Omdat in veel gevallen het risico op cariës en de mondhygiëne 

een belangrijke afweging zal zijn bij het vaststellen van de 

frequentie, kunt u deze twee risicofactoren hier ook gelijk een 

waarde geven.  

 

EMRRH medische anamnese vernieuwd (SQL only) 
Met deze algemene update wordt de EMRRH-anamnese bijgewerkt naar de laatste versie en 

geïntegreerd in het Anamnese tabblad binnen de behandelkaart. U heeft binnen dit tabblad voortaan 

de keuze tussen de BHK-anamnese (Bruins, Haalboom en Koole 2015) of de EMRRH-anamnese 

(European Medical Risk Related Historie van Prof. Dr. L. Abraham-Inpijn 2016). 

https://www.complan.nl/download/tips-voor-registreren.pdf
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Ten behoeve van de nieuwe anamnese, wordt tijdens het verwerken van de update een conversie van 

de anamnesebestanden uitgevoerd.  

Zoals u reeds gewend was heeft u in het Anamnese 

tabblad de keuze tussen het Opnemen van een 

nieuw anamneseformulier of het Actualiseren van 

de laatst opgenomen anamnese. 

In het Anamnese tabblad kunt u voortaan echter 

verschillende anamneseformulieren gebruiken.  

De BHK-anamnese kent een los formulier voor jeugd 

en volwassenen. In de instellingen voor deze 

formulieren (dubbelklik op formulier) kunt u 

instellen voor welke leeftijdsgroep u de formulieren 

wilt gebruiken.  

Bij de EMRRH-Anamnese heeft u ook nog aparte vragen bij Intake (eerste anamnese opname) en het 

actualiseren van de laatst opgenomen anamnese. Aan de hand van de controle vragen bij actualiseren 

wordt bepaald of de rest van de vragenlijst ook opnieuw ingevuld dient te worden of niet. 

Bij de EMRRH-anamnese wordt door middel van de ASA-score het medisch risico aangeduid en 

preventieve maatregelen voorgesteld. De geadviseerde preventieve maatregelen vindt u onder de 

knop Preventie in het Anamnese tabblad. Vanwege de score die berekend wordt is de EMRRH-

vragenlijst inhoudelijk niet aan te passen. 

De BHK-vragenlijst kunt u wel zelf inhoudelijk 

aanpassen via onderdeel het nieuwe onderdeel 

Formulieren onder menu Programma’s. U kunt 

bijvoorbeeld het aantal regels voor het noteren 

van medicatie vergroten of bepaalde vragen 

verwijderen of juist toevoegen. 

 

Voorkeur anamneseformulier instellen 
Via Behandelkaart, menu Programma’s - 

Formulieren kunt u bepalen welke formulier(en) u standaard wilt 

gebruiken en voor welke leeftijdsgroep.  

Standaard staat voor de BHK lijst ingesteld dat t/m 17 jaar de TJZ 

lijst wordt gebruikt. Door dubbel op deze lijst te klikken kunt u de 

leeftijdsgroep aanpassen.  

Met het Instellingen icoon rechtsboven in het Formulieren-scherm 

kunt u de volgorde van de formulieren bepalen. Het bovenste 

formulier is het formulier wat standaard wordt gebruikt. Met de 

update wordt het EMRRH-formulier als eerste keuze gezet.  
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Nieuwe module voor eigen formulieren (SQL only) 
In het nieuwe tabblad Formulieren binnen de behandelkaart kunt u eigen vragenlijsten toevoegen en 

opslaan bij de patiënt. Standaard is dit tabblad helemaal leeg. 

Het aanmaken van eigen vragenlijsten en/of het aanpassen van 

de anamnese vragenlijst doet u via onderdeel Formulieren in 

menu Programma’s. (zie afbeelding op de volgende pagina) 

Te zijner tijd zullen er vanuit Complan ook standaard 

vragenlijsten aangeboden worden die u hier kunt importeren. U 

wordt hierover per mail op de hoogte gehouden.  

 

Kent u lijsten die wellicht voor meer collega’s interessant zijn? Stuurt u dan een voorbeeld naar onze 

Support afdeling via mailto:support@complan.nl.  

Wij zullen deze lijst indien mogelijk dan voor u digitaliseren, zodat u en eventuele andere 

geïnteresseerde collega’s deze eenvoudig in het pakket kunnen importeren. 

Wijziging behandelkaart locking 
Wanneer u een patiëntenkaart opent die al op een andere werkplek geopend is, was u gewend een 

melding te krijgen op welke werkplek de patiëntenkaart bezet wordt gehouden. Dit wordt met deze 

update gewijzigd.  

Wanneer de kaart nog geopend is op een andere werkplek, ziet u dit voortaan doordat de kaart 

rood kleurt en er een slotje op het patiënten-icoon/ de pasfoto bovenin de kaart wordt 

weergegeven. 

Let op! U kunt nu gewoon patiëntgegevens wijzigen, een behandelplan invoeren of notities maken. U 

kunt alleen geen verrichtingen invoeren in het behandeljournaal. 

mailto:support@complan.nl?subject=Verzoek%20digitalisering%20vragenlijst


 
 

 
 

Algemene Update Novadent juli 2019 

Complan Valens BV | 0229 266 606 | support@complan.nl 

Novadent, een onmisbaar element in de mondzorg! 

 

Op het moment dat u wel probeert een behandeling in te voeren, wordt nogmaals gecontroleerd of 

de kaart nog op een andere werkplek in gebruik is. Is dit het geval, dan wordt getoond wie de kaart in 

gebruik heeft. Is de kaart inmiddels op de andere werkplek afgesloten, dan wordt de kaart automatisch 

vrijgegeven zodat u direct kunt invoeren.  

U kunt ook op het slot-icoon boven in de kaart klikken om te zien wie de kaart bezet houdt. 

 

Betalingsherinneringen per mail 
Betalingsherinneringen kunnen nu ook via e-mail verzonden worden. Voorwaarde hiervoor is dat u de 

functionaliteit voor digitale facturen heeft geactiveerd in uw Novadent programma én dat bij de 

betreffende debiteur is aangegeven dat hij/zij digitale facturen wil ontvangen. Tevens dient er 

uiteraard bij de debiteur een email adres ingevuld te zijn. 

Onze helpdesk kan u eventueel helpen om de digitale facturatie te activeren voor alle debiteuren en/of 

de e-mailadressen van patiënten in één keer over te zetten naar de debiteuren. 

 

Bovenin het betalingsherinneringen-scherm zet u een vinkje bij ‘Via Email’. Hierachter selecteert u de 

begeleidende e-mailtekst die u met de betalingsherinneringen mee wilt sturen. Een nieuwe e-mailtekst 

kunt u aanmaken door op het icoon achter deze regel te klikken. De herinnering zelf wordt als pdf-

bijlage bijgevoegd. 
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Een voorbeeld tekst: 

Geachte <AanAanhef> <AanVlVvNaam>, 
 
Bij het nazien van onze administratie is gebleken dat bijgesloten declaratie nog niet of niet geheel 
is voldaan.  
Wij verzoeken u vriendelijk om dit bedrag als nog te voldoen.  
 
Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden verzoeken wij u contact op te nemen met de 
assistente. 
 
Mocht u inmiddels voldaan hebben dan gelieve u dit schrijven als niet verzonden te schouwen. 
 
Vriendelijke groet, 
 
uw tandarts 

 

Omdat de betalingsherinnering geen gevoelige patiëntinformatie bevat worden de herinneringen 

met de reguliere mail verzonden. 

Deurwaarder dossier per mail 
Ook het deurwaarderdossier kan voortaan per mail verzonden worden. Na het aanmaken van het 

deurwaarderdossier krijgt u een tussenscherm waar u het deurwaarderdossier als pdf kunt opslaan. 

Vervolgens krijgt u de vraag of u het deurwaarderdossier direct 

wilt mailen. Klikt u hier op Ja, dan kunt u nu een geadresseerde 

(deurwaarderskantoor of incassobureau) en begeleidend 

schrijven selecteren. Hierna kunt u het deurwaarderdossier direct 

mailen.  

Omdat de betalingsherinnering geen gevoelige patiëntinformatie 

bevat mag het deurwaarderdossier met de reguliere mail 

verzonden worden. Indien het incassobureau dit verkiest, kunt u 

echter ook voor het versturen via beveiligde mail kiezen wanneer 

u gebruik maakt van een Zorgmail of Zivver koppeling. 

Een voorbeeld tekst: 

Geachte <AanAanhef> <AanVlVvNaam>, 
 
Graag willen wij deze vordering aan u uit handen geven. 
Bijgesloten ontvangt u een overzicht van de openstaande vordering en verzonden 
betalingsherinneringen. 
 
<Notitie> 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de tandarts 

 

Wilt u het deurwaarder dossier afdrukken, dan opent u de eerder opgeslagen pdf en print deze. 
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Overige wijzigingen in Novadent 
Behandelingen: 

 Met de sneltoetsen F5/F6 kunt u door patiëntenkaarten scrollen in de volgorde van uw agenda 

van vandaag. U hoeft de volgende patiënt dus niet meer via de agenda op te zoeken. 

 De in de kaart geselecteerde behandelaar wordt nu ook doorgegeven aan het paperclip icoon 

voor te plannen afspraken. 

 Patiënten kunnen nu gekoppeld worden aan een standaard declarant. Als er meerdere 

declaranten in uw pakket zijn, kunt u rechtsboven in de patiëntgegevens behalve een vaste 

behandelaar ook een vaste declarant selecteren. 

Wanneer uw praktijk uit meerdere BV’s of locaties bestaat, zullen de 

behandelingen van de patiënt dan altijd onder de juiste declarant 

geplaatst worden.  

 De herkenning van vlakken/ knobbels bij het intekenen van restauraties is 

verbeterd. Wanneer een ingetekende restauratie desondanks niet door 

het systeem herkend wordt, kunt u voortaan zelf de te declareren 

tariefcode definiëren.  

 U kunt de status praesens nu in- of exclusief de 

verrichtingen uit de initiële status bekijken. Oftewel 

met of zonder de gebitsstatus die u heeft 

overgenomen toen de patiënt voor het eerst bij u in 

de praktijk kwam.  

 

Parodontologie: 

 De keuze ‘Base-line implantologie’ is toegevoegd aan het keuzemenu voor Paro-protocol fases. 

 Agenda: 

 Waarschuwing oproeplijst geeft nu geen onterechte melding meer bij verlopen afspraken. 

 Een bug zorgde ervoor dat de instellingen voor verzendmethode afspraakherinneringen in 

sommige gevallen gereset werden. Deze is verholpen. 

 Op aanvraag is er een koppeling tussen medewerker en praktijklocatie mogelijk, zodat bij het 

selecteren van een patiënt direct alle agenda’s van de betreffende praktijklocatie worden 

geopend. (SQL only) 

 Vastlopen van de agenda en wachtkamer module bij patiënt nul/ passanten verholpen. 

 Boekhouding: 

 In het overzicht stuknummer wordt nu ook het beginsaldo van het dagboek weer meegenomen. 

Declaraties: (SQL only) 

 Onder menu Opties in zowel de Natura als de Restitutie declaraties vindt u nu een Overzicht per 

Medewerker. Hier wordt vanaf het moment dat u deze update verwerkt heeft per 

declaratiemoment een overzicht bijgehouden wat er per Behandelaar gedeclareerd is.  
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 Complan Back-up: (SQl only) 

 Problemen met verwijderen eerdere backup’s als de directory vol is en/of maximum ingesteld 
aantal is bereikt, opgelost.  

 Wanneer een SQL backup niet succesvol is, wordt betere terugkoppeling gegeven over de reden. 

NovaX: 

 Probleem met aansturen Instrumentarium KaVo OPT via Twain plug-in verholpen.  

 Contrast en helderheid kunnen op een full-screen opname 

nu bewerkt worden door met de linkermuisknop ingedrukt 

de muis horizontaal of verticaal te bewegen. U activeert 

deze optie via NovaX – Instellingen – Algemeen – Wijzig 

Contrast en helderheid door respectievelijk horizontaal of 

verticaal te bewegen.  

 Bij importeren uit directory binnen NovaX werden bitmap 

bestanden onterecht overgeslagen. 

Overige: 

 Koppeling Patiënten Vertellen vernieuwd. 

 Starten van Toolbox toegevoegd onder het vraagteken in het hoofdmenu van Novadent. 

 Remote support via Teamviewer toegevoegd onder het vraagteken in het hoofdmenu van 

Novadent. 

 Het verzenden van sms-berichten via de losse sms-service werkt nu ook correct wanneer u tussen 

meerdere pakketten wisselt via het pakket-wissel icoon. 

Ondersteuning Windows versies 
Novadent wordt niet meer ondersteund onder Windows Vista.  

Servers/ hoofdcomputers met Windows 7 of lager óf een 32bits Windows versie zullen in de loop van 

2019 niet meer ondersteund worden (werkstations nog wel). 

Deze algemene update kan nog wel op Windows 7/ 32bits computers verwerkt worden. 

Daarnaast raden wij u aan om alle Windows service packs op uw Windows 8 en 10 systemen te 

verwerken. 

Dit om latere conflicten met aanvullende Microsoft-onderdelen (.Net) te voorkomen. 

  

Voortgang SQL-conversie 
Inmiddels zijn bijna de helft van onze klanten geconverteerd naar een lokale SQL-versie of ons Tandarts 

in de Wolken platform.  De komende weken zullen wij in delen de definitieve conversie update 

uitleveren aan alle praktijken die de SQL-conversie-test reeds probleemloos gedraaid hebben. Voor de 

definitieve conversie is het noodzakelijk dat u deze algemene update eerst verwerkt heeft. 

Hierna zullen wij praktijken benaderen waar de SQL-conversie-test niet in één keer lukte en tot slot de 

klanten die de test nog niet hebben uitgevoerd. 
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Indien uw server niet voldoet aan de gestelde specificaties voor de SQL-conversie willen wij u nogmaals 

dringend verzoeken stappen te ondernemen in het vervangen hiervan. 

Dit geldt voor Servers welke een Linux OS draaien en servers met Windows versie lager dan Windows 

8 64bits/ Windows server 2012. 

  

Algemene Update verwerken 
Maak van tevoren een back-up van uw huidige gegevens! 

 De update verwerkt u als volgt: 

 Sluit Novadent op alle computers in uw netwerk behalve één. 

 U heeft géén Update CD! 
 

 Downloaden: 

 Ga in het hoofdmenu van Novadent naar het vraagteken en kies 

voor Controleer op Updates. 

 U downloadt de Novadent setup met de knop [Start download]. 

 

Verwerken van de update na downloaden: 

 Na het downloaden vindt u de update terug in de map Mijn documenten\Novadent. Sluit nu 

Novadent af en ga naar Mijn documenten en vervolgens de map Novadent.  

 Dubbelklik op de gedownloade NovadentSetup_ versienummer_jjmmdd.exe. 

 U volgt verder de instructies in het scherm. 

 Bij verwerking van de update op de eerst computer in uw netwerk, zult u de melding krijgen dat 

er bestanden geconverteerd dienen te worden. Werkt u met de SQL-versie van Novadent, dan 

gaat dit om een conversie van de SQL-database en een conversie van de anamnese bestanden. 

Gebruikt u de reguliere Novadent versie, dan krijgt u alleen een korte database conversie. 

Wacht u rustig af tot genoemde conversies zijn afgerond en onderbreek deze niet! 

 In een netwerksituatie dient u de algemene update op alle computers te verwerken. Op de 

volgende computers zult u echter niet de melding krijgen dat er een of 

meerdere conversies van bestanden uitgevoerd moeten worden. 

 

Verwerking update op overige werkplekken: 
Ná verwerking van de update op één computer in het netwerk is de update op de 

andere systemen in het netwerk te verwerken via menu Start, Alle programma’s/ 

Alle Apps, Novadent, Novadent Update.  

 


