Declareren via Vecozo i.v.m. continuïteitsbijdrage
Voor wie is deze handleiding bedoeld?
U wilt gebruik maken van de continuïteitsbijdrage en de declaraties via Vecozo rechtstreeks bij de
verzekeraars aanleveren.
Uitgaande van de situatie waarin u alle verrichtingen die uit de basisverzekering vergoed worden wilt
declareren via Vecozo en voor alle patiënten met een aanvullende tandarts verzekering álle
verrichtingen ongeacht de vergoeding wilt declareren.
Het deel van de behandelingen dat niet wordt vergoed door de verzekeraar ontvangt u retour en dient
u los aan de patiënt te factureren als eigen bijdrage.
Let op! U kunt er ook voor kiezen uw declaraties via een factoringmaatschappij bij de verzekeraars
aan te leveren. De factoringmaatschappij kan dan ook het incasseren van de restant bedragen na
vergoeding door de zorgverzekeraar voor u regelen. Het declareren via een factoringmaatschappij
brengt kosten met zich mee, maar neemt u veel extra administratief werk uit handen.
Zie ook: https://www.knmt.nl/nieuws/aansluiting-factoring-alsnog-mogelijk-na-aanvraag-cb
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1: Benodigdheden voor Natura declaraties aanleveren via Vecozo:
2: Instellen dat u rechtstreeks aan de verzekeraar wilt declareren (contract aanmaken)
3: Instellen dat behandelingen van aanvullende verzekerde patiënten voor 100% naar de
verzekeraar worden gedeclareerd (AV-pakketten aanmaken)
4: Patiënten van verzekeraar op natura zetten
5: Controle Op Verzekeringsgegevens (COV) bij patiënten
6. Volwassen patiënten met aanvullende tandarts verzekering
7. Een code voor eigen bijdrage aanmaken
8. Instellen om natura declaraties door te boeken naar boekhouding
9. Natura declaraties aanmaken en indienen
10. Retour informatie ophalen
11. Betalingen en niet vergoed deel in boekhouding verwerken
12. Eigen bijdrage factureren aan patiënt
13. Eigen bijdrage facturen verrekenen met omzet

Vooraf:
Zorg dat u de laatste versie van de Novadent Algemene Update verwerkt heeft om alle stappen in deze
handleiding goed te kunnen volgen. Uw programma versie is minimaal 7.13.2.6268.
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1: Benodigdheden voor Natura declaraties aanleveren via Vecozo:
-

-

Systeem certificaat met autorisatie voor tenminste controle op verzekeringsrecht en digitaal
declareren. Aanbevolen is ook voor het digitaal aanvragen van machtigingen.
U regelt dit met/ via Vecozo. Complan kan u hier niet bij helpen
Een systeem certificaat installeert u per werkplek waarop u deze functionaliteit wilt gebruiken. In
geval van een Terminal-Server situatie is dit voor elke user.
U regelt dit met/ via Vecozo. Complan kan u hier alleen bij helpen als u gebruik maakt van TIDW.

2: Instellen dat u rechtstreeks aan de verzekeraar wilt declareren (contract
aanmaken)
Om te zorgen dat de behandelingen die u in Novadent invoert via Vecozo gedeclareerd worden,
dient u zogenaamde contracten aan te maken. U doet dit per
verzekeraar waarbij u continuïteitsbijdrage heeft aangevraagd.
U hoeft niet daadwerkelijk een contract met de verzekeraar te hebben
wanneer u de continuïteitsbijdrage heeft aangevraagd.
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

U gaat naar onderdeel Verzekeraars.
U selecteert een verzekeraar door deze een keer aan te klikken
en klikt op [Contracten].
Indien hier al een contract staat, opent u het bestaande contract
met dubbelklik en controleert u of deze al goed staat ingesteld.
(Zie verderop)
Is er nog geen contract, dan klikt u op [Nieuw].
U geeft de vanaf datum aan. Dit kunt u op eerder dan vandaag
zetten, maar het contract werkt niet met terugwerkende kracht
voor reeds ingevoerde behandelingen.
U vinkt de declarant(en) aan waarvoor dit geldt.
U stelt de leeftijd op 0 t/m 999 in.
U zet een vinkje bij ‘Declaratiebestanden versturen via Vecozo declaratieportaal.’
U maakt een nieuwe debiteur aan voor deze verzekeraar door op het debiteur icoon te
klikken en vervolgens op Opslaan te klikken.
De rechterhelft van dit scherm mag u verder buiten beschouwing laten.
U slaat het contract op.

3: Instellen dat behandelingen van aanvullende verzekerde patiënten voor 100% naar
de verzekeraar worden gedeclareerd (AV-pakketten aanmaken)
•
•
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U keert terug naar het hoofdscherm van onderdeel Verzekeraars.
U selecteert de verzekeraar door deze een keer aan te klikken en klikt op [AV pakket].
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•

•

•
•
•

•
•

U selecteert links in het scherm een
bestaand Av pakket dat nog niet
gebruikt wordt of klikt op het Nieuw
icoon om een nieuw AV-pakket aan
te maken.
Geef het Av pakket een titel
waardoor u deze eenvoudig kunt
herkennen, bijv. “100% via AV” en
klik op [Opslaan].
Hierna klikt u op [Bewerken] om de pakket inhoud toe te voegen.
Laat de selectie hier staan op ‘Alle tariefgroepen’.
Bij standaard percentage voert u 100 in en u klikt
op Aanpassen. Voor alle tariefcodes wordt het
percentage (via Av) nu op 100% gezet.
Hierna kunt u het scherm sluiten.
U doet hetzelfde voor alle verzekeraars waarbij u
continuïteitsbijdrage heeft aangevraagd.

4: Patiënten van verzekeraar op natura zetten
•
•
•

•

U keert terug naar het hoofdscherm van Verzekeraars.
U klikt de verzekeraar dubbel aan met de linkermuisknop.
Linksboven in het scherm kunt u er nu voor kiezen om alle patiënten bij deze verzekeraar op
Natura te zetten. Dit houdt in dat u voor alle patiënten van deze verzekeraar de verrichtingen
die uit de basisverzekering vergoed worden via Vecozo aan de verzekeraar gaat declareren.
Standaard staat hier ‘Alle medewerkers’ geselecteerd, maar u kunt er ook voor kiezen om
alleen de patiënten die bij een specifieke behandelaar zijn ingeschreven om te zetten.
U vinkt ‘Patiënten deze verzekeraar natura maken’ aan en klikt op [Start].
Controleer aan de linkerzijde ook gelijk dat het vinkje ‘Declaratiebestanden versturen via
Vecozo declaratieportaal’ aan staat.
Hierna sluit u het scherm.

•

U doet dit per verzekeraar waarbij u continuïteitsbijdrage heeft aangevraagd.

•
•
•
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5: Controle Op Verzekeringsgegevens (COV) bij patiënten
Wanneer u declaraties aan de verzekeraar wilt aanbieden wordt van u als zorgaanbieder verwacht
dat het verzekeringsrecht van de patiënt wordt gecontroleerd voor aanvang van de behandeling en
voor inzending van de declaratie. Dit dient te gebeuren via Controle op Verzekeringsgegevens (COV).
Binnen Novadent is het zo, dat u dit dient te doen alvorens u behandelingen invoert zodat de huidige
verzekeringsgegevens bij de behandelingen worden opgeslagen.
U kunt op twee wijzen COV-controle doen:
1) Voor alle patiënten die een bepaalde dag een afspraak in de agenda hebben
2) Per patiënt vanuit de behandelkaart
Let op! U kunt alleen gebruik maken van controle op verzekeringsrecht wanneer u over een geldig
Vecozo systeemcertificaat beschikt op de computer/ voor de user waarop/waarmee u aan het werk
bent.
Vanuit de agenda kunt u voor alle patiënten die een bepaalde dag een afspraak in de agenda hebben
het verzekeringsrecht controleren
bij Vecozo.
U selecteert eerst de gewenste dag
in de agenda en klikt dan op het COVicoon in de werkbalk.
U start de directe controle via de
knop [Direct controleren].

Wanneer de controle is voltooid wordt in het scherm aangegeven of de verzekeringsgegevens van de
patiënt correct zijn of dat er wijzigingen zijn gevonden.
Wanneer er wijzigingen zijn gevonden, zult u bij het openen van de behandelkaart van de betreffende
patiënt een COV-scherm krijgen met de oude en de nieuwe gegevens
De nieuwe gegevens van de Vecozo
controle worden in de rechterhelft van het
scherm weergegeven en de huidige
gegevens aan de linker kant.
Met de blauwe pijlen kunt de gegevens die
u via COV heeft terug gekregen
overnemen.
Let goed op dat u de patiënt ook op Natura
zet.
De eventuele aanvullende verzekering
wordt niet automatisch overgenomen,
omdat een aanvullende verzekering niet
persé een aanvullende verzekering voor
tandheelkunde hoeft te zijn. Deze dient u
handmatig bij de patiënt in te stellen.
vv
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Ditzelfde COV-scherm is ook rechtstreeks vanuit de behandelkaart te openen om voor een specifiek
patiënt de verzekeringsgegevens te controleren. U doet dit via het COV-icoon in de werkbalk of via
Patiëntgegevens – Verzekeringsgegevens.
Met de knop [Direct controleren] word de COV-controle uitgevoerd.

6. Volwassen patiënten met aanvullende tandarts verzekering
Zoals in punt 5 beschreven, wordt de eventuele aanvullende verzekering
niet automatisch overgenomen uit de COV-controle. Dit omdat een
aanvullende verzekering niet persé een aanvullende verzekering voor
tandheelkunde hoeft te zijn.
Indien een patiënt wel een aanvullende tandartsverzekering heeft, stelt u
de patiënt in op het 100% via Av pakket dat u onder punt 3 heeft
aangemaakt.
U zet de patiënt in Patiëntgegevens | Verzekeringsgegevens op Natura,
vinkt ‘Aanvullend verzekerd’ aan en selecteert in het menu daarnaast het
eerder aangemaakte 100% AV pakket.
Alle behandelingen voor deze patiënten zullen nu aan de verzekeraar
gedeclareerd worden. Het deel van de behandeling dat niet uit de aanvullende verzekering vergoed
wordt, ontvangt u terug van de verzekeraar zodat u deze eigen bijdragen los aan de patiënt kunt
factureren.

7. Een code voor eigen bijdrage aanmaken
Om het deel van de behandeling dat niet vergoed wordt door de verzekeraar achteraf aan de patiënt
te kunnen factureren, raden wij aan een eigen invoercode aan te maken.
•
•
•
•
•
•
•
•

U gaat hiervoor naar onderdeel Verrichtingen, Bewerken tarieflijsten.
Links in het scherm klikt u op Invoercodes.
In sommige gevallen is er in uw pakket wellicht al een code ‘eb’ aanwezig. Indien dit zo is,
zoekt u deze op en selecteert u deze.
Heeft u deze code nog niet, dan klikt u op het Nieuw icoon.
U voert aan de rechterzijde invoercode eb in.
Tariefgroep @ Overige.
U selecteert geen Tariefcode.
U voert een omschrijving in. Een aantal
verzekeraars vereist in hun declaratievoorwaarden
een tekst van onderstaande strekking:

“De nota voor uw behandeling is reeds rechtstreeks
ingediend bij uw zorgverzekeraar. Het verzekerde deel is
door uw zorgverzekeraar al aan de praktijk betaald. Het
resterende bedrag dient u zelf te betalen. Hiervoor
ontvangt u nu deze factuur. “
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•

•
•
•

Let op! Deze voorbeeld tekst houdt rekening met zowel de voorschriften van de verzekeraar
als het maximaal aantal tekens in de omschrijving van de invoercode en wordt daarom
aangeraden om te gebruiken.
Zet een vinkje bij ‘Niet element gebonden invoer toestaan’ en sla
op. De melding die u krijgt omdat er geen tariefcode is gekoppeld
kunt u negeren.
Klik nu op het declaratieregels bewerken icoon rechtsonder.
Zet hier een vinkje bij ‘opmerking op nota’.
Sla op.

8. Instellen om natura declaraties door te boeken naar boekhouding
U gaat naar het onderdeel Natura declaraties, menu Instellingen.
U zet een vinkje bij ‘Declaraties naar boekhouding’ en slaat op.
Linksboven in het Natura declaratie scherm verschijnt nu een
Boekhouding icoon om door te geven dat de declaraties verwerkt
worden in de boekhouding.
U gaat vervolgens naar de Boekhouding – Instellingen.
Controleer in tabblad Algemeen of zowel het dagboek voor
facturen van zorgverzekeraars als de omzet rekening correct
ingevuld zijn.
In een standaard Complan rekeningschema zijn dit dagboek 41
gekoppeld aan rekening 1301 en omzet rekening 3002.
Wanneer u een declaratie aan een zorgverzekeraar aanmaakt, zal
de factuur als openstaande declaratie op balansrekening 1301
aangemaakt worden en als omzet op rekening 3002.

8.1 Dagboek en rekening voor correcties aanmaken
Van de verzekeraars zult u geregeld bedragen niet vergoed krijgen omdat deze buiten de vergoeding
door de aanvullende verzekering van de patiënt vallen.
In de boekhouding maakt u een apart dagboek en grootboekrekening aan om deze niet vergoede
bedragen op af te boeken. Onder punt 11 in deze handleiding wordt uitgelegd hoe u dit doet.
•
•
•
vv

V1.0 02-06-2020

U gaat in Boekhouding| Instellingen naar tabblad Rekeningschema.
U maakt hier een nieuwe grootboekrekening aan onder Vorderingen korte termijn, groep
1300 in een standaard Complan rekeningschema.
U klikt op het Nieuw icoon en voert bij rekeningnr. een rekeningnummer in dat nog niet in
gebruik is, in dit voorbeeld 1313.
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•

U voert een omschrijving in, bijv. ‘Niet vergoed door verz.’, zet het stipje bij ‘Balansrekening’
en sla op.

•
•
•
•
•

U gaat naar tabblad Dagboeken.
U klikt op het Nieuw icoon om een nieuw dagboek aan te maken.
U voert een nummer in dat nog niet bestaat, bijvoorbeeld 86.
U voert een omschrijving in, bijv. ‘Afboeken natura decl.’
Bij ‘tegenrekening’ selecteert u de eerder aangemaakt
grootboekrekening voor het afboeken van oninbare bedragen.
U slaat op.

•

9. Natura declaraties aanmaken en indienen
U maakt en verstuurt u de declaraties naar de zorgverzekeraar via het onderdeel Natura declaraties.

9.1 Natura declaratie instellingen
Standaard wordt in het declaratiebestand alleen de persoonlijk AGB-code van de declarant en de
praktijkcode meegestuurd. De uitbetaling geschied op basis van de persoonlijke AGB-code.
Let op! Indien u niet eerder Natura declaraties heeft gedaan en een van de onderstaande situaties is
op u van toepassing, neemt u dan voor u een Natura declaratie aanmaakt eerst contact op met de
helpdesk om de instellingen juist te zetten:
a) U wilt dat de uitbetaling op basis van de praktijkcode geschied.
b) U wilt de AGB-codes van de (andere) zorgverleners in uw praktijk ook in de declaratie
meesturen.
c) U maakt gebruik van een instellingscode en/of bent een instelling voor jeugdtandverzorging.

vv
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9.2 Opvragen te declareren behandelingen
Via de knop [Scan] vult het scherm zich met Verzekeraars en/of Zorgkantoren en de bedragen.
Wilt u voor een bepaalde verzekeraar op dit moment nog niet declareren, selecteer dan deze regel
en klik op de knop met het rode kruis.
Bij de verschillende declaraties wordt ook vermeld welk factuurnummer zij in uw boekhouding zullen
krijgen. Indien gewenst kunt u dit overzicht afdrukken met het printer icoon rechtsboven.

9.3. Proefdeclaratie maken
U kunt een proefdeclaratie op scherm maken via de knop [Proef], na controle en correcties kunt u de
definitieve declaratie aanmaken.
Indien u een proefdeclaratie voor meerdere verzekeraars opvraagt, kunt u met de tabbladen bovenin
het scherm tussen de verschillende verzekeraars bladeren.

9.4 Definitieve declaratie
Met de knop [Start] wordt het bestand definitief aangemaakt en worden de behandelingen naar de
historie geschreven.

9.5 Declaratie aanleveren via Vecozo
Wanneer de declaratiebestanden zijn
aangemaakt
verschijnt
het
Beheer
declaratiebestanden scherm. U kunt de
bestanden gelijk kunt doorsturen naar
Vecozo via de knop [Vecozo] onderin het
scherm.
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Het Vecozo schakelpunt opent. Periode en medewerker worden uit het vorige scherm overgenomen,
maar kunt u eventueel nog aanpassen als u een eerdere periode wilt opvragen of een specifieke
medewerker.
Voer de eerste maal dat u bestanden gaat indienen, linksboven uw emailadres in. Het e-mailadres dat
u hier invoert wordt gebruikt voor notificaties van Vecozo. Onder menu instellingen kunt u aangeven
welke notificaties u per mail wilt ontvangen: notificaties voor alle controle resultaten (ontvangst,
verwerking en/of afkeuring), alleen bij afkeuring of notificatie voor validatie (bij gebruik van de
validatie mogelijkheid).
Selecteer rechtsboven het systeemcertificaat. Een systeemcertificaat heeft een naam die alleen
bestaat uit cijfers en een datum.
De te verzenden bestanden worden
gemarkeerd met een groen vinkje.
Met de knop [Verzenden] kunt u alle
bestanden in het scherm welke met een
groen vinkje zijn gemarkeerd in één keer
naar Vecozo verzenden. Wilt u een
bepaald bestand niet via Vecozo
verzenden klik dan dubbel op het groene
vinkje zodat hier een verbodsbord komt te
staan.

10. Retour informatie ophalen
Via de Vecozo koppeling kunt u rechtstreeks retourinformatie ophalen en inlezen vanaf de Vecozo
site. Dit kan alleen voor declaraties die u ook via deze module rechtstreeks vanuit Novadent heeft
ingediend. U vindt de retourinformatie in het tabblad "Ophalen".

•
•
•
vv
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Bovenin het scherm selecteert u de juiste medewerker en periode.
De eerste keer dient u ook uw e-mailadres in te vullen en het juiste certificaat te kiezen.
Met de knop [Ophalen] kunt u de huidige status van uw declaraties ophalen.
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•
•
•

Declaraties waarvan de retourinformatie nog niet is opgehaald, worden met een groen vinkje
gemarkeerd. Indien de declaratie is afgehandeld wordt de retour informatie gelijk binnen
gehaald.
Door de declaratie te selecteren, onderin het scherm de retourinformatie te selecteren en op
het monitor-icoon te klikken, kunt u de retourinformatie direct inzien.
De retourinformatie blijft bij het declaratiebestand opgeslagen.

11. Betalingen en niet vergoed deel in boekhouding verwerken
Doordat u binnen Novadent heeft ingesteld dat de Natura declaraties worden door geboekt naar de
boekhouding, zijn deze nu als openstaande declaratie in de boekhouding aangemaakt.
Wanneer u de uitbetaling van de zorgverzekeraar op uw
bankrekening ontvangt, boekt u deze ontvangst in de
boekhouding in. U doet dit via Invoeren boekingen | Kas/Bank
of Telebanking onder vermelding van het factuurnummer van
de declaratie. Gelijk aan hoe u dit ook doet voor
debiteurenfacturen.

11.1 Niet vergoed deel verwerken
Indien de declaratie niet volledig is vergoed, blijft er een deel
van de factuur openstaan.
•
•
•
•
•
•
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U gaat naar Invoeren boekingen | Bewerken nota’s.
Hier selecteert u linksboven het dagboek van de Declaraties aan zorgverzekeraars en zoekt
vervolgens het factuurnummer van de declaratie op.
Aan de linkerzijde ziet u onder het kopje ‘Afboeken nota’ het openstaand bedrag.
U voert hier eventueel een omschrijving in en selecteert het dagboek dat u onder stap 8.1 als
dagboek voor het afboeken van Natura declaratie heeft aangemaakt.
U klikt op [Verwerk boeking] om dit bedrag af te boeken op de factuur.
De declaratie heeft nu een openstaand saldo van 0.00
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12. Eigen bijdrage factureren aan patiënt
U voert de eigen bijdrage in onder dezelfde behandelaar als de gedeclareerde behandeling waar dit
betrekking op heeft. Dit zodat u dit later eventueel in de omzet van de betreffende medewerker kunt
verrekenen.
U gebruikt hiervoor de code ‘eb’ die u onder stap 7 heeft aangemaakt. Het bedrag dat u als eigen
bijdragen aan de patiënt wilt factureren voert u in de kolom Pat. in. Vervolgens kunt u hier direct een
factuur voor printen/ mailen of deze met de eerstvolgende notarun laten meegaan.

13. Eigen bijdrage facturen verrekenen met omzet
Via Overzichten, menu Behandelingen, Verrichtingen zoeken kunt u een overzicht opvragen van een
specifieke code. Op deze wijze kunt u per behandelaar een totaal telling van de eigen bijdrage facturen
opvragen. Dit totaalbedrag dient u te verrekenen met het totaalbedrag aan omzet dat u via
Overzichten behandelingen opvraagt. In dit overzicht staan immers zowel de eerder naar de
verzekeraar gedeclareerde verrichtingen als de latere eigen bijdragen factuur opgenomen. Dit wilt u
niet dubbel als omzet meerekenen.
•
•
•
•
•
•
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U gaat naar Overzichten, menu Behandelingen, Verrichtingen zoeken.
U selecteert de behandelaar en de gewenste periode.
U voert bij ‘ Zoek’ invoercode ‘eb’ in.
Deze wordt in de lijst hieronder gevonden. U selecteert deze regel en klikt op het groene pijltje.
De code komt aan de rechterzijde van het scherm te staan bij de te zoeken verrichtingen.
U kiest nu [Toon op Scherm]

Complan Valens BV | 0229 266 606 | support@complan.nl
Novadent, een onmisbaar element in de mondzorg!
11

