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Novadent opstarten
Novadent bestaat uit een aantal verschillende onderdelen of modules. Al deze onderdelen zijn samengebracht in het
hoofdmenu van Novadent. Wanneer u inlogt in Novadent, komt u in dit hoofdmenu terecht.
U start Novadent door het Novadent-icoon op uw bureaublad dubbel aan te klikken of u kiest Novadent onder Alle programma’s in uw Windows start-menu.

Inloggen in Novadent
U krijgt toegang tot Novadent door een gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. In Novadent is standaard altijd de
gebruiker TANDARTS aanwezig. Deze gebruiker heeft toegang tot alle modules van Novadent. Wanneer u Novadent voor
het eerst gebruikt kunt u dus inloggen met als gebruikersnaam TANDARTS en wachtwoord kunt u leeg laten.
Omdat vele zaken in Novadent geregistreerd worden op basis van de gebruiker,
wordt aangeraden om hierna z.s.m. voor elke praktijkmedewerker een eigen
inlognaam aan te maken. In het hoofdstuk over de gebruikersadministratie kunt
u terug vinden hoe nieuwe gebruikers ingevoerd kunnen worden en hoe u de
toegangsrechten regelt.
De gebruikersnaam is ongevoelig voor hoofdletters en/of kleine letters. Het
wachtwoord kent echter wel onderscheid tussen de hoofd- en kleine letters. Na
het invoeren van uw gebruikersnaam kunt u met de TAB-toets naar het wachtwoord veld. Als uw gebruikersnaam en uw wachtwoord correct zijn ingevoerd,
klikt u op [Inloggen] of geeft u een <ENTER>. Het hoofdmenu van Novadent zal
nu verschijnen.
Het hoofdmenu bevat iconen voor alle modules van Novadent. Bij een volledig
pakket heeft u in totaal 23 iconen voor de verschillende modules en het backup
programma in uw hoofdmenu. Een enkele klik op een icoon is voldoende om
een programma-onderdeel te openen. Wanneer u het backup programma opent
wordt Novadent zelf automatisch afgesloten.

2 Factor authenticatie
Sinds de invoering van het BSN (Wet BSN in de Zorg, NEN 7510 / 7511 /7512) wordt het
inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord niet meer als voldoende gezien.
Inloggen op basis van tenminste 2 afzonderlijke kenmerken (2 factor authenticatie) is de
norm.
Wanneer u hier gebruik van wilt maken, kunt u hiervoor Novadent uitbreiden met een
aparte module. Novadent wordt dan gekoppeld aan de Google authenticator app welke
sleutelcodes voor elke inlogpoging genereerd.
Als deze optie geactiveerd is, heeft u in uw inlogscherm een extra veld voor dit controlegetal. U opent de app op uw smartphone en neemt de gegenereerde code over. U kunt nu inloggen.
Wanneer 2 factor authenticatie in uw pakket geactiveerd is geldt dit altijd voor alle gebruikersnamen.
Tevens is het niet meer mogelijk op meerdere werkplekken onder dezelfde gebruikersnaam in te loggen.
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Het patiëntenbestand kunt u aanmaken en bewerken in het tabblad Patiëntgegevens in de Behandelingen-module in het
programma. De patiëntgegevens bestaan uit de adres- en persoonsgegevens van de patiënt, de verzekeringsgegevens en
de recallgegevens. Verder geeft u in de patiëntgegevens aan wie de debiteur van de patiënt is en of er een gezinsrelatie
is met andere patiënten in uw bestand. Ook kunt u relaties van de patiënt, zoals de huisarts of verwijzer aan de patiënt
koppelen en aangeven wie de standaard behandelaar is van de patiënt.

Een nieuwe patiënt invoeren
U heeft bij het invoeren van een nieuwe patiënt twee keuzes:
1.
Patiënt zonder BSN invoeren en eventueel later BSN bepalen.
2.
Patiënt d.m.v. BSN invoeren.
Aanbevolen wordt om - indien mogelijk - de tweede optie te kiezen omdat de gegevens van de patiënt hierbij op basis
van het BSN worden opgezocht via een koppeling met de gemeentelijke basisadministratie en rechtstreeks overgenomen
in uw patiëntenbestand. Hierdoor gaat het invoeren van de patiënt sneller en is er minder kans op fouten.
Indien een patiënt geen BSN heeft (bijv. een buitenlandse patiënt) of u heeft om andere reden een voorkeur voor het
handmatig invoeren van de patiënt, dan kunt u de patiënt zonder BSN invoeren via het tabblad Patiëntgegevens.

Nieuwe patiënten inschrijven op basis van BSN
Bij het maken van een afspraak met een nieuwe patiënt is het belangrijk om van tevoren aan de patiënt door te geven
dat hij/ zij een geldig legitimatiebewijs dient mee te nemen. Wanneer de patiënt zich aan de balie meldt, volgt u een
aantal stappen om de patiënt o.b.v. het BSN in te voeren:
1.
Controle en registratie legitimatiebewijs
2.
Opvragen BSN
3.
Aanvullen persoonsgegevens
4.
Opvragen en/of invoeren verzekeringsgegevens
5.
Aanvullen overige patiëntgegevens
6.
Bepalen gezinsrelatie en eventueel overnemen gezinsdebiteur, wanneer de nieuwe patiënt een gezinslid is van
een bestaande patiënt. De patiënten worden standaard ingeschreven als solo patiënt, zonder gezinsrelatie en als
zelfstandig debiteur.
7.
Invoeren/aanvullen debiteurgegevens.
U gaat hiervoor naar de Behandelkaart en vervolgens de BSN module. Wanneer u vanuit een lege behandelkaart naar de
BSN module gaat, zal gelijk gevraagd worden of u een nieuwe patiënt wilt aanmaken. Wanneer u vanuit de
behandelkaart van een bestaande patiënt naar de BSN module bent gegaan, kiest u eerst voor menu 'Patiënt' - 'Nieuwe
patiënt/ debiteur'. Het BSN scherm wordt nu geleegd zodat u een nieuwe patiënt kunt invoeren.

U begint nu met de WID controle. U voert BSN, documenttype en documentnummer in en klikt op [WID controle].
U heeft hier een UZI pas voor nodig en dient de bijbehorende PIN code in te voeren. Indien de WID-controle een
positieve uitkomst heeft, wordt het BSN nu gelijk overgenomen naar 'Opvragen persoonsgegevens' rechtsboven in
het scherm. De gegevens van de WID-controle worden automatisch opgeslagen.

U klikt hierna op de knop [Persoonsgegevens] om de persoonsgegevens bij dit burgerservicenummer op
te vragen. U heeft hier een UZI-pas voor nodig. U hoeft niet opnieuw een PIN code in te geven omdat u dat net al bij de
WID-controle heeft gedaan en deze sessie nog actief is. De gevonden gegevens verschijnen onder in het scherm. Deze
worden standaard allemaal overgenomen voor de patiënt (het linker gedeelte). Eventueel kunt u in het linker gedeelte
wijzigingen in de persoonsgegevens aanbrengen. Zo kan het zijn dat u niet de doopnaam, maar de roepnaam van de
patiënt in uw administratie wilt opnemen of dat u de gemeente van inschrijving wilt wijzigen naar de exacte woonplaats.
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Invoeren verzekeringsgegevens: Nadat de patiëntgegevens naar tevredenheid zijn ingevoerd klikt u op [Opslaan en
Sluiten]. De gegevens van de nieuwe patiënt worden nu opgeslagen.
Afhankelijk van uw instellingen ('herinnering controle verzekeringsgegevens' in de algemene instellingen van de behandelkaart), verschijnt het scherm voor controle op verzekeringsrecht.
U kunt nu via een koppeling met Vecozo controleren waar de patiënt verzekerd is en deze gegevens overnemen.
Maakt u geen gebruik van de Vecozo koppeling, dan kunt u de verzekeringsgegevens van de patiënt handmatig invoeren.

Invoeren recall en overige gegevens: Hierna kunt u in het tabblad Patiëntgegevens de overige gegevens van de patiënt invoeren, zoals de standaard behandelaar van de patiënt, de recallgegevens en eventuele extra coderingen om de
patiént in een bepaalde groep in te delen.
Aanpassen debiteur en/ of gezinsrelatie: Als debiteur en gezinsrelatie wordt bij nieuwe patiënten standaard de patiënt zelf ingevoerd. U vindt dit terug in de twee velden rechtsboven in de patiëntgegevens. Indien er al een gezinslid van
de patiënt in de patiëntenadministratie bekend is, kunt u deze eventueel overnemen als debiteur of gezinsrelatie. Indien
u een gezinslid als debiteur overneemt, zullen de nota's van de patiënt aan deze debiteur gericht worden. Het aangeven
van een gezinsrelatie kan nut hebben voor het verzamelen van gezinnen in diverse onderdelen. Gezinnen kunnen echter
ook zonder gezamenlijke gezinsrelatie op adres verzameld worden.

Nieuwe patiënt invoeren zonder BSN
Het invoeren van een nieuwe patiënt zonder gebruik van het BSN, doet u normaal gesproken alleen wanneer de patiënt
geen BSN heeft (een buitenlandse patiënt bijvoorbeeld), maar natuurlijk kunt u deze optie ook gebruiken wanneer deze
methode om een andere reden uw voorkeur heeft.
Het invoeren van een patiënt zonder BSN doet u via Nieuwe patiënt - Handmatig.
U voert de gegevens van de patiënt in.
U kunt het BSN later bepalen via de BSN koppeling, of handmatig overnemen via het icoon achter het BSN veld.
Vergeet niet een vinkje te zetten bij ‘Overgenomen uit betrouwbare bron” en de patiënt te vergewissen.
Anders wordt het BSN niet gebruikt in declaraties en correspondentie.
Houdt er rekening mee, dat u vanaf 1 juni 2009 verplicht
bent om bij alle correspondentie betreffende de patiënt het
BSN te gebruiken wanneer de patiënt over een BSN beschikt.
Indien de patiënt niet over een BSN beschikt, kunt u 9 x een
9 invoeren. Dit geeft aan instanties aan dat de patiënt daadwerkelijk geen BSN heeft.
U hoeft in dit geval geen vinkje te zetten bij ‘overgenomen
uit betrouwbare bron’ of de patiënt te vergewissen.
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Een gezinslid bij een bestaande patiënt invoeren
Indien u een nieuwe patiënt als gezinslid bij een andere patiënt wilt invoeren, zoekt u eerst de behandelkaart van het
gezinshoofd op.
Vervolgens kiest u onder Nieuwe patiënt voor ‘Nieuw gezinslid’.
U voert de persoonsgegevens van de patiënt aan de linkerkant van het scherm in. Met de TAB-toets kunt u naar het
volgende veld springen.
Wanneer u heeft gekozen voor 'nieuw gezinslid invoeren' wordt automatisch het gezinshoofd overgenomen als debiteur
en gezinsrelatie. Naar keus kunt u eventueel ook een eigen nieuwe debiteur voor het gezinslid aanmaken door in het
debiteur-scherm op [Nieuw] te klikken. Indien u een gezinslid als debiteur overneemt, zullen de nota's van de patiënt
aan deze debiteur gericht worden.

Patiëntgegevens bewerken
Nadat u een patiënten initieel in uw patiënten administratie heeft opgenomen, dienen er in de loop der tijd wel eens
wijzigingen in de gegevens van de patiënt aangebracht te worden.
Sommige wijzigingen kunnen zonder problemen eenvoudig doorgevoerd worden in de patiëntgegevens, maar bij andere
mutaties dient u rekening te houden met gekoppelde of achterliggende gegevens.

Bestaande patiënt vergewissen
Naast de BSN controle, dient van elke patiënt ook de identiteit te worden vastgesteld. Bij patiënten waarmee u een
bestaande behandelrelatie heeft, kan/ mag dit via vergewissing.
Vergewissing houdt (uitsluitend) in dat nagegaan wordt of een BSN nummer daadwerkelijk betrekking heeft op een
bepaalde persoon. Deze controle kan op uiteenlopende manieren worden vormgegeven.
Een manier is dat u een patiënt uit voorafgaande contacten kent en bij een nieuw contact de patiënt herkent.
Bij bestaande patiënten vergewist u zich dus van de identiteit door uiterlijke herkenning en/ of door het stellen van een
aantal controlevragen (naam, voornamen, geboortedatum, postcode, huisnummer). Indien u zich hiermee succesvol
heeft vergewist van de identiteit van de patiënt kunt u deze nu direct 'vergewissen'' binnen Novadent.
Mocht u (nog) niet overtuigd zijn van de identiteit van de patiënt, dan vraagt u om een geldig identiteitsbewijs. U
controleert of het document nog niet verlopen is en vergelijkt de patiënt met de foto op het identiteitsbewijs. Indien u
nu wel overtuigd bent van de identiteit van de patiënt kunt u deze nu als nog 'vergewissen'. De gegevens van het
identiteitsbewijs dat gebruikt is om de patiënt te vergewissen, dient u bij de patiënt op te slaan. Is er twijfel over de
geldigheid van het identiteitsdocument, controleer dit dan via een WID controle.
Direct vergewissen: Het direct vergewissen van een patiënt doet u via het WID icoon bovenin de behandelkaart
vindt u twee iconen voor BSN-controle en vergewissing. Wanneer de betreffende controle al heeft plaats gevonden staat
hier een groen icoon en indien dit nog niet is gebeurd, is het icoon rood.
Door op het rechter icoon te klikken (welke nu nog rood is) kunt u de patiënt vergewissen.
U krijgt de controle vraag "Patiënt vergewist". Wanneer u hier voor 'JA' kiest, heeft u de patiënt vergewist.
Mocht u per ongeluk een patiënt vergewist hebben terwijl dit niet de bedoeling was, dan kunt u dit weer ongedaan
maken via de BSN module.
Het BSN nummer van de patiënt wordt alleen meegenomen in declaraties en overige correspondentie als ook de
WID controle/ vergewissing is voltooid! Gebruik van het BSN nummer in declaratie en alle overige correspondentie
betreffende de patiënt is wettelijk verplicht!

Patiënt verhuizen
Wanneer een patiënt is verhuisd, kunt u natuurlijk simpelweg de adresgegevens in het tabblad Patiëntgegevens wijzigen,
maar in veel gevallen heeft u ook te maken met andere gezinsleden en debiteurgegevens die gewijzigd dienen te
worden. Wij raden dus aan dit altijd (ook bij alleenstaanden) via het onderdeel Verhuizen te doen. Het onderdeel
verhuizen vindt u in het tabblad Patiëntgegevens. U klikt hiervoor op het verhuiswagen-icoon in de verticale
werkbalk. Het verhuis-scherm opent.
Onderin het scherm wordt het huidige adres getoond en in de bovenste helft van het scherm de personen die op dit adres
wonen en de debiteur van deze personen. Normaal gesproken zijn dit allen gezinsleden van de betreffende patiënt. Het
kan echter zo zijn, dat de patiënt op één adres woont met andere personen waarmee géén gezinsrelatie is (bijv. een
studentenhuis) of dat nog oude patiënten op dit adres staan ingeschreven welke inmiddels zijn verhuisd. Controleert u
dus of alle personen tot het gezin behoren.
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Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk dat niet alle gezinsleden verhuizen, maar bijvoorbeeld alleen een kind dat zelfstandig gaat wonen of wanneer er sprake is van een scheiding. U kunt handmatig aangeven welke gezinsleden mee verhuizen naar het nieuwe adres. Hierin kunt u ook onderscheid maken tussen debiteur en patiënt.
Patiënten en debiteuren die mee verhuizen, zijn gemarkeerd met een verhuiswagen-icoon achter hun naam. Deze markering kunt u weghalen door de patiënt of debiteur dubbel met de linker muisknop aan te klikken.

Houdt u hierbij rekening met debiteuren welke door meerdere gezinsleden worden gedeeld. Het is niet in alle gevallen
zo dat de debiteur ook verhuist, wanneer de patiënt verhuisd. In onderstaand voorbeeld verhuist bijvoorbeeld de 18
jarige zoon, maar zijn debiteur (zijn vader) verhuist niet mee. Afhankelijk van wat de patiënt wil, kunt u een nieuwe
debiteur voor deze persoon aanmaken zodat hij voortaan de declaraties op eigen naam (en adres) ontvangt of u kunt ze
naar de oude debiteur (en dus het oude adres) blijven sturen.
Onderin het scherm kunt u het nieuwe adres invoeren. De verhuizing/ adreswijziging kunt u doorvoeren door op de knop
[Verhuizen] te klikken. De adreswijziging zal verwerkt worden bij alle patiënten en debiteuren die met een verhuiswagen
gemarkeerd zijn.

Wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden van de patiënt
Bij huwelijk, samenwonen of een scheiding moet uw administratie op diverse onderdelen worden aangepast.. Zeker wanneer daarbij ook andere patiënten uit uw administratie betrokken zijn. Niet alleen verhuist de patiënt meestal in deze
situaties, maar ook bijv. de naam verandert en de gezinsrelatie dient eventueel aangepast te worden. Mochten er kinderen zijn, dan dienen er ook in hun gegevens aanpassingen gemaakt te worden.
Patiëntgegevens aanpassen bij huwelijk of samenwonen: Wanneer een patiënten gaat trouwen of samenwonen is
het verstandig eerst te bepalen wat er in dit geval gewijzigd dient te worden bij de betreffende patiënt; adres, gezinsrelatie en/of debiteur?
Verhuizing van 1 of meer gezinsleden doet u via het onderdeel Verhuizen. Dit onderdeel opent u met het vrachtwagenicoon links in de patiëntgegevens. U kunt alle gezinsleden die mee verhuizen dan in één keer aanpassen. Indien het adres
van de debiteur ook aangepast dient te worden, kunt u dit ook direct via het verhuisscherm doen.
In sommige gevallen wilt u wellicht de (nieuwe) partner als debiteur of gezinsrelatie overnemen. U klikt hiervoor op
[Debiteur] of [ Gezinsrelatie] en zoekt de partner op. Met dubbelklik kunt u deze selecteren en aan de patiënt koppelen.
Houdt u er wel rekening mee dat eerder aangemaakte facturen bewaard blijven bij de vroegere debiteur. Het factuur
overzicht van de patiënt is na wijzigen van de debiteur dus leeg.
Indien gewenst kunt u in het tabblad 'Patiëntgegevens' ook de naam en/ of titulatuur van de patiënt wijzigen. Bij gehuwde vrouwen raden wij aan de eigen naam wel te bewaren in het meisjesnaam veld. Dit maakt herkenning van de patiënt
bij BSN of COV controle gemakkelijker (in de gegevens van verzekeraars en de GBA wordt meestal alleen de meisjesnaam
gebruikt).
Patiëntgegevens aanpassen bij scheiding: Bij een scheiding geldt hetzelfde als bij een huwelijk of samenwonen; ga eerst na wat er precies aangepast dient te worden. Verhuisd één partner of beide en op welk adres
dienen eventuele kinderen ingeschreven te worden. Het verhuizen van de
patiënt en zijn/ haar gezinsleden kunt u het makkelijkst doen via het Verhuis-scherm. U kunt alle gezinsleden die mee verhuizen dan in één keer
aanpassen. Indien het adres van de debiteur ook aangepast dient te worden, kunt u dit ook direct via het verhuisscherm doen.
Mogelijk is één van beide de partners de gezamenlijke gezinsrelatie. Deze
koppeling wilt u verbreken. U gaat hiervoor naar
Indien de ouder een andere achternaam voert dan de kinderen, kan het
praktisch zijn de ouder als gezinsrelatie te selecteren (indien zij dit niet al is), zodat u toch snel kunt zien bij wie de
kinderen horen. Ook zal het in sommige gevallen wenselijk zijn de debiteur aan te passen. U klikt hiervoor op [Debiteur]
of [Gezinsrelatie] en zoekt de gewenste gezinsrelatie/ debiteur op. Met dubbelklik kunt u deze selecteren en aan de
patiënt koppelen. Houdt u er wel rekening mee dat eerder aangemaakte facturen bewaard blijven bij de vroegere debiteur. Het factuur overzicht van de patiënt is na wijzigen van de debiteur dus leeg.
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Titulatuurbestand aanpassen: Wilt u aan de bestaande rij van titulaturen een titulatuur toevoegen, dan klikt u met
uw muis op het icoon achter het titulatuur veld. U komt nu in een venster waar u de bestaande titulatuurlijst kunt
aanpassen. Voor het toevoegen van een titulatuur selecteert u de eerst volgende niet gebruikte regel in de
titulatuurlijst. U kunt nu in de witte balk onderin uw nieuwe titulatuur regel typen. Hierna klikt u op het bevestigen
icoon en daarna op [Opslaan & sluiten].
Let op! Wanneer u bijv. titulatuur nr 02 wijzigt, geldt dit voor alle patiënten die deze titulatuur hebben. Wijzig
dus nooit zomaar een al gebruikte titulatuur!

Gezinslid wordt zelfstandig
Jonge kinderen staan in de patiënten administratie meestal gekoppeld aan de ouders. Vaak loopt de facturatie ook via de
ouders. Wanneer een gezinslid zelfstandig wordt zijn er dus verschillende zaken om rekening mee te houden.
Titulatuur: Bij jonge kinderen staat op correspondentie vaak 'Aan
de ouders/ verzorgers van' vermeld. Dit kunt u wijzigen in het
tabblad 'Patiëntgegevens' bij het veld 'Titulatuur'. Hierna slaat u de
patiëntgegevens op.
Adres: Indien een kind zelfstandig wordt, hoeft dit niet persé te
betekenen dat het kind ook zelfstandig gaat wonen. Het kind kan
ook alleen financieel zelfstandig worden (facturen op eigen naam)
terwijl deze wel bij de ouders thuis blijft wonen. Mocht het kind
toch uit huis gaan, dan kunt u deze patiënt verhuizen via het
Verhuis-icoon. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk
"Patiënt verhuizen".
Indien het kind naast een nieuw adres, ook gelijk een nieuwe
debiteur (zichzelf) krijgt, kunt u de adresgegevens van de patiënt
ook direct in tabblad Patiëntgegevens wijzigen.
Debiteur: Bij jonge kinderen is vaak één van de ouders de
debiteur. Wanneer een kind zelfstandig/ volwassen wordt, is het
vaak de bedoeling dat de facturen voortaan op naam van het kind
zelf gesteld te worden. De patiënt krijgt dan een nieuwe debiteur; namelijk zichzelf.
Voor het aanmaken van een nieuwe debiteur gaat u naar het tabblad 'Patiëntgegevens' en klikt u rechtsboven op
[Debiteur]. De debiteurgegevens worden nu geopend.
U kunt hier niet zomaar de debiteurgegevens wijzigen; er dient echt een volledige nieuwe debiteur aangemaakt te
worden. U klikt hiervoor op de [Nieuw] knop bovenin het scherm.
De gegevens van de nieuwe debiteur worden grotendeels overgenomen van de patiënt. Deze vult u aan en u slaat op.
Eerdere facturen: De eerdere facturen van de patiënt blijven bewaard bij de oorspronkelijke debiteur. In dit geval
blijven de facturen dus bewaard bij de ouder. Het openstaande posten overzicht van het kind, zal na het wijzigen van de
debiteur daarom ook volledig leeg zijn.
Indien u achteraf een kopie van een eerder aangemaakte factuur wilt maken op naam van het kind zelf/ de nieuwe
debiteur, dan dient u deze factuur over te maken onder nummer. Het overmaken van een factuur onder hetzelfde
nummer, doet u door alle verrichtingen die op deze factuur staan weer declarabel te zetten. U zorgt er dus voor dat
alleen de verrichtingen van deze factuur met een blauwe D vermeld staan. Indien het een verzamelnota van ouders en
kind samen betreft, kunt u de oorspronkelijke factuur beter afboeken en een nieuwe factuur aanmaken.
Zodra alle verrichtingen die op de factuur vermeld staan weer declarabel zijn gemaakt, gaat u naar het Nota-icoon. U
zet een vinkje bij "overmaken onder nummer" en voert hier het oorspronkelijke factuurnummer in. U klikt op [Nota] om
een nieuwe kopie van de factuur uit te draaien. U krijgt eerst een scherm met eventuele boekingen/ betalingen die al op
de factuur gemaakt zijn. Deze boekingen blijven bewaard bij de nieuwe kopie van de factuur. Indien dit in orde is,
bevestigd u het overmaken onder nummer.
NB. Eénmalige of doorlopende machtigingen kunnen niet worden overgemaakt onder hetzelfde nummer. Dit zorgt
voor problemen in het incasso bestand. Bij nota's met PIN-betaling of factoring nota's raden wij dit ook sterk af
i.v.m. de boekingen die al automatisch op dit type factuur worden gemaakt.

Verzekering patiënt is gewijzigd
De verzekeringsgegevens van de patiënt zijn opgeslagen in het tabblad 'Patiëntgegevens'. Rechts in het scherm vindt u de
naam van de verzekeraar, het type polis, polis nummer en eventuele aanvullende verzekering. De ingestelde
verzekeringsgegevens hebben invloed op het invoeren van behandelingen en de wijze waarop deze vergoed worden.
Wanneer de verzekeringsgegevens van de patiënt veranderen, is dit dus niet simpel een kwestie van gegevens aanpassen
in de patiëntgegevens. Dit heeft ook invloed op de nog te declareren behandelingen.
U kunt deze gegevens wijzigen door op de knop [Verzekering] te klikken.
Aan de linkerzijde van het scherm ziet u de huidige gegevens. U kunt deze hier ook wijzigen.
Met de knop [Direct controleren] kunt u de huidige verzekeringsgegevens van de patiënt bij Vecozo opvragen.
U kunt alleen een controle op verzekeringsrecht doen via Vecozo als u zich hiervoor heeft aangemeld bij Vecozo én u het
benodigde certificaat correct op uw computer geïnstalleerd heeft.
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Na de controle ziet u aan de rechterkant van het scherm de gegevens die de controle heeft opgeleverd. Deze gegevens
kunt u overnemen door op de blauwe pijlen te klikken. Op dit moment mag Vecozo (voor de meeste verzekeraars) nog
geen adresgegeven retour zenden bij de controle. Deze velden blijven dus leeg.
De aanvullende verzekering wordt wel aangegeven, maar deze kunt u niet overnemen. De aanvullende pakketten die u
zelf in uw bestanden heeft aan gemaakt, komen namelijk niet één op één overeen met de pakketten die u via de controle terug krijgt. Bovendien worden niet vanuit elke aanvullende verzekering ook tandheelkundige behandelingen vergoed.
U dient het aanvullend pakket dus handmatig over te nemen aan de linkerkant van het scherm.
Wanneer de gegevens correct zijn ingevuld, klik u op [Opslaan en sluiten]. De gegevens worden nu verwerkt.

Reeds ingevoerde behandelingen: Wanneer u de verzekeraar bij de patiënt wijzigt en er staan nog declarabele vbehandelingen in de kaart van de patiënt, zult u bij het sluiten van de patiëntgegevens de vraag krijgen of u de verzekeraar bij
deze behandelingen wilt wijzigen. Indien deze verrichtingen onder de nieuwe verzekeraar vallen, kiest u voor JA.
Debiteur aanpassen
Bij het wijzigen van de koppeling tussen patiënt en debiteur kunnen we een onderscheid maken tussen 2 situaties:
Patiënt koppelen aan een bestaande debiteur: Selecteer in het onderdeel Behandelingen de patiënt waarvan u de
debiteur wilt wijzigen. In het tabblad Patiëntgegevens ziet u rechtsboven de debiteurgegevens. In dit kader klikt u dubbel met de linker muisknop. U krijgt nu de huidige debiteurgegevens van de patiënt te zien met in de titelbalk het debiteurnummer.
U klikt op de knop [Zoeken] om de nieuwe (bestaande) debiteur op te zoeken. In dit scherm voert u de naam van de gewenste debiteur in. U selecteert de gewenste debiteur door de debiteur met de cursortoetsen te selecteren en vervolgens een <ENTER> te geven of de debiteur dubbel met de linker muisknop aan te klikken. U ziet nu de gegevens van
deze debiteur verschijnen in het debiteurenscherm. Indien nodig kunt u deze gegevens nog aanvullen. Met de knop
[Opslaan] kunt u de nieuwe debiteur opslaan bij de patiënt.
Patiënt koppelen aan een nieuwe debiteur: Kies vanuit de behandelkaart het tabblad Patiëntgegevens. In de patiëntgegevens ziet u rechtsboven de debiteurgegevens. In dit kader klikt u dubbel met de linker muisknop. U krijgt de debiteurgegevens te zien met in de titelbalk het debiteurnummer. U klikt op de [Nieuw] knop bovenin het scherm om een
nieuwe debiteur aan te maken.
In het debiteurenscherm worden nu de persoons- en adresgegevens van de geselecteerde patiënt ingevuld. Indien de
patiënt niet zelf debiteur dient te worden, wijzigt u de gegevens naar de gegevens van de nieuwe debiteur. Wanneer de
nieuwe debiteurgegevens correct zijn ingevoerd, klikt u op [Opslaan]. De nieuwe debiteur wordt nu aan de patiënt gekoppeld.
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Gezinsrelatie aanpassen

Gezinsrelaties worden gebruikt voor het definiëren van een gezinsverband. Gezinsrelaties kunnen o.a. worden gebruikt
om meerdere gezinsleden te verzamelen op één oproepkaartje, wanneer dit niet op basis van adres kan of wenselijk is.
Nieuw ingevoerde patiënten hebben standaard zichzelf als gezinsrelatie. Dit staat gelijk aan het hebben van geen
gezinsrelatie. Bij patiënten welke zijn ingevoerd als nieuw gezinslid, is automatisch de gezinsrelatie overgenomen
van de patiënt bij wie het gezinslid is toegevoegd.
Er zijn diverse situaties waarin het voor kan komen dat u de gezinsrelatie wilt wijzigen. Bijvoorbeeld bij huwelijken,
scheidingen, volwassen kinderen of simpelweg wanneer twee gezinsleden los van elkaar zijn ingevoerd.
Een gezinsrelatie wijzigt u via het tabblad 'Patiëntgegevens' bij de patiënt waarvan u de gezinsrelatie wilt wijzigen. U
klikt hier met de linker muisknop op [Gezinsrelatie]. Er wordt nu een scherm geopend om gezinsleden op te zoeken.
Gezinsrelatie zoeken
In het scherm voor het zoeken van gezinsleden worden de gezinsleden verzameld op gezinsrelatie, adres of achternaam.
In het geval van bijv. twee patiënten die samenwonen, is er een gezamenlijk adres. U vinkt in dit geval dus de optie
"Postcode/ huisnummer" aan.
Indien de patiënten geen adres delen, kunt u zoeken op achternaam. U zet een vinkje bij ’Achternaam' en voert in het
'naam'-veld de naam in van de persoon die u zoekt. U klikt op [Zoeken] om de persoon op te zoeken.
Wanneer u de juiste persoon heeft gevonden, kunt u deze selecteren middels een dubbelklik. U keert nu terug in de
patiëntgegevens waar u de nieuwe gezinsrelatie kunt opslaan met het opslaan
icoon.
Geen gezinsrelatie/ zelfstandig
Wanneer een patiënt losgekoppeld dient te worden van zijn huidige
gezinsrelatie en zelfstandig in het patiëntenbestand dient te staan, kunt u de
patiënt aan zichzelf koppelen. Wanneer een patiënt zichzelf als gezinsrelatie
heeft, staat dit gelijk aan geen gezinsrelatie hebben. U zoekt dus in het
gezinnen scherm de patiënt zelf op in selecteert deze.

Recall gegevens aanpassen
De recall gegevens van een patiënt bepalen hoe vaak en op welke wijze een patiënt wordt opgeroepen voor controle of
herinnerd wordt aan zijn afspraak. U vindt deze recallgegevens in het tabblad 'Patiëntgegevens'. Er zijn diverse redenen
waarom u de gegevens zou willen wijzigen. Hieronder de meest voorkomende:
Patiënt wil geen recall: Een patiënt geeft aan dat hij/zij geen recall meer wil ontvangen, bijvoorbeeld omdat de
patiënt een volledige prothese heeft. U heeft in dit geval twee opties om de patiënt uit te sluiten van de recalls:
U kunt kiezen voor de optie 'Geen recall oproep sturen' of u kunt de patiënt in een aparte recallgroep plaatsen, welke u
bijvoorbeeld specifiek voor prothese patiënten reserveert. Deze recallgroep sluit u vervolgens uit bij het versturen van
de recall's.
Indien u kiest voor 'Geen recall oproep sturen' zal de patiënt echt helemaal nooit worden opgeroepen voor controle.
Wanneer u de patiënt in een aparte recall groep plaatst, heeft u dit zelf in de hand. Er kunnen situaties zijn waarin u
deze groep patiënten toch een oproep wilt sturen, bijvoorbeeld om na een aantal jaar de pasvorm te controleren of de
patiënt te informeren over nieuwe mogelijkheden op gebied van volledige protheses.
Wanneer u kiest voor uitsplitsing in een aparte recallgroep, kunt u deze groep altijd nog een specifieke oproep sturen.
Patiënt wil minder vaak opgeroepen worden: Wanneer u patiënten oproept op basis van vaste recallmaand, is dit
gekoppeld aan een bepaalde recallfrequentie, bijvoorbeeld elk half jaar. Indien de vaste recallmaand januari is, wordt
de patiënt dan automatisch opgeroepen in januari én juli.
Indien een patiënt minder vaak een oproep wil, kunt u dit dus aanpassen door de recall frequentie te veranderen. U doet
dit in het tabblad 'Patiëntgegevens'.
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Indien u patiënten niet op basis van vaste controle maand oproept, wordt er niet gekeken naar de recall frequentie. U
kunt deze dan ook niet gebruiken om de patiënt minder vaak op te roepen. U kunt in dit geval wel diverse recall groepen
voor de diverse recall frequenties aanmaken. U vraagt dan bijvoorbeeld alleen de mensen op die een jaar geleden voor
het laatste zijn geweest én recallgroep 'jaarlijks' hebben en de mensen die een halfjaar geleden voor het laatst zijn geweest en recallgroep 'halfjaarlijks' hebben.
Patiënt wil op aangepaste wijze opgeroepen worden: Normaal gesproken verstuurt u de oproepen bijvoorbeeld per
post, maar de patiënt wil zijn oproep voortaan graag via de mail of SMS ontvangen. Dit kunt u aanpassen in de patiëntgegevens van de betreffende patiënt. U verandert de keuze 'Op defaultwijze recall-oproep sturen' hiervoor in 'Op aangepaste wijze recall-oproep sturen'. Onder dit menu verschijnt nu een keuze reeks waar u aankunt geven op welke wijze de
patiënt voortaan de recall-oproep wil ontvangen. Het is hiervoor wel noodzakelijk dat er bij de patiënt een mobielnummer of e-mail adres bekend is én dat de optie SMS/ E-mail geactiveerd is in de instellingen van het Recall scherm.

Patiënt uitschrijven
Wanneer een patiënt niet meer in uw bestand van actieve patiënten thuis hoort, kunt u deze patiënt uitschrijven. De
patiënt wordt dan niet definitief uit het bestand verwijderd, maar zal alleen niet meer in de lijst van actieve patiënten
voorkomen. Dit betekent dat u na het uitschrijven van de patiënt, deze alleen nog maar zult kunnen opzoeken, wanneer
u gebruik maakt van de optie "ook zoeken naar uitgeschreven patiënten" in het zoekscherm.
Wanneer u een patiënt wilt uitschrijven, selecteert u deze en gaat u naar de patiëntgegevens. Rechtsboven in dit scherm
voert u de datum van uitschrijven en eventueel de reden van uitschrijven in. Via het icoon achter het veld "Reden uitschrijven" kunt u eventueel eigen uitschrijf redenen toevoegen.
Een reden voegt u toe door op de reden in de blanco balk onderin het scherm in te voeren en vervolgens op het "Nieuw"icoon achter deze balk te klikken.
Het is niet mogelijk bestaande redenen van uitschrijven te wijzigen of verwijderen omdat zij direct invloed hebben op
andere patiënten welke aan deze reden zijn gekoppeld.
Patiënt weer inschrijven: Indien een patiënt welke is uitgeschreven toch weer terugkeert in de praktijk, kunt u de
patiënt eenvoudig weer inschrijven.
U zoekt de patiënt eerst weer op in het zoekscherm m.b.v. het icoon voor 'ook zoeken op uitgeschreven patiënten' (het
verbodsbord-icoon). U opent de behandelkaart van de betreffende patiënt door de patiënt dubbel in het zoekscherm aan
te klikken. Vervolgens gaat u naar het tabblad patiëntgegevens en haalt aan de rechterzijde de datum uitschrijven weg.
U slaat op. Na opnieuw starten van alle Novadent onderdelen is de patiënt weer geactiveerd.
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Debiteurgegevens
In het tabblad 'Patiëntgegevens' worden rechtsboven de debiteurgegevens van de patiënt vermeld. De debiteur kan de
patiënt zelf zijn, maar ook een familielid of andere relatie van de patiënt. Door op [Debiteur] te klikken, opent u de debiteurgegevens.
In de blauwe balk bovenin het scherm wordt het debiteurnummer van de debiteur vermeld. Aan een debiteur kunnen
meerdere patiënten gekoppeld zijn omdat in een gezin bijvoorbeeld alle nota´s naar het gezinshoofd worden gestuurd. Hierdoor hoeft het debiteurnummer niet persé overeen te komen met het patiëntnummer van de gekoppelde
patiënt. Dit kan geen kwaad en dient ook niet gecorrigeerd te worden. Het debiteuren- en patiëntenbestand
zijn twee aparte bestanden, waartussen u willekeurige koppelingen kunt maken.
In het debiteur-scherm ziet u de adres- en persoonsgegevens van de debiteur. De adres- en persoonsgegevens van de
debiteur kunt u hier wijzigen, maar hier zijn wel grenzen
aan.
U kunt wel wijzigingen aan een bestaande debiteur aanbrengen, maar wanneer de debiteur een andere persoon
dient te worden, maakt u een nieuw debiteurnummer aan
Onder de NAW gegevens vindt u nog een aantal extra instellingen voor de debiteur. U kunt hier instellen hoeveel kopienota´s u standaard voor deze debiteur wilt printen, of u
wel/ geen verzamelnota´s voor deze debiteur (en de aan
hem gekoppelde patiënten) wilt maken, of de debiteur wel/
geen gebruik maakt van een doorlopende machtiging en u
de debiteur wilt uitsluiten van herinneringen, factoring e’/
of digitale facturen.
Zijn er openstaande posten bij de betreffende debiteur, dan
wordt het openstaand bedrag in het rood onderin het debiteurenscherm weergegeven. Via het icoon achter deze melding kunt u de openstaande posten van de debiteur raadplegen.

Gezin bekijken
Door op het gezins-icoon (hierboven getoond) te klikken, kunt u alle patiënten welke met de geselecteerde patiënt een
gezin vormen bekijken. De gezinsleden worden bepaald op basis van gezinsrelatie of adres.
U kunt de patiëntenkaart van een gezinslid openen door het gezinslid dubbel aan te klikken of op [Selecteer] te klikken.
De patiëntenkaart van het huidige gezinslid wordt dan gesloten en vervangen door het nieuw geselecteerde gezinslid.
Wilt u echter een kaart van een ander gezinslid aanvullend naast de kaart van het huidig geselecteerd gezinslid openen,
dan klikt u op [Nieuwe kaart]. Via de knop [Alle openen] kunt u in één keer de patiëntenkaarten van alle gezinsleden
openen.
Tevens kunt u in dit scherm in één keer de recallmaand of het volgend bezoek voor alle gezinsleden wijzigen.
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Het zoekscherm
In het zoekscherm kunt zoeken naar patiënten, debiteuren, crediteuren, relaties
en verzekeraars.
Vanuit het zoekscherm kunt u ook etiketten printen voor de verschillende relaties
en kunt u door een patiënt met rechts aan te klikken de patiënt direct meenemen
naar andere modules van Novadent en een pasfoto maken van de patiënt. Het
Agenda'-icoon boven in het scherm geeft u een kort overzicht van de afspraken in
de agenda van vandaag.

Patiënten en overige relaties zoeken
Zoeken op nummer of op naam: De module voor het zoeken van patiënten en overige relaties is zo geschreven dat het
zoeken direct start tijdens het invoeren van de zoekgegevens. U zoekt bijvoorbeeld een Jansen (of was het nou Janssen).
Zodra u de "j" intikt, begint het systeem met zoeken op "j", tevens blijft het systeem tijd overhouden voor uw invoer, u
kunt gewoon door blijven tikken. Met de "a" erbij zal het systeem op "ja" gaan zoeken. U tikt verder totdat de selectie zo
klein is dat de gewenste persoon in de lijst staat. U klikt deze dubbel aan, of u werkt met de pijltjestoetsen op het
toetsenbord. Met de enter-toets selecteert u vervolgens.
Als u het nummer van de patiënt, debiteur, crediteur, relatie of verzekeraar weet kunt u dat in het Naam-veld invoeren.
Het systeem komt dan met de eerste 25 relaties vanaf dat nummer. Bestaat het nummer niet, maar zijn er wel relaties
met een hoger nummer, dan zal het systeem deze presenteren (maximaal 25).
Kolommen en sorteren: De breedtes van de kolommen zijn gebaseerd op hun inhoud, u kunt echter zelf die
breedtes wijzigen door met de muis tussen de kolomkoppen te slepen. De laatst ingestelde breedtes worden
onthouden voor de volgende keer dat u het systeem gebruikt.
U kunt per kolom de onderstaande gegevens laten sorteren door op de kolomkop te klikken. Klikt u nogmaals dezelfde
kolomkop, dan sorteert het systeem andersom.

Zoeken op status: Het opvragen van een grote groep (bijvoorbeeld iedereen, of een selectie van 1 letter) kan enige
tijd in beslag nemen. U kunt onderin het scherm het aantal relaties dat gevonden is, zien. Tevens kunt u zien hoeveel
relaties uw systeem bevat (bij patiënten is dit inclusief de uitgeschreven en wachtlijst patiënten). Als u zoekt op alleen
actieve patiënten zonder iets bij 'Naam' in te voeren en de optie "Alle patiënten tonen" heeft aangevinkt, krijgt u bij
'aantal gevonden patiënten' het totaal aantal actieve patiënten. De opties voor zoeken op actieve, uitgeschreven of
wachtlijst patiënten kunt u los of in combinatie met elkaar gebruiken om zo het gewenste zoekresultaat te krijgen.
U kunt tijdens het zoeken het scherm met het kruisje rechtsboven afsluiten. Intern blijft het zoeken namelijk doorgaan.
Roept u later het zoekscherm weer op, dan zult u zien dat uw zoekopdracht in een verder stadium of afgerond is.
Zoeken op behandelaar: Wanneer u met meerdere behandelaars in een praktijk werkt, met elk hun eigen vaste
patiënten hebben, kunt u zoeken op behandelaar. De medewerkers die eigen patiënten hebben worden boven in het
zoekscherm weergegeven.
Wanneer u hier i.p.v. [Alle medewerkers] een bepaalde medewerker selecteert kunt u in het zoekscherm zoeken op
patiënten van alleen deze medewerker.
De medewerkers kunt u bovenin het scherm weergeven met volledige naam, alleen de code letter en eventueel de
agendakleur. U kunt dit instellen door één van de medewerkers met rechts aan te klikken boven in het zoekscherm en
vervolgens de gewenste opties aan te vinken.

Relaties zoeken en aanmaken
Relaties kunt u binnen uw Novadent pakket zoeken en/of aanmaken via he onderdeel Relaties. Dit is bereikbaar via
‘relaties’ in het hoofdmenu of de knop [Relaties] bovenin het zoekscherm.
Door op [Nieuw] te klikken kunt u een nieuwe relatie aan het bestand toevoegen.
Na het opslaan dient u uw zoekopdracht opnieuw te starten om de nieuw toegevoegde relatie in uw zoekresultaten te
verwerken.
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Agenda overzicht

In het tabblad Agenda kunt u een overzicht opvragen van alle afspraken op een bepaalde datum van alle medewerkers of
van een aparte medewerker.

Controle verzekeringsgegevens (via het zoekscherm)

Binnen Novadent heeft u drie manieren om de controle op verzekeringsrecht (COV) uit te voeren. U kunt dit vanuit de
agenda doen voor alle patiënten die op de geselecteerde dag een afspraak in de agenda hebben of via het zoekscherm,
waar u de patiënten handmatig kunt selecteren.
U kunt dit voor een enkele patiënt doen in het controle-scherm dat automatisch verschijnt wanneer u de patiënt
opvraagt d.m.v. de knop [Direct controleren].
U kunt in het zoekscherm patiënten één voor één selecteren voor COV of een grotere groep in één keer door gebruik te
maken van SHIFT of CTRL en de cursortoetsen en zo meerdere mensen te selecteren. Wanneer u een patiënt(en groep)
geselecteerd heeft klikt u de selectie met rechts aan en kiest u voor "Toevoegen aan COV lijst".

Via het COV-icoon boven in het zoekscherm kunt u het overzicht van te controleren patiënten opvragen.
Patiënten kunt u uit deze lijst verwijderen door ze met rechts aan te klikken en te kiezen voor "Verwijderen".
Door een patiënt in deze lijst met rechts aan te klikken, kunt u er ook voor kiezen om de patiëntgegevens te raadplegen.
De hele lijst kunt u legen door op [Lijst legen] te klikken.
Wanneer de gewenste patiënten in dit overzicht geselecteerd zijn, stelt u de peildatum en eventueel de standaard
zorgverzekeraar in.
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Via COV wordt altijd eerst gecontroleerd bij de verzekeraar die op dit moment bij de patiënt staat ingesteld en daarna
bij alle andere zorgverzekeraars tot de verzekerde gevonden is. Door een standaard zorgverzekeraar in te stellen, kunt u
echter dit proces versnellen doordat er eerst gecontroleerd wordt bij de gekozen verzekeraar. Dit kan veel tijd besparen
wanneer de bijv. meeste patiënten in uw praktijk bij dezelfde verzekeraar verzekerd zijn. Boven in het scherm vindt u
de optie "Aanvullende verzekering controleren" wanneer u ook de aanvullende verzekering van de patiënt wilt controleren.
U kunt het controle bestand exporteren of een directe controle uitvoeren. Voor een directe controle dient uw computer
directe verbinding met internet te hebben. U start de directe controle via de knop [Direct controleren].
LET OP! U kunt alleen gebruik maken van het controle op verzekeringsrecht wanneer u over een geldig Vecozo systeem certificaat beschikt op de computer waarmee u het bestand verzend. Een aanvraagformulier voor dit certificaat kunt u van de Vecozo site downloaden. Zij kunnen u ook helpen het certificaat op uw computer te installeren. De Complan helpdesk kan hier helaas geen support op
verlenen.

Wanneer de controle is afgerond verschijnt in uw scherm of de verzekeringsgegevens van de patiënt correct zijn en de
eventuele wijzigingen. Dit wordt weergegeven met een icoontje voor de patiëntregel en in de kolom code wordt met een
code de uitleg gegeven. Er zijn drie iconen mogelijk na controle:
Patiënt is verzekerd. Gegevens komen overeen.
Patiënt is verzekerd, maar verzekeringsgegevens zijn gewijzigd.
Controle op verzekeringsrecht is niet met succes verlopen en/ of gegevens zijn niet in overeenstemming met gegevens verzekeraar.

Benodigde wijzigingen kunt u in overleg met de patiënt in de patiëntgegevens aanbrengen. Deze worden niet
automatisch doorgevoerd in de patiëntgegevens. De gegevens van de laatste Vecozo controle worden wel (met datum
van controle) weergegeven in de rechter helft van het controle verzekeringsgegevens scherm bij opvragen van de
patiënt. Hier kunt u via de knop [Gegevens overnemen] de verzekeringsgegevens die u via COV heeft terug gekregen
overnemen. Door een vinkje bij "Ook NAW gegevens overnemen" te zetten kunt u ook gelijk de persoonsgegevens die u
heeft teruggekregen overnemen. 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.
NB. Controleer de retourgegevens in geval van wijzigingen altijd met de patiënt! Hier valt vanuit Vecozo namelijk
geen 100% garantie op te geven.
Wilt u van een bepaalde dag alle patiënten die bij u een afspraak hebben controleren, dan doet u dit via de agenda.
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Behandelingen
Het onderdeel Behandelingen is de spil van het Novadent programma.
Vanuit deze patiëntenkaart kunt u via één klik in alle andere onderdelen van Novadent. U vindt de verschillende programma-onderdelen in menu Programma’s in de menubalk.

De behandelkaart is per gebruiker geheel naar wens in te stellen. Door bepaalde opties in- of uit te schakelen,
kunt u er voor zorgen dat alle voor u belangrijke gegevens direct in het scherm zichtbaar zijn.
Deze gebruiker kan per discipline anders zijn; voor bijvoorbeeld een mondhygiëniste kunnen andere gegevens van belang
zijn dan voor een tandarts.
Hieronder twee voorbeelden van hoe de behandelkaart verschillend ingericht kan worden voor een mondhygiënist of
tandarts:
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Een patiënt selecteren
Het onderdeel Behandelingen start met een blanco patiëntenkaart. U kunt nu een bestaande patiënt selecteren in
zoekscherm of agenda-bar.
U gaat naar het zoekscherm via het zoek icoon of via de toetsencombinatie CTRL + Z.
In het zoekscherm kunt u de patiënt opzoeken op naam of op
nummer. Met de cursortoetsen kunt u de gewenste patiënt selecteren en met <ENTER> bevestigt u de keuze van de gevonden patiënt.
Weet u het nummer van de patiënt, dan kunt u in het behandelscherm ook de toetsencombinatie CTRL + P gebruiken. U komt dan
niet eerst in het zoekscherm, maar kunt gelijk het patiëntnummer
voeren. Met <Enter> bevestigt u het ingevoerde patiëntnummer.
Een patiënt selecteert u via de agenda-bar door dubbel op de
afspraak te klikken. Wanneer het een gezinsafspraak betreft krijgt u
de vraag welk gezinslid u wilt selecteren. Met de knop [Alle openen]
kunt u de patiëntenkaarten van alle gezinsleden tegelijk openen.

Declarant en behandelaar selecteren
Rechtsboven in de behandelkaart staat een declarant en medewerker geselecteerd. Heeft u maar 1 declarant, dan staat
hier alleen een medewerker geselecteerd.
De medewerker is de behandelaar welke bij de behandelingen wordt opgeslagen wanneer u deze in de kaart invoert. De
geselecteerde declarant bepaald onder welke naam de behandeling gedeclareerd
wordt.
Wanneer u voor alle medewerkers een eigen inlognaam voor Novadent (dit wordt
aangeraden) heeft, kunt u hier een vaste behandelaar en declarant aan koppelen.
Wanneer met die bepaalde naam wordt ingelogt wordt dan automatisch de juiste
behandelaar geselecteerd.
U kunt de behandelaar en declarant ook tijdelijk vast zetten met het slotje achter de naam. De keuze blijft dan voor alle
behandelkaarten die u opent vast staan totdat u het onderdeel Behandelingen afsluit.

Datum selectie
Boven de medewerker en declarant keuze vindt u de behandeldatum. Deze datum wordt overgenomen van de systeemtijd van uw computer en bepaalt op welke datum de invoer wordt weggeschreven.
Wanneer u een behandeling invoert wordt deze datum als behandeldatum opgeslagen en als u de patiënt afbehandeld
wordt deze datum ook overgenomen als afbehandeldatum.
Indien u behandelingen op een afwijkende datum wilt invoeren, dan selecteert u hier eerst de
gewenste datum en voert dan de verrichtingen in. Op basis van de gekozen datum wordt de
juiste tarieflijst geselecteerd. Indien u behandelingen van een eerdere datum invoert, heeft u
dus automatisch de tarieven en behandelcodes die toen golden.
Wilt u in meerdere kaarten behandelingen met een bepaalde eerdere datum invoeren (u bent
met terugwerkende kracht een dag aan het invoeren), dan kunt u de datum vast zetten. U
selecteert de gewenste datum en klikt op het klok icoon met stop teken achter de datum. De
datum wordt vastgezet totdat u het onderdeel Behandelingen afsluit of op het klok icoon met
de pijl klikt om de datum weer op vandaag te zetten.
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Afbehandeld of Niet afbehandeld
Boven in de behandelkaart ziet u de huidige behandelstatus van de patiënt: afbehandeld of niet afbehandeld.
Alleen afbehandelde behandelingen kunnen gedeclareerd worden.
De behandelstatus wijzigt u door op het gele opslaan icoon te klikken voor niet afbehandeld en de groene voor wel afbehandeld. Sluit u de kaart zonder specifiek te kiezen, dan wordt er standaard voor wel afbehandeld gekozen.
Als afbehandeldatum wordt de datum rechtsboven in de kaart overgenomen.
Voor Restitutie declaraties (factoring en facturen) is de afbehandeldatum bepalend of een verrichting al gedeclareerd
wordt.
Voor natura declaraties declaraties aan de verzekeraar/ via Vecozo) wordt de behandeldatum aangehouden.

Het behandeljournaal
Het onderste gedeelte van de patiëntenkaart bestaat uit het behandeljournaal. Hier voert u de behandelingen in die u
doet, maakt u behandelplannen en heeft u een overzicht van de historische behandelingen bij de patiënt.
U heeft 5 verschillende behandelkaarten tot uw beschikken. In de Instellingen kunt u deze activeren/ deactiveren, een
naam geven en eventueel een vaste behandelstatus ingeven. Het vastzetten van de behandelstatus gebruikt u om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat alle verrichtingen die u in een bepaalde kaart invoert standaard behandelstatus begroting/
behandelplan krijgen.
Alle historische behandelingen worden standaard verzameld op de hoofdkaart. Bij declaratie verspringen de behandelingen daarom naar de hoofdkaart.

Gegevens behandeling:
Het behandeljournaal is ingedeeld in regels en kolommen. Per regel kunt u een behandeling of opmerking invoeren. De
laatste blanco regel van de kaart is de actieve regel waar u nieuwe verrichtingen kunt invoeren. Daarbij maakt u gebruik
van de codes, die in de module Verrichtingen gedefinieerd zijn. Het programma vult dan zelf de datum, de omschrijving,
het aantal 1 en de te declareren kosten in. Hierbij voert het programma een aantal controles uit. De kolom vóór de ingevoerde verrichting geeft een letter van de behandelaar aan.
Van links naar rechts bestaat de behandelkaart uit de volgende velden:
Behandelstatus: De eerste kolom laat zien of de verrichting gedeclareerd kan worden of nog deel uitmaakt van een
behandelplan. De verschillende letters hebben de volgende betekenis:
B De verrichting is nog niet uitgevoerd, maar maakt deel uit van een behandelplan of begroting
D De verrichting is uitgevoerd en kan gedeclareerd worden.
d De verrichting is nog niet afbehandeld.
Z De verrichting moet nog (of opnieuw) aan de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.
H De verrichting is naar de historie geschreven, wat gewoonlijk inhoud dat deze gedeclareerd is.
V Deelverrichting; niet declareerbare prestatie ter notitie in de kaart.
K Opmerking in kaart.
Behandeldatum: Dit veld wordt automatische gevuld met de datum die rechtsboven in de kaart geselecteerd is wanneer u een verrichting invoert.
R: Deze kolom is alleen aanwezig als er bij de patiënt een tandarts als verwijzer is opgeslagen. Wanneer er een R in
deze kolom wordt geplaatst, wordt de behandeling met evt. geplaatste opmerkingen, mee gezonden met de rapportage
aan de verwijzer.
Medew: De codeletter of het nummer van de behandelaar die de verrichting heeft uitgevoerd.
Verr: Dit is het invoerveld waarin u de invoercode van de behandeling invoert. De bijbehorende omschrijving en
het tarief wordt automatisch overgenomen uit het invoercode bestand. Mocht u de code niet paraat hebben, dan kunt u
deze opzoeken via het zoekvenster links naast het behandeljournaal.
Zodra u de code invoert wordt gekeken of deze volgens de verzekering van de patiënt en de ingestelde contracten vergoed wordt uit basis of aanvullende verzekering. Als dat niet het geval is, gaat het programma na of de verrichting particulier gedeclareerd kan worden. Het tarief wordt naar gelang de wijze van declareren in de juiste kolom geplaatst.
Als de code niet bekend is, wordt hiervan melding gemaakt. U kunt dan een andere code invullen. Indien er bij de verrichting is vastgesteld dat één of meer velden handmatig ingevuld moeten worden (bijvoorbeeld techniekkosten) dan
springt de cursor automatisch naar dit veld.
Code: De tariefcode die aan de invoercode is gekoppeld.
Omschrijving: De omschrijving van de verrichting, welke is vastgelegd in het invoercode bestand. Deze omschrijving kan met een eigen tekst overschreven worden. De tekst zal niet meegenomen worden met de declaratie, tenzij dit
bij de definitie van de verrichting specifiek anders bepaald is. Bij de declaraties wordt de officiële omschrijving van de
tariefcode overgenomen uit het tariefcodebestand.
Aantal: Het aantal malen dat de behandeling heeft plaatsgevonden. Standaard is dit 1, maar u kunt zelf een hoger
getal invullen. Het te declareren bedrag wordt dan in het te declareren bedrag schema bovenin het scherm aangepast.
(niet in de regel zelf). Bij 5 minuten tarieven springt de cursor automatisch naar de kolom Aantal zodat u het aantal eenheden kunt invoeren.
Pat: Het tarief dat voor rekening van de patiënt komt.
Verz: Het tarief dat bij de verzekeraar in rekening wordt gebracht.
Te.pat: De techniekkosten die ten laste komen van de patiënt.
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Te.verz: De techniekkosten die ten laste komen van de verzekeraar.
AV: Het bedrag dat ten laste van de aanvullende verzekering aan de verzekeraar gedeclareerd wordt. Dit bedrag
wordt op de factuur in mindering gebracht op het bedrag in de kolom Pat. NB. In de kolom Pat. Staat dus het volledige
bedrag en in de kolom AV het gedeelte van dit tarief dat ten laste van de aanvullende verzekering gedeclareerd wordt.
Macht: Als er een machtiging van de zorgverzekeraar nodig is, kan op deze plaats het machtigingsnummer ingevuld
worden. Dit nummer wordt vermeld in de declaraties naar de zorgverzekeraar.
DCL: Het nummer van de declarant waaronder de verrichting is ingevoerd/ gedeclareerd zal worden.
Nota: Het nummer van de nota waarop deze verrichting gedeclareerd is. Door dit veld met rechts aan te klikken
wanneer er een notanummer in dit veld vermeld is, kunt u de originele nota bekijken.
Zvdecl: De periode (jjmm) waarin deze verrichting aan de zorgverzekeraar is gedeclareerd.
Uzovi: De Uzovi code van de zorgverzekeraar waar de patiënt verzekerd was ten tijde van invoer van de verrichting.
Bovenkaak/ Onderkaak: Optionele kolommen (toe te voegen via Algemene instellingen behandelkaart) voor noteren
gebruikte (orthodontische) apparatuur in kaak.
U kunt met de cursortoetsen alle kolommen in beeld krijgen.

Behandeling invoeren
U kunt behandelingen op verschillende manieren in de behandelkaart invoeren:
1.
Door het intypen van de invoercode van de verrichting in de kolom Verr.
2.
Met behulp van de lijst onder de verschillende (hulp) iconen
3.
Met de muis, als het gaat om elementgebonden verrichtingen. U maakt dan gebruik van de status en klikt met
uw rechter muisknop een element aan.
In dit hoofdstuk wordt het invoeren d.m.v het intypen van invoercodes in de kolom Verr. behandeld.
De invoercodes zijn gebaseerd op de prestatie-codes volgens de NMT. Deze codes zijn vereenvoudigd zodat u ze kunt
invoeren met kleine letters, zonder spatie. Een voorbeeld: prestatiecode C11, zal ingevoerd worden als c11.
Een extractie zal ingevoerd worden als <elementnummer>h11. De behandeling van het element wordt dan ook gelijk
bijgewerkt in de status praesens.
Dit geldt voor (bijna) alle groepen (A, B, C, D, E, G, H, M, P, R, T, U, X en Z). Voor enkele codes zijn meerdere invoercodes standaard mogelijk. Het sealen van een element kunt u bijvoorbeeld element gebonden invoeren met de invoercodes <elementnummer>v30 of met de code <elementnummer>seal. U kunt ook eigen invoercodes met handige afkorting aanmaken.

Restauraties: Er bestaat voor één groep een uitzondering op deze regel; namelijk de groep V: Restauraties plastische materialen. Hierbij wordt het elementnummer gevolgd door de gerestaureerde vlakken en
een eventuele hoofdletter ingevoerd, waarmee het materiaal kan worden aangeven. U voert dus niet met
UPT code in. De volgende vlakken zijn gedefinieerd:
o

Occlusaal/ Incisaal

d

Distaal

b

Buccaal

m

Mesiaal

p

Palatinaal

l

Linguaal

cb

Cervicaal buccaal/ labiaal

D

Distale pit

cp

Cervicaal palatinaal/ linguaal

P

Palatinale pit/ fissuur

B

Buccale pit/ fissuur

Pp

Palatinale pit tot over de grootste omtrek

Bb

Buccale pit tot over de grootste omtrek

M

Mesiale pit

Declareren van het hoogste punt van knobbels :
Als vaste combinaties zijn vastgelegd ( * betekent voorafgegaan door elementnummer):
Materiaal afkortingen: Het materiaal dat voor de restauratie gebruikt wordt kunt u aangeven door achter de vlakken
de code letter van het betreffende materiaal in te voeren. Standaard zijn de volgende materialen gedefinieerd:
A = Amalgaam
C = Composiet
G = Glasionomeer
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1

Distobuccale knobbel van molaren

3

Distopalatinale/ distolinguale knobbel van molaren

2

Mesiobuccale knobbel van molaren

4

Mesiopalatinale/ mesiolinguale knobbel van molaren

*mbk

Mesiobuccale knobbel incl. mesiale, occlusale *dpk
en buccale vlak.

Distopalatinale/ distolinguale knobbel incl.
distale, occlusale en palatinale vlak.

*dbk

Distobuccale knobbel incl. distale, occlusale *kl4m
en buccale vlak.

Mesiale hoekopbouw

*mpk

Mesiopalatinale/ mesiolinguale knobbel incl. *kl4d
distale, occlusale en palatinale vlak.

Distale hoekopbouw

Voorbeelden:
15d, 16mo, 17mod:
15dC, 16moC, 17modC:
15dG, 16moG, 17modG:

Eenvlaks-, tweevlaks-, drievlaks amalgaamvullingen
Eenvlaks-, tweevlaks-, drievlaks composietvullingen.
Eenvlaks-, tweevlaks-, drievlaks glasionomeervullingen

Prothetische voorzieningen:
Sommige prestatiecodes uit de groep P kunstgebitten (prothetische voorzieningen) worden volledig uit de basis verzekering vergoed en andere maar gedeeltelijk (voor 75%). Wanneer u de betreffende P code invoert, worden de bedragen
automatisch in de juiste kolom gezet. Uiteraard rekening houdend met de verzekering van de patiënt en de contracten
die u wel of niet met een verzekeraar heeft afgesloten.
Bij natura verzekerden patiënten bij een verzekeraar waarmee u een overeenkomst heeft komen de bedragen volledig in
de kolom verz. Bij volledige vergoeding uit de basis verzekering en gesplitst in kolommen PAT (25%) en VERZ (75%) bij
gedeeltelijk vergoeding uit de basisverzekering.
Techniekkosten:
Wanneer u prothese codes of andere codes waarbij techniekkosten voorkomen, wilt declareren, voert u de techniek kosten dan in op dezelfde regels als de bijbehorende verrichting in de kolom Te.Vz voor declaratie naar de verzekeraar of
Te.Pa voor declaratie naar de patiënt/ factoring. Indien de verrichting voor 75% naar de verzekeraar wordt gedeclareerd
en voor 25% procent naar de patiënt, splitst u de techniek kosten op dezelfde manier. u doet dit dus ook in dit geval op
dezelfde regel als de bijbehorende verrichting en voert dan de kosten voor 75% in de kolom Te.Vz in en voor 25% in de
kolom Te.Pa. Op deze manier is het voor de verzekeraar duidelijk bij welke verrichting de kosten horen en kunnen zij in
het declaratie bestand zien of de techniek kosten voor 100% of 75% zijn doorberekend.
Wanneer u een factuur maakt en de techniekkosten staan op dezelfde regel in de kolom Te.Pa, worden deze op de factuur wél op een losse regel uitgesplitst.
Voorloopcodes/ codes met machtiging: Codes waarvoor u een machtiging heft aangevraagd voor direct declareren
aan de verzekeraar, dienen met een voorloopcode ingevoerd te worden. Een voorbeeld hiervan zijn de implantaatcodes
met voorloopcode "002". U voert voor de standaard implantaatcodes, de code 002 in. Bijvoorbeeld "002j10" of
“002<elementnummer>j20”.
De implantaatcodes met voorloopcode zijn standaard in Novadent opgenomen. U kunt er voor kiezen of u deze standaard
wilt gebruiken bij het invoeren van (de normale) invoercode voor implantaten of dat u ze los met de 002 invoercode wilt
invoeren. De techniekkosten van implantaten declareert u naar de verzekeraar zoals hierboven beschreven onder het
kopje "techniekkosten".
Zoals eerder vermeld kunt u de behandelingen ook invoeren d.m.v. het aanklikken van een invoercode uit één van de
hulplijsten en kunt u een restauratie ook met de muis invoeren via de status praesens. Gezien het aantal handelingen
met de muis dat hiervoor noodzakelijk is, verdient invoer met het toetsenbord echter de voorkeur.

Behandelreeks invoeren
Een behandelreeks is een reeks aan elkaar gekoppelde behandelingen. Een
behandelreeks kunt u net zo invoeren als een losse behandelingen. U klikt
de reeks aan of u typt de code van de reeks in.
Bestaande behandelreeksen vindt u onder het eerste icoon van de iconenrij van invoercode-groepen. De behandelreeks "Brug 4d" in het figuur hieronder kunt u invoeren door deze aan te klikken of door "Brug 4d" in te
typen. De reeks van behandelingen die in deze reeks zitten worden dan in
één keer ingevoerd. Let hierbij wel goed op het gebruik van eventuele
hoofdletters en spaties. De deel behandelingen van een behandelreeks
kunt u zien door op het plus-teken voor de naam van de behandelreeks te
klikken. U kunt behandelreeksen aanmaken via het tabblad Behandelreeksen in de Instellingen van de behandelkaart.
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Overzicht invoercodes
Rechts naast het behandeljournaal heeft u een hulpvenster voor raadpleging van de invoercodelijst. Via dit venster kunt u ook codes bij de
patiënt in te voeren.
U klikt hiervoor de gewenste invoercode dubbel aan in dit venster. Indien het een elementgebonden code is, klikt u eerst het element aan in
de status en klikt u daarna dubbel op de invoercode.
NB. Hoe wel het invoeren van invoercodes met de muis mogelijk is,
is het echter eenvoudiger ze in te voeren met het toetsenbord. In
het geval van een R24 op element 17, typt u dan simpelweg "17r24"
in, gevolgd door een <ENTER>.
De hulpschermen voor invoercodes kunt u eventueel ook verbergen door
op de blauwe pijl naast de iconen-balk te klikken. Wilt u bepaalde invoercodes die u niet (meer) gebruikt niet tonen in de hulpschermen
voor invoercodes, dan kunt u deze invoercodes deactiveren in de module Verrichtingen.
De restauratiescode wordt als uitzondering niet getoond in dit venster
omdat deze codes niet doormiddel van hun tariefcode (bijv. V91) ingevoerd kunnen worden, maar alleen d.m.v. vlak selectie. Wilt u restauraties met de muis invoeren, dan doet u dit door een element in de
status met rechts aan te klikken en te kiezen voor Behandelen.

Wijzigen ingevoerde behandeling
Na het invoeren van een verrichting kunt u nog wijzigingen in de behandelregel toebrengen. U kunt bijvoorbeeld achter
de standaard omschrijving van de verrichting nog een eigen notitie bijvoegen of de standaard omschrijving vervangen
door uw eigen omschrijving. U selecteert hiervoor het betreffende veld met de muis of cursortoetsen.
Wilt u de bestaande gegevens in het veld overschrijven, dan typt u direct achter de invoercode een KOMMA in en vervolgens de omschrijving. Wanneer u nu op <ENTER> drukt wordt de invoercode bevestigd en de direct ingetypte omschrijving in het veld "Omschrijving neergezet" i.p.v. de standaard omschrijving.
Wilt u de bestaande gegevens aanvullen, dan selecteert u het veld en drukt u eerst op <ENTER>. U krijgt nu een pop-up
venster met daarin de standaard omschrijving. U kunt deze nu wijzigen of aanvullen. Wanneer u de wijziging of aanvulling naar wens heeft ingevoerd, drukt u op het Opslaan-icoon om de wijziging te bevestigen.
Enkele opties voor het wijzigen van de gegevens van de behandelregel zitten verborgen onder de rechter muisknop. Klik
u met rechts in de kolom Medew dan krijgt u een keuze menu met de verschillende behandelaars en in de kolom DCL een
keuzemenu met de verschillende declaranten. Klikt u de regel in één van de andere kolommen aan, dan krijgt u de mogelijkheid om de verrichting naar een andere kaart te verplaatsen of de behandelstatus aan te passen.
Wanneer u de verrichting zelf wilt aanpassen of een verandering wilt aanbrengen in de wijze van declareren (restitutie/
natura), dient u de gehele verrichting regel te verwijderen en opnieuw in te voeren.
Indien er aan een historische verrichting een kleinigheid veranderd dient te worden waarna u deze opnieuw wilt indienen
bij de verzekeraar, dan zet u een Z voor de verrichting en brengt u de wijziging toe.
Wilt u de verrichting wijzigen en daarna opnieuw aan de patiënt of factoring maatschappij sturen, dan zet u een D voor
de verrichting.
Houdt u bij het achteraf wijzigen van
een eerder ingevoerde behandeling wel
rekening met de afbehandeldatum van
de verrichting. Bij het achteraf invoeren
van een eerder uitgevoerde behandeling, dient u altijd EERST rechtsboven in
de kaart de afbehandeldatum terug te
zetten op de behandeldatum en dan
voert u pas de eerder uitgevoerde behandeling in. NB. Dit is niet hetzelfde
als alleen de datum voor de behandeling wijzigen. Daarmee wijzigt u namelijk niet de afbehandeldatum.
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Behandeling verwijderen
Wanneer u een wijziging in omschrijving, behandelaar, declarant of declaratiestatus van een behandeling wilt doorvoeren, hoeft u de behandeling niet te verwijderen, maar kunt u deze gewoon aanpassen. Ook wanneer u de behandeling in
de verkeerde behandelkaart van een patiënt heeft gezet, kunt u dit makkelijk wijzigen. Echter wanneer de behandeling
helemaal onjuist is of u wilt iets wijzigen aan de manier van declareren (natura/ restitutie) van een behandeling, dan
kunt u dit niet aanpassen, maar dient u de verrichting te verwijderen en opnieuw in te voeren. Wissel nooit bij een ingevoerde verrichting de bedragen van kolom. Zodra u handmatig wijzigingen aanbrengt aan de bedragen in een declaratieregel, zal de verrichting namelijk niet meer meegaan met een naturadeclaratie of notarun.
U kunt een foutieve verrichting verwijderen door de bijbehorende regel te selecteren en op <DELETE> te drukken. Wilt u
meerdere regels in één keer verwijderen, dan selecteert u deze met de muis of door de SHIFT-toets ingedrukt te houden
en de cursor toetsen te gebruiken. Hierna drukt u op
<DELETE> om de regels in één keer te verwijderen.
Novadent vraagt bij het verwijderen van verrichtingen
eerst om bevestiging.
Is de verrichting al gedeclareerd, dan veranderd u eerst
de behandelstatus H in een D door deze letter hierover
heen te typen en kunt u vervolgens de verrichting verwijderen. Zolang de behandelstatus van een verrichting
namelijk ‘historie’ is, kunt u de regel niet verwijderen.

Behandelplan en begroting
Het invoeren van een behandelplan of begroting, kunt u doen in de behandelkaart door een rode "B" voor de verrichting
te zetten. Dit doet u door op de blauwe "d" voor de verrichtingsregel te klikken zodat dit een rode B wordt of door in dit
veld een "B" in te typen.
Behandelplannen kunt u echter ook in het aparte behandelplan-venster invoeren. Het behandelplan-venster vindt u
rechtsboven in de patiëntenkaart. Hier kunt u invoercodes van behandelingen of vrije tekst invoeren. Door dubbel op een
bestaande invoercode in het behandelplan te klikken, kunt u verrichting in de behandelkaart plaatsen.
Een datum kunt u in het behandelplan venster plaatsen met de toetsen-combinatie CTRL + D. In de instellingen van de
behandelkaart kunt u instellen of u met CTRL + D alleen de datum of ook de naam van de gebruiker of medewerker standaard wilt invoegen.
Behandelplannen die betrekking hebben op een element (element nummer wordt vermeld in behandelplan) kunt u met
een arcering in blijvende- en behandelplan-status laten
weergeven. Worden er ook vlakken genoemd, dan kunnen
deze ook ingekleurd worden met een afwijkende kleur
arcering. U kiest hiervoor door een vinkje te zetten bij de
optie "Verrichtingen uit behandelplan weergeven in status"
in tabblad Algemeen in de instellingen van de behandelkaart (sneltoets ALT + I in de behandelkaart). U kunt hier
zelf de kleur van de arcering bepalen door op het icoon
voor "Kleur element" en "Kleur vlakken" te klikken. Standaard staat de arcering van het element op geel en van de
vlakken op groen.

Begrotingkaart

Naast de behandelkaart heeft u ook een aparte 'Begroting'
kaart.
U kunt deze kaart gebruiken om bijvoorbeeld naast de
begroting op de hoofdkaart een afwijkende begroting aan
te maken.

Begroting bijwerken

Wanneer u een behandelregel met als status 'begroting' met rechts aan klikt, kunt u kiezen voor 'begroting bijwerken'.
Hiermee wordt de begroting bijgewerkt op basis van de huidige tarieven en verzekeringsgegevens.
Er verschijnt een extra venster waarin u de oude en
nieuwe begrotingsgegevens kunt vergelijken.
Wanneer u de begroting status wijzigt naar declarabel,
worden de gegevens op gelijke wijze bijgewerkt.
Wanneer u dit via het rechtermuisknop menu doet,
verschijnt hetzelfde tussenscherm ook.
Wanneer u dit doet door een D over de B te typen, worden de gegevens wel aangepast, maar verschijnt het
controle scherm niet.
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Overzicht te declareren/ te begroten
Bovenin de behandelkaart vindt u het overzicht van het totaalbedrag aan behandelingen
dat te declarabel is of als begroting in de kaart is opgenomen. Het overzicht geeft een totaal per behandelkaart.
Het overzicht is opgebouwd uit twee rijen en twee kolommen. De eerste rij bevat het totaal te declareren behandelingen met in de eerste kolom hetgeen dat aan de patiënt berekend wordt en in de tweede
kolom het gedeelte dat direct aan de verzekeraar wordt gedeclareerd. In het totaal te declareren behandelingen worden
vanzelfsprekend alle behandelingen opgenomen welke afbehandeld zijn. De bedragen die via het aanvullingsfonds vergoed worden, worden opgeteld bij het bedrag aan de verzekeraar, ook al staan deze bedragen in de behandelkaart in de
kolom "Pat." en in de kolom "Av" vermeld.
De tweede rij van dit overzicht bevat de te begroten totalen met in de eerste kolom het bedrag wat aan de patiënt
wordt berekend en in de tweede kolom het totaal wat direct aan de verzekeraar wordt gedeclareerd. In dit totaal worden alle behandelingen op genomen die in de geselecteerde behandelkaart met statusletter B staan vermeld. Zoals
eerder gezegd geeft dit overzicht een overzicht van de totaal bedragen per behandelkaart. De geselecteerde behandelkaart staat linksboven in het overzicht vermeld.

Opmerkingen
In de behandelkaart kunt u op diverse plaatsen opmerkingen invoeren:
Opmerking bij verrichting: U kunt bij de ingevoerde
behandeling een opmerking plaatsen. U gaat met de cursortoetsen naar de kolom Omschrijving van de betreffende verrichting. Zodra u op de omschrijving van de verrichting staat, geeft u een <ENTER>. Het omschrijving-venster
opent nu.
Links in het scherm kunt u direct een opmerking bij de
verrichting invoeren. In de rechterhelft van het venster
kunt u standaard teksten opslaan. Deze kunt u aan de
omschrijving bij de verrichting toevoegen door ze dubbel
aan te klikken.
Een nieuwe standaard tekst kunt u toevoegen door
<Nieuwe omschrijving> te selecteren. In de balk bovenin
het scherm voert u nu de nieuwe tekst in. U voegt deze
toe aan de standaard teksten door op het + icoon te klikken en vervolgens op te slaan.
Een opmerking geplaatst bij een verrichting wordt niet
geprint op de nota of op de modellen van de natura declaratie, maar wel op de patiëntenkaart.
Opmerkingen op de nota (vrij): Met de invoercode vrij heeft u de mogelijkheid een tekstregel met eventueel een
bedrag op de nota te plaatsen. Nadat u de code vrij heeft ingevoerd komt u achtereenvolgens bij omschrijving, aantal en
bedrag, waar u gegevens kunt invoeren. Met deze code vrij heeft u tevens de mogelijkheid een creditnota te maken,
door een min-teken vóór het bedrag te typen. Creditnota's zijn alleen mogelijk wanneer u de factuur zelf uitprint; in
digitale declaraties kunnen zij niet verwerkt worden.
Opmerkingregels tussendoor (vpom): Zonder dat de opmerking bij een bepaalde verrichting hoort, kunt u ook zelf
regels plaatsen met een tekst of opmerking. U heeft met de invoercode vpom de mogelijkheid om een algemene tekst op
de patiëntenkaart te plaatsen. De invoercode vpom met de ingevoerde opmerking komt niet op de nota of op de modellen van de natura declaratie.

Deelverrichtingen
Via deelverrichtingen, kunt u handelingen die niet gedeclareerd worden toch opnemen in het behandeljournaal. U wilt bijvoorbeeld dat bij restauraties noteren
welke bonding u gebruikt heeft. U klikt hiervoor de
behandelregel van de bijbehorende prestatie met
rechts aan. U kiest nu voor ‘deelverrichting toevoegen’
of gebruikt de toetsencombinatie CTRL + V. U vinkt de
gewenste deelverrichting(en) aan en klikt op OK.
De deelverrichtingen worden nu (met behandelstatus V)
onder de prestatie weergegeven.

Afbehandeld of niet afbehandeld
Na het invoeren van een behandeling bij een patiënt geeft u aan of de patiënt is afbehandeld of niet. Wilt u de patiënt
niet afbehandelen, dan klikt u boven in het op het gele opslaan icoon of u klikt het vak [Afbehandeld] aan zodat hier
[Niet afbehandeld] komt te staan. Voor de verrichtingen zal na opslaan (sluiten van de kaart) een kleine letter d blijven
staan ten teken dat de patiënt niet afbehandeld is.
In het menu Opties van het onderdeel Behandelingen kunt u aangeven of u standaard de vraag wilt krijgen of de patiënt
wel of niet afbehandeld is als u de kaart sluit. Wilt u standaard een waarschuwing krijgen, dan zet u een vinkje voor
"Waarschuwing afbehandeld".
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Voor het wel of niet afbehandelen van patiënten zijn ook sneltoetsen geprogrammeerd:
Door op de functie-toets F8 te drukken, zet u de patiënt op afbehandeld en sluit de patiëntenkaart.
Door op de functie-toets F7 te drukken, zet u de patiënt op niet afbehandeld en sluit de patiëntenkaart.
De afbehandeldatum van een verrichting wordt bepaald door de datum welke rechtsboven in de kaart wordt weergegeven op het moment dat u de patiënt afbehandeld. Wanneer u achteraf verrichtingen van een eerdere datum invoert,
dient u dus ook altijd deze datum terug te zetten naar de eigenlijke behandeldatum. U kunt alleen voor niet afbehandeld kiezen wanneer er te declareren verrichtingen in de behandelkaart staan. Is dit niet het geval, dan is de patiënt
automatisch wel afbehandeld. Heeft u een patiënt per ongeluk op een verkeerde datum afbehandeld, kies dan in de behandelkaart van de betreffende patiënt eerst weer voor 'Niet afbehandeld' en behandel daarna de patiënt opnieuw af op
de juiste datum.

De status praesens
De status praesens in de behandelingenkaart geeft de gebitsstatus van de patiënt weer. De status kunt u in verschillende
vormen weergeven op de behandelkaart en ook de weergave van de element gebonden verrichtingen in de status kunt u
zelf instellen. De restauraties kunt u ook handmatig in de status intekenen. Verder kunt u in de status ook de historie per
element bekijken en de endo gegevens registreren.

Weergave status:
U kunt verschillende statussen weergeven in het behandelingen scherm. U regelt dit met de knoppen boven de status. De
status kunt u ook vergroten en verkleinen met de pijltjes boven de status. U kunt kiezen uit 4 verschillende statussen:

In de instellingen van de behandelkaart (ALT + I) kunt u aangeven welke status u standaard in het scherm wilt zien: de
status van het blijvend gebit, de melk status, de behandelplan status en de parodontische status. Ook kunt u in dit
tabblad instellen dat u tot een bepaalde leeftijd altijd de
melkstatus in het scherm wilt zien. Andere opties in dit tabblad zijn het tonen van element gebonden verrichtingen uit het behandelplan venster in de status d.m.v. een zelf in te
stellen achtergrond kleur.
Elementnummers van elementen waarbij een endo-meting is ingevoerd worden in de blijvende status rood weergegeven
en wanneer er van een element een foto met NovaX is gemaakt wordt de achtergrond van het element nummer geel gekleurd. Door het element met rechts aan te klikken, kunt u de resultaten van de endo-meting snel raadplegen en door
het element dubbel met links aan te klikken krijgt u gelijk de laatste foto van dit element in beeld.
In de status van de parodontische metingen wordt altijd de laatste parometing getoond. Door de muis op de status van
de paro-meting te plaatsen krijgt u een tooltip met daarin de datum van de meting. Door één van de elementen in de
status met rechts aan te klikken kunt u voor een meting van een andere datum kiezen.
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Door dubbel met links op de status te klikken voor de getoonde meting in de paro-module getoond.
In de status worden element gebonden verrichtingen weergegeven zoals in het onderdeel verrichtingen is aangegeven. De
weergave van element gebonden verrichtingen kunt u dus zelf bepalen in het onderdeel verrichtingen.

Historie per element
U kunt ook de historie per element zien in de behandelkaart. Dit doet u door het element in de status met rechts aan te
klikken. U krijgt dan het keuze-menu een aantal opties m.b.t. het bewerken van het element en daaronder de ingevoerde behandelingen, notities, endo metingen en deti scores bij dit element.

Initiële status
Bij nieuwe patiënten of patiënten die zijn verwezen naar/ door een collega, wilt u behandelingen in de status opnemen
die niet door uzelf zijn uitgevoerd. Via de optie Initiële status kunt u de status praesens van een patiënt overnemen
zonder dat dit invloed heeft op uw eigen behandelhistorie.
U opent de Initiële status via de knop boven de status of door een element met rechts een te klikken en te kiezen voor
Initiële status.
Elementen verwijderen/ terugplaatsen
Via de Initiële status kunt u onder andere elementen
verwijderen een terugplaatsen.
Wilt u meerdere elementen verwijderen/ terugplaatsen, dan vinkt u deze optie boven in het
scherm aan. Met een klik op de element kunt u nu
een element verwijderen of terugplaatsen. Wilt u
een hele kaak of beide edentaat maken, dan doet u
dit via de knop Edentaat.

Element bewerken
Via de knop [Toevoegen] kunt u een verrichting aan een element toevoegen en via [Bewerken] kunt u reeds ingegeven
verrichtingen bewerken.
Door het zetten van vinkjes en eventueel selecteren van een materiaal en/of vlakken kunt u diverse verrichtingen bij een
element invoeren, zoals kroon en brugwerk, restauraties of endodontische behandeling.
De status praesens wordt vervolgens bijgewerkt met de tekening van de gekozen verrichting.
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Registratie endo gegevens
Het vastleggen van de gegevens van een endo doet u via de status.
Wanneer u een element met rechts aan klikt heeft u o.a. de keuze tussen "Endo meting invoeren" en “Deti opnemen”.
Via Deti opnemen bepaalt u de classificatie van de edondontische behandeling aan de hand van de Dutch Endodontic
treatment Index. Op basis van deze classificatie wordt
bepaalt of het een gecompliceerd of ongecompliceerde
endobehandeling betreft. Indien uit de DETI score blijkt
dat het een gecompliceerde behandeling betreft, wordt
vervolgens de Classificatielijst Endodontische behandeling
(CEB) ingevuld.
Door het berekenen van de CEB score kunt u de moeilijkheidsgraad van de behandeling bepalen en overwegen om
de behandeling zelf uit te voeren of de patiënt te verwijzen.
De bepaling van DETI en CEB score heeft hiernaast ook
invloed op de tariefcodes welke voor de behandeling in
rekening gebracht mogen worden. Raadpleeg hiervoor de
tariefbeschikking van de NZa
Wanneer u kiest voor ‘endometing invoeren’ heeft u de
mogelijkheid om de gegevens van 4 kanalen op te slaan.
Het element dat u met rechts heeft aangeklikt om het
endo scherm te openen zal hier standaard als element
geselecteerd staan. Met de twee pijl-toetsen naast het
elementnummer kunt u eventueel van element wisselen.
Bovenin het scherm staat de behandeldatum standaard op
de datum van vandaag. Eventueel kunt u hier ook een andere behandeldatum selecteren. De gegevens van de endo
worden per kanaal opgeslagen. U activeert een kanaal
door het betreffende kanaal aan te kruisen. U kunt met de
muis de lengte van het kanaal aangeven door op de schaalverdeling te klikken of de muis over de schaalverdeling te
slepen. Hiernaast kunt u de gebruikte vijldikte en het materiaal selecteren. In het vak hieronder kunt u een opmerking bij het kanaal kwijt.
Bovenin het scherm heeft u knoppen om van element te
veranderen en de datum van de meting aan te passen.
Wanneer u gebruik maakt van NovaX, kunt u met de knop
[Start NovaX] de röntgenfoto’s gekoppeld aan het geselecteerde element opvragen.
Via menu Instellingen boven in het scherm kunt u kiezen
tussen twee versies van kanaalbenaming. De kanaalbenaming in nummers of de kanaal benaming in vlakken.
Wilt u een endo materiaal toevoegen, dan doet u dit via de Instellingen van de behandelkaart, tabblad Endo.
Wanneer u na het opslaan van de endo-meting het element hierna nogmaals met rechts aan klikt in de status, staan bij
de element historie ook de gegevens van de endo meting vermeld. Wanneer er een meting bij een element is ingevoerd,
zal bovendien dit elementnummer in de status rood kleuren.
De endo meting kunt u ook in de behandelkaart laten vermelden. U kiest hiervoor door in de instellingen van de behandelkaart, tabblad "Weergave journaalregels" de optie "Endo metingen vermelden" aan te vinken.
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Het Zorgplan
Behalve de verplichte onderdelen wordt het ter overweging gegeven het patiëntendossier zodanig in te
richten dat het handelen van de zorgverlener toetsbaar is en inzichtelijk voor een iedere (mogelijke) behandelaar.

In het kader hiervan wordt aangeraden bij elke patiënt een zorgplan op te stellen.
Het zorgplan stelt u op die wijze op dat voor elke zorgverlener die de patiënt behandeld de volgende zaken
duidelijk zijn:

 Het beoogde zorgdoel/ de zorgrichting en eventuele Aanpassingen daarvan met de reden.
 Persoonlijke risico’s (medisch en tandheelkundig).
 De vastgestelde controle termijnen n.a.v. de risicoanalyse en het zorgdoel.
 De te verrichten diagnostiek om schadelijke processen op te sporen en/ of te monitoren.
 De stand van zaken m.b.t. het behandelplan.
Het verdient daarnaast de aanbeveling om bij elke periodieke controle het zorgplan bij te werken en de
volgende zaken vast te leggen:
 Resultaten van anamnese en onderzoek.
 Diagnose, etiologie en wijziging van het risicoprofiel.
 Prognose: wordt het zorgdoel gehaald of dient het bijgesteld te worden.
 Controle termijn aanpassen aan eventuele wijziging van het risicoprofiel en/of zorgdoel.

Gebruik Zorgplan
U vindt het zorgplan naast het behandelplan
venster in uw behandelkaart.
Wanneer u dit tabblad voor het eerst opent,
toont dit een leeg venster.
Rechtsboven het venster heeft u een knop om
het Zorgplan te openen.
In het Zorgplan scherm klikt u onderin op de
knop [Nieuw].
Een blanco zorgplan opent met de datum van
vandaag.
Het zorgplan bestaat uit een vast formulier opgesteld op basis van een voorbeeld sjabloon van het KNMT.

De diverse vragen in het Zorgplan bevatten vaste waarden, ingelezen waarden (anamnese score, dpsi, laatste
bitewing) of de mogelijkheid tot invoer van eigen vrije tekst. Bij deze tekst velden kunt u vaste omschrijvingen aanmaken voor antwoorden die u vaak gebruikt.
U klikt hiervoor op het icoon achter het tekst veld.
Wanneer u voor het eerst met het Zorgplan gaat werken, zijn er geen vaste antwoorden aanwezig. U dietn
deze zelf aan te maken. Dit kunt u in één keer doen voordat u begint met het gebruik van het zorgplan of in
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de loop der tijd wanneer u merkt dat bepaalde antwoorden vaak gegeven worden.

In het veld linksboven voert u de vaste tekst in. Deze tekst kan uit meerdere regels bestaan.
U klikt op [Toevoegen] om dit antwoord aan de vaste keuze toe te voegen. Deze verschijnt dan in de rechterkolom.
Wanneer u één van de vaste antwoorden uit de lijst wilt verwijderen, kunt u deze selecteren en op [Inactief
maken] klikken.
Met de pijlen aan de rechterkant kunt u de volgorde van de vaste antwoorden aanpassen.

Wanneer u alle vragen in het zorgplan heeft
beantwoord, slaat u het zorgplan op.
In de behandelkaart wordt nu een samenvatting
van het zorgplan getoond en de datum van het
laatste zorgplan in de tab.
U kunt aan de behandelkaart eventueel ook een
journaalregel toevoegen wanneer het laatste
zorgplan is opgenomen.
U kunt dit aangeven in tabblad Weergave journaalregel in de instellingen van de behandelkaart.

Zorgplan actualiseren
Er zijn geen wettelijke richtlijnen hoe vaak u
het zorgplan moet opnemen, maar geadviseerd wordt dit elke periode controle te
doen. Wanneer u een initieel zorgplan heeft
opgesteld, kunt u dit elke keer bijwerken
zonder dat u alle gegevens opnieuw moet
invoeren.
U opent hiervoor het zorgplan en klikt onderaan op [Actualiseren]. Er wordt nu een kopie
van het laatste zorgplan gemaakt op de
huidige datum. De waarden die worden ingelezen vanuit andere onderdelen, zoals de
laatste anamnese– en dpsi score, worden
bijgewerkt.
Door op F11 te drukken of onder menu Weergave - ’Toon vergelijk’ aan te vinken, kunt u
zien hoe de nieuwe waarden zich verhouden
tot de waarden in het vorige zorgplan. Groen
geeft een vooruitgang weer en rood een
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achteruitgang.
In de omschrijving bij de risico factoren kunt u noteren welke factoren voor deze voor– of achteruitgang
hebben gezorgd. Tevens geeft u in het zorgplan aan of dit leid tot een aanpassing van het zorgdoel of het
termijn waarop dit gehaald kan worden. Tevens valt aan te bevelen om te noteren of de zelfzorg van de
patiënt adequaat is of bijgesteld gesteld dient te worden.
Wanneer u het zorgplan naar wens heeft bijgewerkt, slaat u op. De samenvatting in de kaart wordt aangepast naar dit zorgplan en dit is het laatst zichtbare zorgplan in het zorgplan-venster.
Alle voorgaande zorgplannen blijven echter wel bewaard. Op die wijze kunnen u altijd terugvinden hoe het
zorgdoel voor de patiënt in de loop der jaren is bijgesteld en om welke reden. In het kader van een goed
bijgehouden patiëntendossier is dit van groot belang.
Oude zorgplannen kunt u inzien door met de pijlen onderin het zorgplan scherm voor of achteruit te bladeren.
Teven kunt u onder menu Weergave de optie ‘Toon overzicht’ aanvinken. U krijgt dan links naast het zorgplan een lijst met alle data van eerdere zorgplannen
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Nota’s en begrotingen
Door vóór de ingevoerde verrichtingen een rode B of een blauwe D te plaatsen kunt u bepalen of er van een bepaalde
verrichtingen een begroting of een nota geprint dient te worden. Begrotingen en nota's kunt u per behandelkaart uitdraaien of u kunt de verrichtingen van alle behandelkaarten verzamelen op de nota of begroting. Het uitdraaien van
nota's en begrotingen doet u via het Nota icoon. Het raadplegen van alle verzonden nota's (en evt. herinneringen) doet u
via het vlakje onder dit icoon.

Directe nota’s printen
U kunt er voor kiezen om geregeld een notarun te doen in het onderdeel Restitutie declaraties en zo een hele reeks nota's tegelijkertijd
uit te draaien of u kunt individuele nota´s printen vanuit de patiëntenkaart.
U kunt alleen nota's printen van verrichtingen waarbij er een bedrag
in de kolom Pat. staat (dat niet ook in de kolom Av staat) en er een
hoofdletter D met blauwe arcering voor de verrichtingregel staat.
Een hoofdletter D betekent namelijk dat de verrichting afbehandeld
is een kleine letter d dat hij niet afbehandeld is. U kunt ook zien of
de patiënt afbehandeld is aan het kruisje naast "Afbeh." boven in de
patiëntenkaart.
Via het Nota icoon komt u in het Nota/ Begroting scherm. In het
scherm Nota/ Begroting ziet u bovenaan de nota- en debiteurgegevens. Bovenin het scherm staat ook de datum verzending. Deze staat
standaard op de huidige datum, maar dit kunt u eventueel naar wens
aanpassen. Aan de linkerkant van het scherm kunt u een keuze maken wat voor type nota u wilt printen.
Directe nota: Directe nota's zijn normale nota's welke niet in een
reeks maar stuk voor stuk los geprint worden. In het onderdeel medewerkers kunt u bij de declarant aangeven of nota’s met of zonder
acceptgiro worden geprint.
Nota met directe kas betaling: Wanneer een nota direct
(gedeeltelijk) per kas betaald wordt, kunt u dit gelijk aangeven bij
het uitdraaien van de nota. Bij "Bedrag betaald" voert u het bedrag
in de patiënt direct per kas wil betalen. Wanneer u vervolgens een
nota uitdraait, wordt het betaalde bedrag automatisch ingeboekt in
uw kasboek en wordt de (deel)betaling op de nota vermeld.
Besluit de patiënt pas na het uitprinten van de nota dat hij contant
wil afrekenen, dan kunt u de directe kas betaling ook via het onderdeel ‘Afrekenen’ PIN inboeken.
Nota met PIN betaling: Nota/ betaling met PIN automaat kiest u wanneer u gebruik maakt van een PIN apparaat. Het
totaal te betalen bedrag staat hier standaard al ingevuld. Wanneer iemand maar een deel van het bedrag wil pinnen,
kunt u dit in het veld "Bedrag betaald" aangeven.
Wanneer u een Pin koppeling van Novadent gebruikt, worden de notagegevens gelijk doorgezonden naar uw PIN apparaat
en wordt de betaling direct ingeboekt in de boekhouding. U kunt deze optie ook gebruiken wanneer u geen PIN koppeling
heeft. In het onderdeel Afrekenen PIN stelt u de PIN koppeling dan in op "niet gekoppeld". Wanneer u vervolgens gebruik
maakt van "Nota & betaling met PIN automaat" worden de notagegevens niet doorgestuurd naar het PIN apparaat, maar
wordt de nota wel gelijk als PIN betaling afgeboekt in de boekhouding. U hoeft na een nota met PIN betaling in de boekhouding alleen nog maar het PIN totaal in te boeken op de tussenrekening voor PIN betalingen zodra dat binnen komt op
uw bankafschrift.
Nota met eenmalige machtiging: Deze gebruikt u wanneer een patiënt u gemachtigd heeft om eenmalig het te incasseren bedrag automatisch van zijn of haar rekening af te schrijven.
Voor het aanmaken van een machtiging dient er een IBAN-nummer ingevoerd te zijn bij de debiteur. Wanneer deze is
ingevuld wordt deze vermeld in het veld onder Machtiging/ incasso.
Nota met doorlopende machtiging: Een nota met doorlopende machtiging gebruikt u wanneer u een patiënt u een
machtiging heeft gegeven om de nota altijd automatisch van zijn of haar rekening af te schrijven. Voor het aanmaken
van een machtiging dient er IBAN-nummer ingevoerd te zijn bij de debiteur en een kenmerk voor de machtiging te zijn
ingevoerd.. Wanneer deze is ingevuld wordt deze vermeld in het veld onder Machtiging/ incasso.
Nota overmaken onder nummer: Nota overmaken onder nummer gebruikt u als u na het printen van een nota toch
nog iets wilt veranderen aan de nota en deze daarna opnieuw wilt uitdraaien onder hetzelfde notanummer.
Verzamelnota: Verzamelnota vinkt u aan als u één gezamenlijke nota wilt maken voor de behandelingen van alle
gezinsleden en op alle behandelkaarten. Het is hiervoor noodzakelijk dat alle gezinsleden dezelfde (gezins)debiteur hebben.
Wilt u dat een gezin standaard een verzamelnota krijgt, dan vinkt u bij de gegevens van de (gezins)debiteur de optie
"Verzamelnota" aan. De debiteurgegevens bereikt u door in het tabblad ‘Patiëntgegevens’ dubbel op de debiteurgegevens
te klikken. Na dat u uw keuze heeft aangevinkt, kunt u via het vergrootglas icoon eerst een voorbeeld nota op scherm
zien. U klikt op [Nota] om de nota af te drukken.
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Begroting afdrukken
Van alle behandelingen waar u in één behandelkaart een rode B voor heeft gezet,
kunt u één begroting printen. Dit doet u via het nota icoon bovenaan de behandelkaart. In het scherm "Nota/ Begroting” ziet u bovenin het begroting bedrag, de
debiteurgegevens en de datum verzending. De datum verzending staat standaard
altijd op de huidige datum, maar dit kunt u eventueel naar wens aanpassen.
In dit scherm heeft u aan de rechterkant een aantal opties m.b.t. het afdrukken
van een begroting:
Behandelingen inclusief natura bedragen printen: Deze optie zorgt er voor dat
niet alleen het bedrag dat naar de patiënt gefactureerd wordt, op de begroting
wordt vermeld, maar ook de behandelingen welke door de verzekeraar worden
vergoed.
Behandelingen met bedrag 0.00 ook printen: Deze optie geeft u de keuze om
verrichtingen zonder bedrag of met bedrag 0.00 wel of niet op de begroting te
vermelden. Bijvoorbeeld wanneer een verrichting wel wordt uitgevoerd, maar niet
in rekening wordt gebracht of wanneer het een opmerking op de begroting betreft.
Bij "Aantal afdrukken" kunt u het aantal kopieën dat u van de begroting wilt afdrukken aangeven. Het hier ingestelde aantal wordt vast gehouden voor de volgende keren. Een voorbeeld van de begroting kunt u in het scherm zien door op het vergrootglas-icoon te klikken. De
begroting kunt u tenslotte afdrukken door op de knop [Begroting] te klikken.
NB. Op een begroting komen alle behandelingen die op dat moment met een B in de geselecteerde behandelkaart
staan vermeld. Verrichtingen van eerdere datum met een B ervoor op dezelfde behandelkaart komen dus ook op
de begroting en behandelingen met een B ervoor in andere behandelkaarten niet.

Begrotingen en facturen via de mail
Per 1-1-2012 geldt dat de patiënt voor elke behandeling boven de € 150,- van tevoren een begroting dient te ontvangen.
U kunt een begroting printen, maar ook via e-mail verzenden. U doet dit door de behandelingen in de kaart in een rode B
te zetten en vervolgens naar het nota-icoon te gaan.
De begrotingen worden feitelijk aan de debiteur en niet aan de patiënt gemaild. Vaak is echter het e-mailadres wel in de
patiëntgegevens maar niet in de debiteurgegevens opgeslagen.
met het kopieer-icoon rechtsboven in het scherm kunt u eenvoudig het e-mailadres van de patiënt overnemen voor de
debiteur.
Achter 'Standaard e-mail' selecteert u de standaard e-mailtekst die u met u begrotingen wilt meezenden.
Wanneer er een e-mailadres bij de debiteur bekend is, wordt de knop 'Email' onderin het scherm actief.
U klikt op deze knop om te e-mail, met de begroting als bijlage, te versturen.

E-mail tekst aanmaken
In de correspondentie kiest u voor nieuwe e-mail en maakt daar één of meerdere standaard teksten aan die u met uw
begrotingen of factuur wilt meezenden.
In de tekst vermeld u bijvoorbeeld specifieke afspraken, patiëntenvoorlichting m.b.t. de behandeling en/of dat u de
begroting graag voor aanvang van de behandeling getekend retour wilt ontvangen.
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Hieronder een voorbeeld:
Geachte patiënt,
Bijgaand ontvangt u geheel vrijblijvend een offerte voor de besproken behandeling van uw gebit.
Graag ontvangen wij van u voor aanvang van de behandeling een getekend akkoord voor de kosten.
De bedragen in de meegezonden begroting zijn gebaseerd op een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van uw gebit. Wijzigingen van behandelplan en/of tarieven zijn echter voorbehouden.
Eventuele techniek kosten zijn door ons geschat maar kunnen veranderen door o.a. prijsschommelingen van goud.
Mochten er nog vragen zijn dan vernemen wij dat graag.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
uw tandarts.
U slaat de standaard e-mail(s) op met een herkenbare titel.
In het nota/begroting-scherm dat u ziet door het nota-icoon boven in de behandelkaart aan te klikken zet u voor het
versturen de juiste lay-out in het selectiemenu. Vervolgens klikt u op 'E-mail' om de begroting met de juiste e-mailtekst
te verzenden.

Factuur per mail activeren en toestemming
Het verzenden van begrotingen via mail is standard actief binnen Novadent. Voor facturen via de mail geldt dat dit
i.v.m. aansprakelijkheid specifiek door u geactiveerd dient te worden. Het activeren doet u via de knop [Digitaal] in onderdeel Medewerkers.
Na activatie én wanneer de patiënt toestemming heeft gegeven voor het digitaal ontvangen van facturen wordt de mail
functionaliteit in het Nota scherm actief. De toestemming van de patiënt geeft u aan via het icoon boven in de behandelkaart. Wanneer u dit icoon aanklikt, openen de debiteur gegevens waar u kunt aangeven
of de patiënt wel of geen digitale factuur wil ontvangen. Indien de debiteur niet de patiënt zelf is, vergewis uzelf er dan van dat de debiteur wel beslissingsbevoegd is. (ouder/
voogd/bewindvoerder)
Wij raden aan de toestemming ook schriftelijk vast te leggen in uw systeem; door een
notitie op welke datum dit met wie is besproken of door de patiënt een toestemmingsformulier te laten tekenen.
Wanneer u declareert via een factoring maatschappij, levert u na toestemming e-mail
adres en 06 nummer van de patiënt aan bij de factoringmaatschappij. Deze gegevens
hebben zij nodig om de patiënt een digitale factuur aan te kunnen bieden. Wanneer u de facturen zelf via de mail verzend, doet u dit via de reguliere e-mail. Stel de patiënt hiervan duidelijk op de hoogte, want op de factuur worden ook
persoonsgegevens inclusief BSN (vermelding is verplicht voor zorgverleners) vermeld.
Tevens dient er uiteraard een e-mail adres bij de debiteur bekend te zijn, Vaak is het e-mailadres wel in de patiëntgegevens maar niet in de debiteurgegevens opgeslagen.
Met het kopieer-icoon rechtsboven in het scherm kunt u eenvoudig het e-mailadres van de patiënt overnemen

Overzicht verzonden nota’s
Wanneer een patiënt een openstaande post heeft of juist teveel betaald heeft, kunt u dat zien aan het vakje
onder het Nota icoon. Met een kleurcode wordt de betalingsstatus aangegeven en met een bedrag het totaal
aan openstaande of teveel betaalde posten. Wanneer er een openstaande post bij de debiteur aanwezig is,
kleurt het vakje rood en wanneer er teveel betaald is, kleurt het vakje groen. Is er een nota van de patiënt
naar de deurwaarder gegaan, dan krijgt het vakje een gele kleur. Als er geen openstaande posten bij de patiënt zijn dan is het vlakje grijs met een boekhoud-icoon.
In het tabblad "Waarschuwing openstaande posten" in de instellingen van de behandelkaart (sneltoets ALT + I) kunt u
aangeven vanaf welk bedrag en minimaal aantal dagen openstaand het weergegeven moeten worden in het vakje.
Ook kunt u aangeven of u het openstaand bedrag met een bedrag, sterretjes (*) i.p.v. cijfers of alleen met een kleurtje
wilt aangeven in het vakje. Wanneer een nota langer dan een instelbaar maximaal aantal jaren openstaat, kunt u er ook
voor kiezen het openstaand bedrag niet meer te tonen. Door dubbel met de linker muisknop op dit vakje te klikken,
krijgt u een overzicht van de nota´s die voor deze debiteur zijn aangemaakt.
Openstaande nota's worden hier weergegeven met een verbodsbord achter de notagegevens en nota's die naar de deurwaarder zijn gestuurd met een deurwaarder icoon achter de notagegevens. Een overzicht van de verrichtingen op een
nota kunt u verkrijgen door de betreffende nota met de linker muisknop te selecteren en vervolgens op [Details] te klikken.
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U krijgt nu een overzicht van de verrichtingen die op deze nota staan en de gegevens van de patiënt waarbij deze verrichtingen zijn uitgevoerd. Een kopienota kunt u eventueel afdrukken door de nota aan te klikken en dan te kiezen voor
[Kopienota afdrukken].
Wilt u een uitgebreid overzicht van de betalingsgegevens van deze verzonden nota's, dan klikt u op [Nota's & betalingen].
U krijgt dan een lijst waar per nota staat welke betalingen er op zijn gedaan en op welke datum, rekening, dagboek en
stuknummer deze is ingeboekt.
Door in deze lijst een nota met links te selecteren en op [Herinnering details] te klikken, krijgt u een overzicht van de
herinneringen die eventueel voor de nota zijn verzonden. Per herinneringen kunt u zien wanneer deze is verzonden, wat
het openstaand bedrag toen was en hoeveel administratiekosten er in rekening zijn gebracht. Wilt u één van de
herinneringen op scherm zien of afdrukken, dan klikt u deze herinnering met rechts aan. U kunt er nu voor kiezen om de herinnering op scherm te tonen of hier een kopie van af te drukken. Vanuit het overzicht herinneringen is het ook mogelijk om een deurwaarderdossier voor de nota aan te maken.
U kunt de debiteur vanuit het openstaande posten scherm eventueel direct een e-mail sturen of zelfs een openstaande posten overzicht toe mailen. De debiteur kunt u mailen door te klikken op het standaard e-mail icoon.
De debiteur kunt u een overzicht van verzonden nota's mailen door op het "mail lijst"-icoon te klikken.
Met het printer icoon kunt u deze lijst ook eventueel afdrukken.
Door middel van het Novanotes icoon boven in het openstaande posten scherm, kunt u een aantekening maken bij de
debiteur, bijvoorbeeld dat deze debiteur graag een betalingsregeling met u wil treffen. Deze notitie zal ook in de boekhouding zichtbaar zijn bij deze debiteur.
Vanuit het openstaande posten scherm kunt u ook een notitie maken aan één bepaalde nota. Dit doet u door deze nota
met rechts aan te klikken en te kiezen voor Novanotes. U kunt hier dan een notitie kwijt die specifiek voor deze nota
geldt, bijvoorbeeld dat de patiënt het niet eens is met de kosten. Deze notitie zal ook in de boekhouding bij deze specifieke nota getoond worden.

Notities
Belangrijke informatie m.b.t. de patiënt kunt in het tabblad Notities invoeren.
In het tabblad Memo zijn standaard vier categorieën aanwezig met een eigen kleur naast de NAW-gegevens van de patiënt wanneer er notities in deze categorie zijn ingevoerd.

Algemeen:
Algemene informatie bijv.
dat de patiënt een opleiding tandheelkunde doet.
Memo: Hier wordt vaak extra informatie m.b.t. een behandeling ingevoerd of bijvoorbeeld een verwijzing naar de
kaakchirurg e.d.
Waarschuwing: Hier worden de belangrijke meldingen, vaak medische gegevens, ingevuld. Een waarschuwing komt
automatisch naar voren wanneer u de patiënt oproept.
Vertrouwelijk: De meldingen die onder deze categorie worden ingevuld, worden niet op de patiëntenkaart geprint.
Met het klok-icoon kunt u automatisch de datum van vandaag met daarachter eventueel de naam van de gebruiker (de
naam waaronder in Novadent is ingelogd) of behandelaar bij uw notitie zetten. U kunt hiervoor ook de toetsencombinatie
CTRL + d gebruiken. Bij de instellingen van de behandelkaart kunt u instellen of u alleen de datum of ook de naam
van de gebruiker of behandelaar standaard wilt toevoegen. Met het print-icoon kunt u de notities uitprinten.
Wanneer er notities zijn ingevoerd wordt de knop
van die categorie gekleurd in het tabblad Memo. Bij
extra, zelf aangemaakte, categorieën wordt de categorie letter vetgedrukt en wordt er een geel sterretje op de knop getoond wanneer er notities in die
categorie zijn ingevoerd.

Nieuwe notitie categorie aanmaken: U heeft met het nieuw-icoon de mogelijkheid om meerdere categorieën aan te
maken. U voert hier onderin het scherm in het linker veld de codeletter en in het rechter veld de omschrijving van de
nieuwe categorie in. Let bij het invoeren van de codeletter op dat dit maar één letter kan zijn en dat dit geen letter is
waarvoor al een categorie bestaat. Dit om verwarring te voorkomen. Door op [Ok] te klikken voegt u de nieuwe categorie
toe aan de lijst en door op [Sluiten/ opslaan] te klikken, keert u terug naar het tabblad Memo.
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Notitie opties: In de Instellingen (Alt + I) van de behandelkaart kunt u instellen of u de notities in het tabblad Notities wilt hebben of dat u ze in een verplaatsbaar los venster wilt hebben zodat u de notities altijd in het zicht kunt houden tijdens het invoeren van behandelingen. Ook kunt u hier instellen dat u de categorie Memo bij het oproepen van een
patiënt in de Behandelingen module als eerste het scherm wilt laten verschijnen. Beide opties kunt u ook tegelijkertijd
aanvinken. De notities in de groep Waarschuwing komen sowieso als pop-up naar voren bij het oproepen van een patiënt.
In de Instellingen van de behandelkaart kunt u eventueel instellen dat de antwoorden van de Medische anamnese standaard naar de categorie Waarschuwingen moeten worden gekopieerd vanaf een bepaalde ASA score.

Correspondentie bij patiënt
In het tabblad Correspondentie vindt u alle in– en uitgaande correspondentie van en betreffende de geselecteerde patiënt. In het tabblad correspondentie is ook de financiële correspondentie van de patiënt, zoals nota´s, begrotingen en
herinneringen, opgenomen.
Tussen haakjes wordt achter elke categorie aangegeven hoeveel correspondentie er in die categorie bij de patiënt is
opgeslagen. Door dubbel op de categorie naam te klikken, krijgt u alle in deze categorie opgeslagen correspondentie te
zien. Via het tabblad "Instellingen tab correspondentie" in de instellingen van de behandelkaart kunt u instellen welke
categorieën standaard opengeklapt moeten worden.
Door één van de documenten aan te klikken, kunt u het document op scherm bekijken en eventueel hier ook een kopie
van printen. Met de linker muisknop kunt u op het document inzoomen en met de rechter muisknop uitzoomen.
Door onder Uitgaande en Ingekomen correspondentie onder Brieven aan, Brieven betreft, Recept of E-mail op Nieuwe
brief te klikken, wordt de correspondentie opgestart en kunt u een nieuwe brief in de betreffende categorie maken. De
gegevens van de patiënt worden gelijk meegenomen naar de correspondentie.
U kunt eventueel ook aparte iconen voor het opstellen van een nieuwe brief aan of betreft de patiënt, een ingescand
document van of betreft de patient en een nieuw recept aan de werkbalk van de patiëntenkaart toevoegen. Het gebruik
van deze iconen en de positie van de iconen kunt u instellen in de instellingen van de patiëntenkaart, tabblad Aanpassen
werkbalk.

Wanneer u kiest voor brief/ e-mail betreft patiënt, brief/ e-mail aan
patiënt of recept opstellen krijgt u eerst een keuze uit de aanwezige
standaard documenten of een nieuwe document waarna de correspondentie direct wordt geopend met de patiënt desgewenst als Aan- of
Betreft-persoon geselecteerd.
Documenten kunt u bij de patiënt verwijderen via de knop
[Verwijderen] die onderin het scherm verschijnt wanneer u een document selecteert of via het onderdeel Zoek correspondentie in het correspondentie pakket.
Via het correspondentie zoekscherm kunt brieven, recepten en inkomende correspondentie verwijderen. Via de knop [Verwijderen] in het
tabblad Correspondentie kunt u alle documenten verwijderen; dus ook
Nota's, begrotingen en herinneringen. Echter u verwijderd nota's, begrotingen en herinneringen hiermee alleen uit het correspondentie
bestand. De nota of herinnering blijft dus wel in de boekhouding bewaard, maar komt niet meer in het correspondentie tabblad voor en is
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ook niet meer als document in het scherm op te roepen.
Behalve brieven, recepten en e-mails worden in dit tabblad ook de begrotingen, facturen en herinneringen die aan de
patiënt gestuurd zijn bewaard. Via dit tabblad kunt u deze documenten niet wijzigen, maar wel bekijken of er een kopie
van printen.

Overzicht afspraken van de patiënt
Via het icoon ‘Afspraken van patiënt’ krijgt u een chronologisch overzicht van alle afspraken bij de geselecteerde patiënt. Toekomstige afspraken zijn in dit scherm vet gedrukt. Door een afspraak dubbel met de linker muisknop aan te klikken, wordt automatisch de agenda op het tijdstip van afspraak geopend. Met het printer icoon kunt u de
lijst met afspraken eventueel afdrukken.
U kunt eventueel ook een overzicht van de toekomstige afspraken van de patiënt in een venster in de behandelkaart tonen, zodat u deze altijd in het scherm heeft. U stelt dit in via de instellingen van de behandelkaart (ALT + I) in het tabblad "Algemene instellingen" de optie "Afspraken van de patiënt weergeven op de behandelkaart" aan te vinken. U krijgt
dan naast de status (onder te controleren verrichtingen, wanneer u daar gebruik van maakt) een venster met de soort
afspraak, de datum, de tijd, de medewerker waarbij de afspraak is en evt. de opmerking bij de afspraak.

De afspraken zijn daarnaast ook als journaalregel in de behandelkaart te tonen. Via de instellingen van de behandelkaart
tabblad "Weergeven journaalregels" kunt u dit instellen. De afspraak komt als journaalregel in de behandelkaart te staan
met daaronder de behandelingen van die dag en daaronder weer de nota en overige journaalregels. Eventueel kunt u de
afspraakregel een andere kleur geven om een duidelijke afscheiding tussen verschillende afspraken in uw behandelkaart
te krijgen. Wilt u alleen journaalregels voor toekomstige afspraken weergeven dan stelt u in het tabblad "Weergave journaalregels" in dat deze weergegeven moeten worden t/m 0 maanden.

Klok en stopwatch

U kunt naast de behandelkaart een klok of stopwatch houden om bijvoorbeeld de behandeltijd of hardingstijd van materialen te timen.
U activeert deze functie via menu Weergave - Stopwatch.
Het Stopwatch venster kunt u naast de behandelkaart plaatsen, zodat u deze altijd in
zicht heeft.
De bovenste (blauwe) tijd is de huidige tijd en de onderste de stopwatch.
De stopwatch kan op- af aftellen. Zodra de ingestelde tijd is verlopen, kleuren de
cijfers rood.
Via het Instellingen icoon kunt u bepalen of de stopwatch moet op- of aftellen.
Onderin het venster heeft u zes voorkeurkeuzes voor aantal minuten of seconden.
U kunt deze voorkeuren aanpassen via het instellingen icoon.
Naast de stopwatch-tijd kunt u met de knop [M] en [S] minuten en seconden instellen. (1 keer klikken is 1
seconde/minuut erbij)
U start de stopwatch met het blauwe start icoon boven de tijd.
Wanneer u de tijd stopt en weer start, wordt teruggegaan naar de laatst ingestelde
ingangstijd (hij telt dus niet door!).

Instellingen

In de Instellingen kunt u bepalen of de stopwatch op- of aftelt en u kunt tijden voor
de voorkeur-knoppen aangeven.
U heeft hier regels 1 t/m 6 welke staan voor de zes knoppen: 1 t/m 3 is de bovenste
rij van links naar rechts. 4 t/m 6 is de onderste rij knoppen links naar rechts.
U voert hier een aantal minuten en/of seconden naar wens in en slaat op.
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Instellingen behandelkaart
De instellingen vindt u in de behandelkaart onder menu Programma's, met het instellingen icoon of de toetsencombinatuie ALT + I.

Weergave journaalregels:
De inhoud van de behandelkaart kunt u qua weergave gedeeltelijk zelf bepalen. Zo kunt u er voor kiezen of u zaken als
DETI score of correspondentie wel of niet tekstueel in de behandelkaart wilt weergeven en in welke kleur deze tekst
weergegeven dient te worden. Ook kunt u per soort journaalregel aangeven tot hoeveel maanden geleden u deze soort
informatie wilt weergeven in de behandelkaart.
De weergave instellingen van de behandelkaart vindt u in de Instellingen van de behandelkaart (ALT + I), tabblad Weergave journaalregels.
In dit scherm kunt u per soort journaalregel aangeven of u deze in de
behandelkaart wilt vermelden, in welke kleur tekst deze vermeld dient
te worden en evt. met welke codeletter. De eerste 6 journaalregels in
dit scherm kunt u niet wijzigen; deze staan vast.
Voor deze journaalregels is echter wel in te stellen tot hoeveel maanden geleden u ze wilt weergeven in de behandelkaart. Als er historie of
te declareren behandelingen verborgen worden in de behandelkaart,
wordt er een extra icoon voor het weergeven van alle historie rechtsboven de behandelkaart geplaatst. Met één druk op dat icoon krijgt u dan
toch de complete behandelhistorie te zien.
U zet een vinkje voor de regels die u in de kaart wilt vermelden. De
kleur bepaalt u door op het icoon achter de gewenste soort journaalregel te klikken. U kunt hier alleen de tekst kleur instellen, niet de achtergrond kleur. De eventueel gewenste codeletter kunt u voor de journaalregel invullen. Achter de verschillende soorten
regels kunt u in maanden aangeven tot hoe ver terug u de journaalregel wilt laten tonen. Journaalregels die buiten het
ingestelde bereik vallen, worden niet getoond. Bij de optie "Afspraken voor patiënt weergeven" kunt u er voor kiezen om
alleen de toekomstige afspraken te tonen door t/m 0 maanden in te stellen.
Wanneer de instellingen in orde zijn, klikt u op [Opslaan & Sluiten]. De aangevinkte journaalregels zullen nu met de
ingestelde tekst kleur in de behandelkaart getoond worden. Ook wordt er in deze regels met een icoontje aangegeven
welke soort journaalregel het betreft.
Bij correspondentieregels en regels met vermelding van nota, begroting of herinnering kunt u de
regel dubbel met links aan klikken om het betreffende document te bekijken. Wanneer u een journaalregel van een meting aanklikt wordt deze meting in het scherm getoond. Als u een journaalregel van een parometing aanklikt, wordt deze getoond in de status van de paro. Bij dubbelklik op
een journaalregel van een afspraak wordt de
agenda op dat punt geopend. Een foto kunt u bekijken door de betreffende journaalregel dubbel
met links aan te klikken.
Wilt u de journaalregels in de behandelkaart tijdelijk verbergen dan kunt u hiervoor kiezen in menu
Weergave.

Te controleren verrichtingen:
In het tabblad ‘Te controleren verrichtingen’ kunt u aangeven van welke verrichtingen u wilt nagaan of zij wel periodiek
worden uitgevoerd. Wanneer u hier verrichtingen heeft ingegeven, wordt hiervan een overzicht links naast de status in
de behandelkaart getoond.

In dit venster wordt achter de te controleren code het aantal maanden waarop gecontroleerd wordt getoond, de laatste
datum waarop deze verrichting bij de patiënt is ingevoerd en het totaal aantal van deze verrichting in de historie van de
patiënt getoond.
Een nieuwe verrichting kunt u toevoegen door op het "Nieuw"- icoon te klikken in het tabblad ‘Te controleren verrichtingen’ en de invoercode van de verrichting in te voeren. Hierachter voert u het aantal maanden in waarop de controle betrekking moet hebben en eventuele een minimum een maximum leeftijd van de patiëntengroep waarin de controle moet
plaatsvinden (bijv. fluoride behandeling bij jeugdigen). Klik op [Opslaan & Sluiten] om eventuele wijzigingen en toevoegingen op te slaan en terug te keren naar het behandelingen scherm.
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Een verrichting kunt u uit deze lijst verwijderen door deze te selecteren en op [X] te klikken.
In het behandelingen scherm wordt nu een extra venster met daarin de ingestelde te controleren verrichtingen getoond.
Heeft u geen te controleren verrichtingen aangegeven, dan wordt het venster "Te controleren verrichtingen" niet in
de behandelkaart getoond. Valt de code buiten het ingestelde termijn, dan wordt de datum van deze verrichting
met rode letters weergegeven en heeft de verrichting nog helemaal niet plaatsgevonden dan ziet u alleen de te controleren verrichting met grijze letters in het scherm. Is de te controleren verrichting meerdere keren bij een patiënt ingevoerd, dan wordt er een plus-teken voor de te controleren verrichting in het controle verrichting schermpje weergegeven
en kunt u de overige data zien door op het plusje te klikken.

Behandelreeksen:
Door het aanmaken van een behandelreeks kunt u behandelingen die vaak tegelijk worden ingevoerd, zoals bijvoorbeeld
de sealents, als één geheel opslaan. Het aanmaken van behandelreeks vindt u in de Instellingen van het behandelingenscherm, tabblad Behandelreeksen.
Een nieuwe behandelreeks kunt u hier aanmaken door op het Nieuw-icoon te klikken. In het venster Benaming kunt u nu
de nieuwe reeks een naam geven. Deze
naam is ook gelijk de invoercode van deze
reeks. Gebruikt u hier dus geen naam die
ook al als invoercode bestaat.
In de kolom Verr. kunt u de invoercodes
invoeren die u als reeks wilt koppelen. Net
zoals in de behandelkaart geeft u na het
invullen van gegevens in een kolom een
<Enter> ter bevestiging. De overige kolommen hoeft u niet persé in te voeren. Deze
gegevens worden automatisch overgenomen
uit het tarievenbestand bij het invoeren van
de behandelreeks in de behandelkaart. U
voert hier alleen iets in als het gegeven afwijkend moet zijn van de gegevens in het
tarievenbestand. Hoort bij een bepaalde
behandelingen bijvoorbeeld een vast bedrag
aan techniekkosten, dan kunt dit bedrag
invoeren in de kolom Te.
Wanneer u alle behandelingen voor de reeks
heeft ingevoerd, klikt u op [Ok] om te bevestiging. Met de knop [Opslaan & sluiten]
slaat u alle wijzigingen in deze tab vervolgens op.
In het tabblad Behandelreeksen vindt u de bestaande behandelreeksen aan de linkerkant van het scherm. Een bestaande
reeks kunt u bewerken door deze hier te selecteren en de gewenste wijzigingen aan de rechterkant van het scherm in te
voeren. Met [Ok] bevestigt u de wijzigingen in deze reeks en met [Opslaan & sluiten] slaat u alle wijzigingen in deze tab
op.
De volgorde van de behandelreeksen kunt uzelf bepalen door een reeks aan de linkerkant van het scherm te selecteren
en vervolgens met de pijl-iconen te verschuiven. Een reeks kunt u verwijderen door de reeks aan de linkerkant van het
scherm te selecteren en vervolgens op [X] te klikken.
De behandelreeksen zijn in de behandelkaart terug te vinden onder het eerste icoon in de werkbalk met tariefgroepen. U kunt de behandelreeksen invoeren door ze in deze lijst dubbel aan te klikken met de linker muisknop of
door de naam van de behandelreeks in te typen in de kolom Verr. (mits de
naam niet overeenkomt met een losse invoercode of vreemde tekens bevat).
Wanneer de reeks een elementgebonden verrichting bevat, klikt u eerst het
betreffende element aan in de status, zodat deze geselecteerd staat. Als u
hierna de reeks dubbel aan klikt, zal hij de elementgebonden verrichtingen
invullen met het geselecteerde element.
In situatie waarbij u een reeks wilt aanmaken waarbij meerdere elementen
betrokken zijn, zoals bij het vervaardigen van een brug, kunt u een reeks
aanmaken waarbij u de opvolgende elementen aangeeft met een plus of
min. Bijvoorbeeld: een vierdelige brug; dit geeft u achter de benaming aan.
Onder de kolom "Verr" geeft u onder elkaar uw invoercodes: gks, -1du1, 2du2, -3gks. Met de min gaat de telling naar de mediaanlijn toe, uitgaande van het geselecteerde element; met de plus gaat de telling van de mediaanlijn af.
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Parodontologie
Via de module Behandelingen komt u via bovenstaand icoon in de parodontologie module.
Boven in het scherm vindt u de persoonsgegevens van de geselecteerde patiënt, de praktijk en behandelaar keuze en de
eventuele Novanotes van de patiënt. Wanneer het Novanotes icoon gekleurd is, zijn er Novanotes bij de patiënt opgeslagen. Door dubbel op dit icoon te klikken kunt u nieuwe Novanotes aan de patiënt koppelen.
De parodontologie module bevat 9 horizontale tabbladen:
- Anamnese: Toont de vragenlijst met betrekking tot de mondhygiëne.
- Parostatus: In dit tabblad kunt u uw paro metingen invoeren.
- Notities: in dit tabblad kunt u notities m.b.t. de behandeling kwijt.
- Rapportage: Eenvoudig rapportage's aanmaken m.b.v. een zelf samen te stellen lijst van veel voorkomende behandelingen.
- Traject: Voor het vastleggen van het verloop van het volledige paro-traject.
- Analyse: Op basis van een status een risico analyse maken en daarmee een diagnose over het te volgen nazorg traject
vormen.
- BPR-Score: In dit tabblad kunt u de score van de bloedings-, plaque- en retentie testen noteren.
- Grafiek: Laat de geselecteerde status in grafiekvorm zien.
- Vergelijken: In dit tabblad kunt u twee parostatussen met elkaar vergelijken om zo voor- en achteruitgang inzichtelijk
te maken.
- BPR: Hier kunt bloeding-, plaque- en retentie-index registreren.
Als er bij de patiënt geen eerdere metingen zijn verricht, bevatten deze tabbladen allen slechts één horizontaal tabblad,
namelijk: Nieuw. Opgeslagen gegevens verschijnen als een horizontaal tabblad met de invoerdatum náást het tabblad
Nieuw. Zodra er in één van deze tabbladen gegevens zijn ingevoerd, zal het icoontje van het betreffende tabblad gekleurd zijn.

Een paro-meting invoeren
In het tabblad Parostatus heeft u onder het tabblad 'Nieuw' een lege parostatus en eventueel onder het tabblad daarnaast de reeds ingevoerde parometingen.
De datum van de parometing wordt in de tab weergegeven.
Boven elke status vindt u de DPSI score indien u deze via het onderdeel DPSI in de behandelkaart bepaald heeft en de
bloeding, plaque, PESA en PISA waardes welke op basis van de ingevoerde meting worden berekend. Per status kunt u de
behandel-fase volgens het paro-protocol aangeven. De fase die u hier aangeeft, wordt o.a. weergegeven in de journaalregel van de parometing en natuurlijk op de print van de paro-meting.
Het aangeven van metingen in de parostatus doet u in het tabblad Parostatus en gaat per kwadrant. U klikt het gewenste
kwadrant dubbel met de linker muisknop aan of gebruikt de toetsen combinatie CTRL + <kwadrant nummer>, om dit
kwadrant vergroot in het scherm te krijgen. Vervolgens kunt u de metingen met de muis of het toetsenbord invullen.
Mobiliteit: Klikt u het vak mobiliteit met de linker muisknop aan, dan verschijnt de 1. Klikt u nogmaals met de linker
muisknop in het vak, dan gaat u verder naar de 2. Uiteindelijk komt u na de 3 weer op het lege vlak.

Furcatie : Het vak furcatie kent 4 varianten, namelijk: 1. Leeg: geen furcatie; 2. Furcatie I; Furcatie II; Furcatie III. U krijgt een andere variant door nogmaals te klikken.
An/gl: Aanhechtingsniveau (an) en de locatie van de gingiva (gl) kunnen door een klik
met de muis aangegeven worden met de keuze: –3 t/m 12
pl/bl: Plaque en bloeding worden bij het aanklikken gelijk gevuld. Bij plaque zal het
vierkant groen gekleurd worden en voor bloeding kent het rondje een drietal varianten,
namelijk: 1. Leeg: geen bloeding; 2. Puntbloeding; 3. Bloeding.
Met de muis kunt u een puntbloeding kunt u aangeven door eenmaal te klikken op het
open rondje. Klikt u hierna nogmaals op de puntbloeding, dan zal deze geheel gevuld
worden.
Plaque geheel kwadrant: u kunt het gehele kwadrant laten invullen met plaque door middel van het icoon
"Kwadrant plaque". U bevestigt de vraag met de knop OK of de <enter> toets.
Puntbloeding geheel kwadrant: u kunt het gehele kwadrant laten invullen met puntbloeding door middel van
het icoon "Kwadrant bloeding". U bevestigt de vraag met de knop OK of de <ENTER> toets.
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Bloeding geheel kwadrant: u kunt het gehele kwadrant laten invullen met bloeding door middel van het icoon
"Kwadrant bloeding". U bevestigt de vraag voor het invullen van puntbloedingen. Klikt hierna nogmaals op het icoon
"Kwadrant bloeding", dan wordt het kwadrant met gehele bloedingen ingevuld. U bevestigt de vraag voor het invullen van
de bloeding.
Plaque of bloeding geheel kwadrant verwijderen: wilt u de plaque of bloeding van het gehele kwadrant verwijderen, dan klikt u nogmaals op het icoon "Kwadrant plaque" of "Kwadrant bloeding". U krijgt een vraag ter bevestiging voor
het verwijderen van plaque of bloeding van het gehele kwadrant, deze bevestigt u met OK of <enter>.
Pocketdiepte
De pocketdieptes kunnen door een klik met de muis aangegeven worden met de waardes: 0 t/m 12.
Het verloop van de kleuren groen, oranje en rood kunt u zelf bepalen via instellingen – Kleuren pockets.
Prognose
De prognose van het element wordt weergegeven met een D (dubieus) of een S (slecht).

Mondhygiëne anamnese

In de paro-module vindt u onder het tabblad Anamnese
de vaste vragenlijst van de mondhygiëne anamnese. Bij
de vragen die van toepassing zijn, kleurt u het selectie
hokje groen door dit met de linker muisknop aan te klikken. In de kolom achter de vraagstelling kunt u aanvullende informatie noteren. U kunt de ingevulde anamnese
bewaren door op [Opslaan] te klikken. De anamnese
krijgt een tabblad met de datum van invullen bovenin het
anamnese-scherm.
Een anamnese kunt u verwijderen via menu 'Bestand'.

Rapportage

In het tabblad Rapportage in de paro-module kunt u het verslag van de mondhygiëne behandeling kwijt.
Het ingevoerde verslag kunt u vervolgens via een druk op de knop als een kant-en-klaar rapportage formulier uitdraaien.
Verwijzer selecteren
Wanneer in de patiëntgegevens van de patiënt een tandarts als relatie is gekoppeld, zal deze tandarts automatisch als
verwijzer geselecteerd worden bij de rapportage. Is er geen tandarts als relatie bekend bij de patiënt of is de verwijzer
niet deze persoon, dan kunt u de verwijzer handmatig selecteren. U klikt hiervoor op het pijltje achter dit veld. Er opent
zich nu een lijst van verwijzers welke is op gebouwd uit alle tandartsen in uw relatiebestand.
Een nieuwe verwijzer kunt u hieraan toevoegen via het onderdeel [Relaties] in het zoekscherm. Zie voor meer informatie
het hoofdstuk Aanmaken nieuwe relatie.
Batch van vaste verrichtingen gebruiken
Wanneer u een patiënt langere tijd behandeld, zullen diverse verrichtingen vaak terugkomen. U kunt van deze terugkerende verrichtingen een lijst op bouwen, zodat u de uitgevoerde verrichtingen simpelweg kunt aanvinken om ze in de
rapportage brief te verwerken. Voordat u begint met werken met de rapportage functie, is het dus verstandig eerst de
lijst met veel voorkomende verrichtingen op te bouwen. Dit scheelt in de toekomst een hoop tijd. Naar keuze is het natuurlijk ook mogelijk het batch-bestand niet te verwerken in de rapportage.

Page 40

De lijst kunt u invoeren aan de linkerkant van het scherm. U voert hier in elk veld een veel voorkomende verrichting in,
zoals bijvoorbeeld 'tandsteen verwijderen' of 'poetsinstructie'. Wanneer u alle gewenste verrichtingen in de lijst heeft
geplaatst, klik u op het diskette icoon onder deze lijst om op te slaan. De lijst kunt u nu bij elke rapportage hergebruiken.
U gebruikt de lijst door simpelweg de verrichtingen aan te vinken welke u heeft uitgevoerde tijdens het bezoek dat u
wilt rapporteren. Deze verrichtingen worden (mits rapportage als 'gereed voor rapportage' wordt opgeslagen) dan bij het
afdrukken van de rapportage automatisch in de rapportagebrief verwerkt.
Verslag invoeren
Aan de rechterkant van het scherm kunt u aanvullende aantekeningen maken.
Een meer uitgebreid verslag over de behandeling kunt u invoeren via tabblad Traject of eventueel Notities.
Op de afdruk van de rapportage worden de aanvullende aantekeningen ook geprint.
Met de knop [Opslaan] slaat u de rapportage op. Er wordt dan een nieuwe horizontaal tabblad met de geselecteerde datum voor deze rapportage aangemaakt. Op deze manier kunt u meerdere rapportages van verschillende data bij de patiënt opslaan.
Reeks rapportages afdrukken
Per rapportage geeft u aan of de rapportage gereed is voor afdrukken. Via menu 'Rapportage' - 'Rapportages afdrukken'
kunt u alle gereed staande rapportages in één keer afdrukken.
Wilt u een rapportage niet in deze reeks meenemen, dan stelt u bij
deze rapportage de keuze 'geen rapportage' in.
Zodra een rapportage is uitgedraaid, wordt bij deze rapportage de
datum van uitdraaien vermeld.
Historische rapportage uitdraaien, kunt u terugvinden onder menu
'Rapportage' - 'Historie rapportage'. Via deze optie kunt u eerdere
rapportage uitdraaien ook altijd opnieuw uitprinten.
Rapportage verzenden
Het verzenden van rapportages gaat via menu ‘Rapportage’ - ‘Rapportage’s versturen’ in de paro-module.
U kunt rapportages samengesteld uit (eerdere genoemde) meerdere onderdelen in één keer in briefvorm of lijst uitdraaien of als e-mail verzenden.
De werking van dit scherm is ongeveer gelijk aan bijvoorbeeld het scherm voor recalls of selectie.
Onder selectie, selecteert u eventueel een specifieke verwijzer waarvoor u de rapportages wilt opvragen. Vervolgens
stelt u een periode in.
Door op [Scan] te drukken verschijnen alle uit te draaien rapportages in het scherm.
U kiest vervolgens de wijze van uitdraaien; een verzamellijst met alle rapportage gegevens per patiënt per verwijzer
of een rapportagebrief of e-mail per patiënt. U kunt uiteraard alleen rapportages mailen naar verwijzers waarbij een
e-mail adres bekend is (in de relatiegegevens).
Met een groen bolletje wordt in de lijst met te verzenden rapportage weergegeven op welke wijze de raportage verzonden wordt; print of mail.
Ziet u de e-mail optie niet staan onderaan in dit scherm dan dient u eerst in het onderdeel Medewerkers het digitaal
verzenden van rapportages nog te activeren.
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Rechtsonder in het scherm kunt u selecteren welke rapportagebrief u wilt uitdraaien. Dit kan een bestaand document
zijn of u kunt hiervoor een nieuw document aanmaken.
Om de resultaten (pocketmetingen e.d.) uit de paromodule hier in te verwerken, is het echter noodzakelijk het extra
veld <Rapportage> aan dit document toe te voegen. U klikt hiervoor op het icoon achter de brief-selectie. De correspondentie module wordt nu geopend.
Onder beschikbare velden - Paro rapportage, kunt u nu het veld ‘Rapportage’ kiezen om toe te voegen aan uw document. Hierna slaat u op.
Via de preview functie in het Rapportage verzenden scherm kunt u bekijken hoe uw brief eruit komt te zien.
Wanneer u de Rapportages via e-mail verstuurd worden de verschillende te rapporteren gegevens (aangevinkte verrichtingen, verrichtingen met status R in de kaart, pocketstatus) als bijlage aan de e-mail gekoppeld. In de gekozen email
layout hoeft alleen een begeleidende tekst opgenomen te worden.

Agenda
De Novadent Chronos agenda heeft vele mogelijkheden en is voor een diversiteit aan praktijksituaties compleet op maat
in te stellen. In deze basiscursus Novadent worden alleen de basis handelingen in de agenda besproken: het maken, bewerken, verplaatsen en verwijderen van afspraken.
Voor een uitgebreide instructie over het gebruik van de agenda, raden wij u een aanvullende basiscursus agenda aan.

Een afspraak maken
Het maken van een afspraak doet u via de planmodule links van de dagagenda. Door op de knop "Plan een afspraak
(reeks)" te klikken, kunt u de planmodule wel of niet weergeven in het scherm. Voor het plannen van een afspraak heeft
u twee opties: Handmatig een vrije positie selecteren of het programma een vrije positie laten zoeken

Handmatig een afspraak plannen
 U Schakelt de planmodule uit door het vinkje planmodule' weg te halen.
 U selecteert in de agenda de positie waar u een afspraak wilt plaatsen.





Eventueel kunt u de highlight functie gebruiken om snel een vrije plek te
vinden.
U selecteer u de gewenste patiënt.
In het plangedeelte selecteert u de juiste medewerker en stoel en stelt u
de gewenste afspraak gegevens in.
In het veld Opmerking, kunt u eventueel nog een opmerking bij de afspraak kwijt.
U klikt op [Opslaan] om de afspraak in de agenda te plaatsen

TIP! Via het Patiënt-Info icoon kunt u snel voorkeursdagen en tijden van de patiënt bekijken, maar ook bijvoorbeeld
notities of behandelplannen die bij de patiënt zijn gemaakt zonder naar de kaart te hoeven.

De plan-module gebruiken om een afspraak te plannen
 U selecteert de gewenste patiënt en klikt op [Volgende] onderaan tabblad
'Afspraken patiënt'.

 U selecteert de medewerker of medewerkergroep waarvoor u een afspraak wilt

plannen en het gewenste afspraaktype. U klikt op [Volgende].
 n het tabblad Voorkeur, geeft u eventuele voorkeursdagen en tijden van de patiënt aan.U klikt op [Volgende].
 In het tabblad Afspraak maken worden de mogelijke data voor de afspraak in de
kalender getoond.
 Door een voorgestelde dag met links aan te klikken, selecteert u deze dag. Via
de klok-iconen kunt u eventueel nog kiezen voor later of eerder op diezelfde
dag. De voorgestelde vrije positie staat standaard op het vroegst mogelijke tijdstip op die dag.
 Met [Opslaan], plaatst u de afspraak op de geselecteerde datum en tijd in de
agenda.

Afspraak bewerken verplaatsen of verwijderen:

Voor het bewerken, verplaatsen of verwijderen van een afspraak zoekt u de afspraak in de agenda op. U klikt deze met rechts aan. U krijgt nu een keuze menu
met o.a. de opties voor afspraak bewerken, verplaatsen of verwijderen.
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Afspraak bewerken: Wanneer u kiest voor ‘Afspraak bewerken’ verschijnt de afspraak weer in het plangedeelte links in
het scherm. U kunt de afspraak nu aanpassen en daarna opnieuw opslaan.
Afspraak verplaatsen: Nadat u voor ‘Afspraak verplaatsen’ heeft gekozen, verschijnt de afspraak weer in het plangedeelte. U kunt nu handmatig een nieuwe datum zoeken en de afspraak opnieuw opslaan. Indien u werkt met de planmodule kunt u op één van de knoppen voor later/eerder op de dag, een dag later, week later, maand later, etc. klikken.
De nieuw gevonden afspraakdata en tijdstippen worden nu in de kalender getoond. Selecteer een datum en tijd en sla de
afspraak opnieuw op.
Afspraak verwijderen: Een afspraak verwijdert u door de afspraak met rechts aan te klikken en te kiezen voor
‘Afspraak verwijderen’. Bij de vraag ‘Verwijderen of naar clipboard?’ kiest u voor [Verwijderen] om de afspraak definitief te verwijderen. Wanneer u kiest voor [Naar clipboard] dan wordt de afspraak onder het paperclip icoon in de werkbalk op het clipboard geplaatst zodat u deze later opnieuw in kunt plannen.

Gezinsafspraak:
Het maken van een gezinsafspraak gaat bijna hetzelfde als het maken van een gewone afspraak, met als enige
verschil het selecteren van de andere gezinsleden. U selecteert ten eerste in de agenda het gezinshoofd.
Wanneer er van deze patiënt gezinsleden in het bestand bekend zijn, kleurt het gezins-icoon op. U klikt op dit icoon om
de gezinsleden welke ook meekomen met de afspraak te selecteren. U kunt in één keer alle gezinsleden selecteren door
op [Alle selecteren] te klikken of diverse gezinsleden los aanvinken. U bevestigt uw keuze met de knop [Gezinsafspraak].
U vult de verdere afspraakgegevens in en vergeet niet de afspraakduur aan het aantal gezinsleden aan te passen. Het
plaatsen van de afspraak in de agenda gaat verder gelijk aan bij een normale afspraak. Bij de afspraak wordt in de dagagenda het gezinsicoon getoond en ook als omschrijving wordt ‘gezin..’ gebruikt.
Eventueel is het ook mogelijk vanuit het gezinsleden-venster direct een ander gezinslid als patiënt in de agenda te selecteren. U klikt hiervoor het betreffende gezinslid in het gezinsleden-venster aan en drukt hierna op de knop [Selecteer als
patiënt] .

Afspraak nieuwe patiënt of passant:

Een afspraak voor een nieuwe patiënt of passant maakt u als volgt:
In het tabblad Patiënt in de planmodule maakt u het invoergedeelte
achter '"Pat nr.", bestemd voor een patiëntnummer, leeg, gevolgd
door een <ENTER>.
U kunt nu een niet-patiënt gebonden afspraak (bijv. voor een passant)
maken. In het veld waar de cursor nu staat kunt u de persoonsgegevens
invoeren.

Boekhouding
Nota’s welke u direct aan de patiënt wilt meegeven, print via het Nota-icoon in de behandelkaart of per reeks via onderdeel Restitutie declaraties. Directe facturen worden als openstaande post in uw boekhouding vermeld totdat ze worden
betaald of afgeboekt. Uitzondering hierop vormen incasso’s die worden afgeboekt als zijnde betaling onderweg op het
moment dat u het incasseringsbestand voor uw bank aanmaakt.

Nota’s bewerken
Alle boekhoudkundige bewerkingen van facturen regelt u in de boekhouding via [Invoeren boekingen], tabblad ‘Nota’s
bewerken’. U kunt hier de gegevens van een factuur inzien door het factuurnummer achter ‘Notanummer’ in te voeren
en op <ENTER> te drukken. De gegevens van de factuur verschijnen nu in het scherm. Indien u geen factuurnummer
weet, kunt u de nota ook opzoeken via het verrekijker-icoon achter ‘Notanummer’.
U kunt hier verschillende criteria ingeven voor het opzoeken van nota's en deze criteria ook combineren om uw zoekopdracht zo gericht mogelijk te maken. U kunt zoeken op het notabedrag, het openstaande bedrag, (deel) achternaam debiteur, (deel) woonplaats/ straat debiteur en deel bank-/gironummer debiteur.
Daarnaast kunt u aangeven of u in alle nota's wilt zoeken, alleen in de openstaande nota's of alleen in de facturen welke
na een bepaalde datum zijn verzonden. Standaard staat deze datum op een jaar geleden.
De zoekresultaten verschijnen in het scherm wanneer u op [Zoek nota] klikt. Deze lijst kunt u eventueel ook afdrukken
via het print-icoon.
U selecteert een factuur door
deze dubbel aan te klikken met
de linker muisknop. De factuur
wordt dan in het tabblad ‘Nota’s
bewerken’ geopend.
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Afboeken (foutieve) nota’s:
Het afboeken van nota's betekent eigenlijk dat de nota op nul wordt gezet, zonder dat er geld aan te pas komt; De nota
wordt (voorlopig) uit eigen vermogen betaald.
Er kunnen in de boekhouding meerdere 'afboek' dagboeken (met bijbehorende grootboekrekening) aangemaakt worden
voor verschillende doeleinden. Indien u vaak nota’s met een bepaalde zelfde reden afboekt kan het wenselijk zijn deze
op een aparte rekening uit te splitsen, bijv. kleine betalingsverschillen.
Wanneer u een factuur afboekt, wordt er een boeking op de balansrekening debiteuren gemaakt zodat de factuur niet
meer als openstaande post gezien wordt en de factuur wordt ingeboekt op een aparte rekening voor afgeboekte facturen.
Aan het eind van het boekjaar zal er een verantwoording afgelegd moeten worden over de afgeboekte posten. Op basis van de rekening met
afgeboekte facturen kan uw accountant deze in
mindering brengen op de omzet. Een geldige
reden om af te boeken is bijvoorbeeld voor dubieuze debiteuren (betalen niet meer) of fouten
bij declaraties.
Zoals eerder gezegd wordt de factuur ook gelijk
tegengeboekt op de debiteuren balans wanneer
u een factuur afboekt. Dit komt doordat linksboven het dagboek voor debiteuren facturen geselecteerd is, welke gekoppeld is aan de debiteuren balans rekening. Op deze manier wordt bij
alle handelingen in dit tabblad dus automatisch
de declaratiestaat bijgewerkt.

Een nota afboeken: U gaat in de boekhouding naar het onderdeel Invoeren boekingen. Hier kiest u voor het tabblad
'Nota's bewerken'. In het veld Notanummer voert u het nummer in van de nota die u wilt afboeken en u drukt op
<ENTER>. De nota gegevens verschijnen in het scherm.
Onder het kopje "Aanmaken boekingen" selecteert u bij Dagboek het dagboek waarop u de nota
wilt afboeken. Bij Omschrijving’ kunt u een opmerking of reden voor het afboeken invoeren. Wanneer u maar een deel
van de nota wilt afboeken, kunt u in het veld ‘Bedrag’ het bedrag aanpassen. Eventueel kunt u ook een andere datum
selecteren waarop u de factuur wilt afboeken. Wanneer u alles correct heeft ingevoerd klikt u op [Verwerk boeking]. De
nota wordt nu afgeboekt en het scherm wordt leeg.

Nota’s weer openzetten:
Mocht het voorkomen dat u een nota onterecht heeft afgeboekt, dan kunt u deze via het onderdeel 'Nota's bewerken'
weer openzetten.
U gaat in de boekhouding naar het onderdeel 'Invoeren boekingen' en kiest voor het tabblad 'Nota's bewerken'. In het veld
'Notanummer' voert u het notanummer in dat u wilt opvragen en drukt op <ENTER>. De notagegevens verschijnen nu in
het scherm. Aan de rechterkant van het scherm ziet u de diverse boekingen die gedaan zijn op dit notanummer.
De eerste boekingsregel aan de rechterkant van het scherm is het aanmaken van de factuur. De volgende regels zijn betalingsregels; Dit kunnen ook afboekingen zijn.
Achter elke regel staat op welk dagboek en stuknummer de boeking is gedaan. Wilt u een bepaalde boeking ongedaan
maken, dan dient u een tegenboeking op hetzelfde dagboek te maken. De twee boekingen zullen elkaar dan opheffen op
het betreffende dagboek en rekening. Wanneer een nota dus bijvoorbeeld als oninbaar is afgeboekt op dagboek 80, zet u
de nota ook weer open op dagboek 80.
Wanneer een nota is afgeboekt verschijnt linksonder in het scherm het onderdeel "Nota openzetten". Hier wordt automatisch al het dagboek dat bij de eerste afboekregel is gebruikt geselecteerd. Eventueel kunt u hier van afwijken.
Door op [Nota openzetten] te klikken wordt de nota weer volledig (!) opengezet en dus tegengeboekt op het geselecteerde dagboek.
Een nota gedeeltelijk weer openzetten:
Via het onderdeel "Nota openzetten" kunt u een nota alleen voor het volledige nota bedrag weer open zetten. Wanneer u
een nota maar voor een gedeelte weer wilt openzetten, doet u dit door een negatieve tegenboeking te maken op het
dagboek waarop de nota is afgeboekt. U doet dit via het onderdeel "Aanmaken boekingen" .
Wilt u bijvoorbeeld €10.00 op een notabedrag openzetten, dan voert u onder "Aanmaken boekingen" in het veld Bedrag 10.00 in. Hierna klikt u op [Verwerk boeking]. Het openstaand bedrag van de nota wordt nu met € 10,00 verhoogd.

Nota’s verrekenen
Wanneer er op een eerdere nota van een patiënt te veel is betaald kunt u dit verrekenen met een volgende nota. U
boekt hiervoor zowel de teveel betaalde nota als de (gedeeltelijke) openstaande nota af op hetzelfde afboekdagboek. De
twee bedragen vallen dan tegen elkaar weg waardoor de facturen met elkaar worden verrekend. Eventueel kunt u hiervan een notitie maken bij de omschrijving wanneer u afboekt of u kunt hiervoor zelfs een apart afboekdagboek en rekening voor aanmaken.
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Credit factuur
Indien gewenst kunt u voor een foutieve factuur ook een credit factuur aanmaken. Dit doet u door in de behandelkaart
met de invoercode vrij een regel in te voeren met de omschrijving ‘creditfactuur voor factuur XXXX” en het bedrag van
de foutieve nota in de min hierachter in de kolom ‘Pat’. U maakt hier een nieuwe factuur voor aan. Beide facturen boekt
u vervolgens af om ze met elkaar te verrekenen, zoals hierboven beschreven.

Restitutie declaratie
Het onderdeel Restitutie declaraties is bedoeld om eens per dag, week of maand (periode eigen keuze) in één keer al uw
niet gedeclareerde behandelingen te factureren. U kunt via dit onderdeel een factoringdeclaratie aanmaken of een hele
reeks facturen in één keer uitdraaien. Dit noemen wij een 'notarun'

Notarun
Een notarun maakt u aan vanuit het tabblad "Nota's" in Restitutie declaraties. Bovenin het scherm wordt de declarant getoond waarvoor u facturen gaat uitdraaien.
Indien er meerdere declaranten in de praktijk zijn, selecteert u hier eerst de juiste
declarant.
Vervolgens stelt u de periode in waarover u facturen wilt uitdraaien. Wij raden aan
de vanaf datum altijd op 1 januari van het betreffende jaar te laten staan. Op deze
manier worden behandelingen van een eerdere periode welke achteraf declarabel
zijn gezet ook altijd meegenomen met de declaratie. Bij datum verzending stelt u
de datum in waarop u de facturen wilt dateren.
Het is verstandig om altijd eerst een proefdeclaratie te doen, voordat u de facturen definitief gaat uitdraaien. De behandelingen worden hierbij nog niet naar de
historie geschreven. U klikt op [Proef] om de proefdeclaratie aan te maken. De proefdeclaratie verschijnt in eerste instantie op het scherm. Naar
keuze kunt u deze ook nog afdrukken. U controleert de proefdeclaratie op
fouten alvorens u de definitieve notarun doet. Wijzigingen kunt u direct in de
behandelkaart van de patiënt aanbrengen door het patiëntnummer (het nummer met een P ervoor) met rechts aan te klikken en te kiezen voor
"Behandelkaart openen".
Indien de proeflijst in orde is, keert u terug naar het Restitutie declaratie
scherm en drukt u op [Start] om de definitieve declaratie te starten. De nota´s worden nu geprint en de verrichtingen worden direct in de historie gezet.

Factoring
Via het onderdeel Restitutie declaraties kunt u ook een declaratiebestand voor een factoringmaatschappij zoals DFA,
Famed, Kesteren, NMT FenCs of Infomedics aanmaken. Wanneer u met factoring werkt wordt er van alle restitutie declaraties een notabestand aangemaakt welke u door kunt sturen naar de betreffende factoringmaatschappij. Er wordt tegelijkertijd een overzichtslijst van alle facturen die in het bestand zijn opgenomen, uitgedraaid.
Controleer voorafgaande aan uw allereerste factoringdeclaratie voor de betreffende declarant eerst de declaratie
instellingen via menu 'Instellingen' - 'Factoring gegevens.
Het aanmaken van een declaratiebestand voor factoring doet u in het tabblad 'Factoring' in de module Restitutie declaraties'. Bovenin het scherm wordt de declarant getoond waarvoor u een factoringbestand gaat aanmaken. Indien er meerdere declaranten in de praktijk zijn, selecteert u hier eerst de juiste declarant. Vervolgens stelt u de periode in waarover u een declaratiebestand wilt aanmaken. Wij raden aan de vanaf datum
altijd op 1 januari van het betreffende jaar te laten staan. Op deze manier
worden behandelingen van een eerdere periode welke achteraf declarabel zijn
gezet ook altijd meegenomen met de declaratie. Bij datum verzending stelt u
de datum in waarop u de facturen/ het declaratiebestand wilt dateren.
Het is verstandig om altijd eerst een proefdeclaratie te doen, voordat u het
definitieve factoringbestand gaat aanmaken. De behandelingen worden hierbij
nog niet naar de historie geschreven.
U klikt op [Proef] om de proefdeclaratie aan te maken. De proefdeclaratie
verschijnt in eerste instantie op het scherm. Naar keuze kunt u deze ook nog
afdrukken. U controleert de proefdeclaratie op fouten alvorens u de definitieve notarun doet. Wijzigingen kunt u direct in de behandelkaart van de patiënt
aanbrengen door het patiëntnummer (het nummer met een P ervoor) met
rechts aan te klikken en te kiezen voor "Behandelkaart openen".
Hierna keert u terug naar het tabblad Factoring en kunt u op [Start] klikken om
de definitieve declaratie te starten. Het factoringbestand wordt nu aangemaakt en de verrichtingen worden direct naar de historie geschreven.
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Het scherm voor het kopiëren van het bestand verschijnt automatisch. Klik het zojuist aangemaakte bestand aan met de
linker muisknop, zodat dit bestand in het veld "Bestandsnaam" verschijnt. Rechtsonder in het scherm wordt inhoudelijke
informatie van het bestand getoond.
Bestand aanleveren via Internet: Wanneer u het bestand aanlevert via Internet én u heeft internet op de praktijk,
dan hoeft u het bestand niet eerst naar een verwisselbaar medium te kopiëren. Het bestand wordt namelijk automatisch ook op de server opgeslagen in de directory NOVADENT\DATA\DECL (of COMPLAN4\DATA\DECL)
op de lokale schijf van de server. In deze directory herkent u de factoringdeclaraties doordat de bestandsnaam met "PD" begint. Voor declaratie
naar de verzekeraars (natura) is dit "ZD".
Via de site van uw factoring bedrijf kunt u deze directory opzoeken op de
lokale schijf van de server en het bestand dubbel met links aan klikken.
Het bestand wordt dan geselecteerd om in te dienen bij de factoring
maatschappij. De meeste sites bewaren automatisch de bestandslocatie
wanneer u een bestand vanaf deze locatie heeft geïmporteerd.
NB. Wilt u bepaalde patiënten/ debiteuren standaard uitsluiten van de
factoringrun, dan kunt u dit bij de debiteur zelf aangeven.

Natura declaraties

De module Natura declaraties gebruikt u voor het aanmaken van de declaraties voor de verschillende verzekeraars. Deze
declaraties bestaan uit verzamelstaten (model I) en individuele afrekeningen (model II). De modellen kunt u via dit onderdeel nog op papier uitdraaien, maar doorgaans wordt hiervoor tegenwoordig een declaratiebestand (MZ301 formaat)
aan gemaakt. De meeste verzekeringsmaatschappijen zullen tegenwoordig alleen nog maar digitale declaraties accepteren.
In het Natura declaratie scherm geeft u aan de linker kant aan voor welke periode u wilt declareren. De declaratie datum zal automatisch altijd op vandaag staan. Deze kunt u eventueel aanpassen. Standaard wordt ook de huidige declaratie periode al aangegeven. Mocht u voor een andere periode willen declareren dan kunt u dit altijd wijzigen.
Voer bij de vanaf datum een vroege datum in! Zo controleert het programma of er eventueel nog verrichtingen zijn
met een eerdere datum, zodat deze alsnog gedeclareerd kan worden. Standaard staat de vanaf datum op een jaar geleden. De tot en met datum wordt automatisch op de laatste dag van de betreffende maand gezet. Wanneer u meerdere
malen per maand declareert kunt u de tot en met datum eventueel wijzigen.
Hierna selecteert u de medewerker waarvoor u wilt declareren. Via de knop [Declaranten] kunt u instellen welke behandelaars onder welke declarant vallen. Elke medewerker dient in elk geval onder één van de declaranten te zijn onder
gebracht of zelf declarant te zijn, anders zullen deze behandelingen niet gedeclareerd worden. Door middel van vinkjes
wordt aangegeven welke medewerker onder welke declarant declareert. Wilt u instellen dat een medewerker onder eigen naam declareert, dan doet u dit via het onderdeel Medewerkers.
Controleer voorafgaande aan uw allereerste natura declaratie voor de betreffende declarant eerst de instellingen
van deze declaratie via menu 'Instellingen' - 'Overige instellingen'.
Via de knop [Scan] kunt u opvragen voor welke verzekeraars er iets te declareren valt voor de gekozen periode en declarant. Door een klik Scan wordt het scherm gevuld met alle verzekeraars waarvoor iets te declareren is. Achter de verzekeraars wordt het totaalbedrag weergegeven dat voor de gekozen declarant in de opgegeven periode voor deze verzekeraar te declareren valt. Desgewenst kunt u besluiten om voor een bepaalde verzekeraar nog niet te declareren door deze
verzekeraar uit de scan-lijst te verwijderen. Wanneer u gaat declareren wordt er automatisch voor alle verzekeraars
welke nog in het scherm staan, gedeclareerd.
Door middel van de knop [Zorgverzekeraar X] kunt u een verzekeraar uit de lijst verwijderen. U dient wel eerst de betreffende verzekeraar in de lijst aan te klikken. De scan-lijst kunt u eventueel ook afdrukken door op het print icoon te
klikken; er worden dan nog geen declaraties gedaan.
Wanneer u een lijst heeft samengesteld van verzekeraars waarvoor u wilt declareren, kunt u per verzekeraar aangeven
welke modellen u wilt uitdraaien en of u een declaratiebestand wilt aanmaken.
Het aantal modellen 1 kunt u zelf wijzigen door het vakje aan te klikken en het gewenste aantal in te typen. Hiernaast
kunt u aangeven of er modellen 2 op papier, als bestand of beide gemaakt moeten worden. U kunt door 1 x te klikken
met de muis bij het betreffende onderdeel aangeven of u wel of niet modellen 2 op papier of als bestand wilt maken.
Wanneer u ook een uitdraai van het bestand wilt uitprinten kunt u onder menu
‘Opties’ aangeven dat er ook een detaillijst
van de inhoud van het bestand geprint
dient te worden.
De instellingen voor aantal modellen 1 en
modellen 2 op papier of bestand worden
overgenomen uit het onderdeel Verzekeraars. Hier kunt u dit per verzekeraar permanent instellen zodat u deze instellingen niet elke maand opnieuw hoeft te maken.
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Proefdeclaratie maken:
Maak nu eerst een proefdeclaratie op scherm aan via de knop [Proef]. Controleer eerst of deze proefdeclaratie goed is
voordat u de definitieve declaratie start. De te declareren verrichtingen worden met de proefuitdraai nog niet gelijk in
de historie gezet, dus u kunt nog correctie aanbrengen voordat u de definitieve declaratie start. Eventueel kunt u de
proefdeclaratie ook uitprinten.
Indien u een proefdeclaratie
voor meerdere verzekeraars
opvraagt, kunt u met de tabbladen bovenin het scherm tussen
de verschillende verzekeraars
bladeren.

Definitieve declaratie:
Wanneer u de proefuitdraai gecontroleerd heeft,
kunt u de definitieve declaratie starten. Dit kunt u
doen via de knop [Start declaratie].
De computer geeft aan dat de verrichtingen direct
naar de historie worden geschreven. Zodra u op de
knop [Ja] drukt wordt de declaratie gestart. Hierna
opent het venster Beheer declaratiebestanden. Hier
vindt u per periode alle aangemaakte natura declaraties terug.
U kunt via dit scherm een declaratiebestand op een
aparte locatie opslaan zoals een vaste schijf of extern medium zoals een memorystick. Wanneer u de
declaratie via een directe koppeling Bij Vecozo aanlevert is dit niet nodig en gaat u gelijk naar de knop
[Vecozo].

Declaratie aanleveren via Vecozo:
U kunt uw natura declaraties rechtstreeks vanuit
Novadent bij Vecozo indienen. Hiervoor dient u te
beschikken over een systeemcertificaat van Vecozo
waarvoor de optie digitaal declareren is geactiveerd.
Via de knop Vecozo onder in het beheer declaratiebestanden scherm komt u in het Vecozo declaratieportaal.
In het tabblad Aanleveren worden alle bestanden die
nog niet zijn aangeleverd met een groen vinkje vermeld. NB. Mag u bepaalde verzekeraars niet via Vecozo aanleveren, maar alleen rechtstreeks aan de
verzekeraar, vink dan deze optie uit in het contract
bij de verzekeraar.
Wanneer u op [Verzenden] klikt worden alle groen
aangevinkte bestanden naar Vecozo gestuurd. Bij de
status van de bestanden wordt nu vermeld dat de
declaratie is ingediend.

Retourinformatie van Vecozo
In het tabblad ‘Ophalen’ in het Vecozo declaratie
portaal kunt u de retourinformatie met vergoedingen ophalen.
Wanneer hier een groen vinkje voor een declaratie
staat, is de retourinformatie nog niet opgehaald
Wanneer u op Ophalen klikt wordt alle beschikbare
retourinformatie opgehaald. Achter de declaratie
wordt vermeld wat het ingediend bedrag was en
hoeveel er is toegewezen. Wanneer niet alle is toegekend, kunt u via het monitor icoon onder in het
scherm de retourinformatie raadplegen voor de
reden van afwijzen.
Indien een declaratie volledig is afgehandeld kunt u
deze afvinken door de regel met rechts aan te klikken en te kiezen voor ‘declaratie gesloten’. U houdt
hier dan een overzicht over van alleen de declaraties de afgehandelde declaraties.

Page 47

Correspondentie
In de correspondentie module wordt alle inkomende en uitgaande post opgeslagen. In deze module kunt u brieven, recepten en recallteksten schrijven, de layout aanmaken voor etiketten, recepten, recalls, nota's, begrotingen en herinneringen en kunt u documenten inscannen.
Binnen Novadent kunt u op twee manieren een document openen:
1) Vanuit de behandelkaart van de betreffende patiënt (zie ook hoofdstuk: Correspondentie bij de patiënt).
2) Vanuit de correspondentie.
De correspondentie start standaard op met de correspondentie Wizard (evt. kunt u ook instellen dat de correspondentie
standaard in een nieuw, leeg document opstart). In de Wizard kunt u kiezen uit zeven soorten correspondentie: Brief, Email, SMS bericht, Inkomend, Recept, Etiket, Recall en Ortho. Indien er meerdere medewerkers in uw praktijk zijn die
hun eigen correspondentie bijhouden, selecteert u bovenin het scherm de juiste medewerker. U zult nu alleen de correspondentie van deze medewerker zien.
Brief: Onder Brief vindt u al uw opgeslagen standaard brieven en de mogelijkheid om een nieuwe brief te maken.
Wilt u een nieuwe brief maken, dan selecteert u <Leeg document> en wilt u een bestaande standaard brief openen, dan
klikt u deze brief aan met links. Door een opgeslagen standaard brief met links aan te klikken ziet u aan de rechterkant
van het scherm de inhoud van de brief. Klik op [Verder] om verder te gaan met het openen van het gekozen document.
Wilt u een standaard brief bewerken en dus geen relaties selecteren, vink dan de optie "Standaard document bewerken"
aan en klik op [Ok].
E-mail: Onder E-mail kunt u standaard e-mail berichten opslaan. Deze u kunt gebruiken vanuit de diverse onderdelen
waar vandaan u e-mails kunt sturen, zoals bijv. een afspraak herinnering vanuit de agenda of een recall. Ook kunt u direct vanuit de correspondentie een e-mail bericht sturen.
SMS bericht: Onder SMS-bericht kunt u standaard SMS-berichten opslaan, voor bijv. een afspraak herinnering vanuit de
agenda of een recall.
Inkomend: Onder Inkomend vindt u de mogelijkheid om inkomende post op te slaan, door deze in te scannen, tekst
te plakken of een document te importeren. Wilt u nieuw binnengekomen correspondentie in Novadent verwerken, dan
selecteert u Inkomend. Automatisch wordt nu het volgende scherm geopend.
Recept: Onder Recept vindt u al uw opgeslagen standaard recepten en de mogelijkheid om een nieuw recept te maken.

Alle correspondentie wordt opgeslagen bij de betreffende patiënt(en) of relatie(s) waar het document betrekking op
heeft. Deze relaties/ patiënten koppelt u aan de gekozen correspondentie-vorm nadat u op [Verder] heeft geklikt. Afhankelijk van het gekozen soort correspondentie krijgt u nu het relatie keuze-scherm. Hier kunt u instellen aan welke
relatie en betreffende welke relatie deze correspondentie is.
Door op het zoek icoon achter Betreft te klikken kunt u een relatie voor de Betreft-velden aan het document koppelen.
Na het selecteren van de betreft persoon krijgt u automatisch een nieuw scherm om de geadresseerde te selecteren.
Bovenin dit scherm ziet u welke patiënt als betreft is geselecteerd. In de keuze balk van de geadresseerde worden de
standaard relaties van de betreft persoon geladen. Door op de pijl achter de keuze balk te klikken, krijgt u een keuze
menu met deze standaard relaties van de geselecteerde betreft persoon, zoals de debiteur, gezinsrelatie en verzekeraar
van de patiënt. Deze kunt u selecteren door ze met de linker muisknop aan te klikken. Door met links op het verrekijker
icoon achter Aan te klikken kunt u ook een andere relatie selecteren en deze aan het document koppelen. Door op [OK]
te klikken wordt het document met de geselecteerde betreft persoon en geadresseerde in de correspondentie getoond.
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Een standaard brief maken
Bij het openen van de correspondentie komt u in het correspondentie keuze scherm terecht. U selecteert bovenin het
scherm de gewenste medewerker. U kiest vervolgens voor Brief en daarna <Leeg document>. Ook kunt u hier een lijst
maken van veel voorkomende (standaard) brieven, zodat deze direct op te roepen zijn. Na het kiezen van een (leeg)
document klikt u op [Verder].
U komt nu in het keuze scherm voor aan en betreft personen. Wanneer u een standaard brief gaat maken, is deze niet
gericht aan een bepaald persoon. U kiest hier dus geen aan of betreft persoon, maar klikt gelijk op [Ok]. Het lege document wordt nu geopend. Wanneer er in de praktijk meerdere medewerkers zijn, dient u bovenin het scherm de juiste
medewerker te selecteren. Eventueel kunt u ook per medewerker een eigen briefhoofd aanmaken.
In documenten kunt u gebruik maken van tekst en velden. Deze velden worden automatisch ingevuld met de toepasselijke gegevens. Bij Aan- en Betreft-velden worden de velden pas ingevuld wanneer u een geadresseerde (Aan-velden) of
betreft persoon (Betreft-velden) selecteert. Velden kunt u gebruiken voor adressering en aanhef, maar ook in uw tekst.
U kunt deze velden invoegen op de positie van uw cursor door het gewenste veld dubbel aan te klikken onder
‘Beschikbare velden’ rechts van het Correspondentiescherm.
U kunt eventueel een standaard adressering en aanhef in de brief toe voegen door met de rechter muisknop in de brief
te klikken en te kiezen voor Adressering toevoegen.
Wilt u boven het nieuwe document een briefhoofd printen, zorg dan dat de knop Kop- en voettekst gebruiken boven in
het scherm is ingedrukt. Het briefhoofd wordt dan ook op het scherm weergegeven. Standaard staat bij brieven het
briefhoofd altijd aan. Dit briefhoofd dient u van tevoren aan te maken in de instellingen van de correspondentie. De instellingen vindt u onder menu Extra.
In de tabulator balk boven aan het scherm
kunt u bepalen of een regel moet inspringen of
TAB-stops aangeven. TAB-stops zijn punten
waar uw cursor naartoe springt wanneer u de
TAB-toets gebruikt. TAB-stops worden in de
tabulator balk weergegeven d.m.v. een haakje. NB. Aan het begin van een regel gebruikt
u inspringen door het verplaatsen van de
schuifjes in de tabulator balk. Binnen een
regel kunt u verspringen d.m.v. het gebruik
van tabstops én de Tab toets.
Doe dit niet zonder Tabstops/ met spaties.
Omdat alle printers hier anders mee omgaan
zult u dan geen strakke uitlijning krijgen maar
een ‘golvend’ document.
In de Correspondentie wordt gewerkt met invul-velden waarin de gegevens van geselecteerde relatie en/of patiënt worden ingelezen.
Zolang er bij de brief geen relaties geselecteerd staan, kan dit document alleen als standaard brief worden opgeslagen;
het icoon voor opslaan bij relatie zal inactief (grijs) zijn. U kunt het standaard document opslaan bij een bepaalde medewerker, als alleen deze medewerker van deze standaard layout gebruik gaat maken of u kunt het document opslaan onder "Alle medewerkers". Het standaard document verschijnt dan bij alle medewerkers in de lijst van standaard brieven.

Correspondentie opslaan:
Een document kunt u in de correspondentie opslaan als standaard document, waardoor een document in de lijst met
standaard documenten komt en u kunt het document opslaan bij de relatie(s) die bij "Aan" en "Betreft" geselecteerd
staan.
Wanneer er geen relaties geselecteerd staan bij "Aan" en "Betreft" zal het document automatisch als standaard document
worden opgeslagen wanneer u voor Opslaan in menu Bestand kiest. Het groene diskette icoon voor "Opslaan bij patiënt/
relatie" is boven in het correspondentie scherm ook niet actief. Staan er wel relaties geselecteerd, dan wordt het document standaard bij de gekoppelde relatie(s) op geslagen. Het blauwe diskette icoon voor "Opslaan layout" is bovenin het
scherm echter wel actief, zodat u er ook voor kunt kiezen het document als standaard brief zonder gekoppelde relaties
op te slaan. Wanneer u het document opslaat bij de gekoppelde relatie(s) kunt u het verzonden document ook bij de
correspondentie gegevens van die relatie terugvinden.
Indien er in de praktijk meerdere medewerkers zijn die hun eigen correspondentie bijhouden, kunt u boven aan het document selecteren voor
welke medewerker u het document wilt opslaan. In het opslaan scherm
heeft u eventueel ook nog de keuze het (standaard) document bij "Alle
medewerkers" op te slaan. Wanneer het een standaard document (zonder
gekoppelde relaties) betreft, kunt u er zo voor zorgen dat dit document
bij de ene medewerker wél in zijn lijst van standaard documenten verschijnt en bij de andere medewerkers niet. Andersom kunt u op deze
manier ook door een standaard document in één keer op te slaan bij "Alle
medewerkers", zorgen dat het document bij alle medewerkers in de lijst
met standaard documenten van die soort verschijnt.
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Wanneer u een document per abuis onder de verkeerde naam of onder
de verkeerde groep documenten heeft opgeslagen, kunt u dit corrigeren in het correspondentie keuze scherm. Door het betreffende document met rechts aan te klikken, krijgt u de keuze uit de opties "Naam
wijzigen" en bij standaard brieven en recepten "Opslaan als recept/
standaard brief".

Zorgmail: beveiligde e-mail
Sinds januari 2017 is Novadent uitgebreid met de optie om via Zorgmail beveiligde email te versturen.
U heeft hiervoor aanvullend een overeenkomst met Zorgmail nodig én een Zorgmail koppeling vanuit Novadent.
Voor het aanvragen van een Zorgmail koppeling kunt u een e-mail sturen naar info@complan.nl
De kosten van de Zorgmail koppeling bedragen per declarant EUR 50.– voor de initiële installatie inclusief het huidige
kalenderjaar en vervolgens EUR 50.– per declarant per jaar.
Gelieve in uw aanvraag e-mail aan te geven dat u bekend én akkoord bent met deze kosten. Onze helpdesk neemt dan
contact met u op om de Zorgmail koppeling te installeren.
Wat is Zorgmail?
Via Zorgmail kunt u beveiligde e-mails versturen naar andere gebruikers met een Zorgmail account. U krijgt hiervoor een
aparte online Zorgmail mailbox.
In uw reguliere mailbox ontvangt u een bericht zodra er een mail in uw Zorgmail mailbox klaar staat.
Beveiligd e-mailen via de Zorgmail koppeling is alleen mogelijk met andere gebruikers van Zorgmail. Om deze reden
wordt Zorgmail landelijk door het KNMT, NVM en ANT gepromoot onder tandheelkundige professionals als dé oplossing
voor beveiligd via de mail communiceren.
Zorgmail account gegevens instellen
Na installatie van de Zorgmail koppeling, dient u op één computer in uw netwerk de account gegevens van Zorgmail in te
stellen.
U doet dit via onderdeel Medewerkers. U selecteert hier aan de linkerzijde de declarant en klikt onderaan het scherm op
de knop [Zorgmail instellingen].
Hier voert u uw accountgegevens Zorgmail voor EDI berichtenverkeer met zorgmail in. U heeft deze naar aanleiding van u
aanvraag van Zorgmail ontvangen.
Uw gebruikersnaam is een 9-cijferig getal en het mail adres eindigt op @lms.lifeline.nl.

Deze accountgegevens worden nu gebruikt voor de declarant en alle medewerkers die hieronder vallen.
Zijn er behandelaars in uw praktijk werkzaam met een eigen Zorgmail account, dan kunt u via onderdeel Medewerkers
voor deze behandelaars eigen accountgegevens invoeren.
Zolang deze niet specifiek bij de medewerker zijn ingevoerd, worden de accountgegevens van de declarant gebruikt.
Hoe werkt de Zorgmail koppeling?
In Novadent kunt u bij uw relaties een extra adres voor beveiligde e-mail invoeren. Wanneer een Zorgmail adres bij een
geadresseerde relatie gedetecteerd wordt, heeft u de keuze de mail vanuit Novadent via Zorgmail te verzenden. Het
Zorgmail-icoon licht hiervoor op. NB. Het Zorgmail-icoon is pas zichtbaar na activering van de koppeling.
In het mail proces vanuit Novadent verandert er verder niets. Alleen de keuze voor verzending via Zorgmail of reguliere
mailaccount is toegevoegd.
Mail aan patiënten en andere relaties die niet aangesloten zijn bij Zorgmail, blijft via de reguliere mail verlopen. Houdt u
er rekening mee dat u via de reguliere mail geen vertrouwelijke persoonsgegevens mag verzenden.
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Op dit moment is het voor 1ste lijns zorgverleners nog niet
mogelijk om via Zorgmail beveiligde mail te sturen naar
ontvangers die geen Zorgmail account hebben.
Vooralsnog is het in Novadent alleen mogelijk om een behandelkaart, de parorapportages en alle e-mail vanuit de
Correspondentie via Zorgmail te verzenden.

Behandelkaart via Zorgmail verzenden
In het venster voor het afdrukken of versturen van een behandelkaart heeft u bij de geselecteerde relatie nu keuze uit twee mailadressen. Wanneer u het Zorgmail adres selecteert, zal op de verzend knop een Zorgmail-icoon verschijnen om aan te geven dat de mail
via Zorgmail verzonden zal worden.

Correspondentie via Zorgmail verzenden
Alle brieven of recepten die u als e-mail via de Correspondentie aanmaakt, kunt u via Zorgmail verzenden.
Zodra bij de geadresseerde relatie een Zorgmail adres is ingevoerd, ligt naast het reguliere
mail icoon ook het Zorgmail-icoon op in de werkbalk.

Röntgenfoto’s via Zorgmail verzenden
Wilt u uw NovaX foto’s via Zorgmail versturen, dan dient u dit via de Correspondentie te doen. In de Correspondentie
kunt u uw mail schrijven of een standaard mail selecteren en vervolgens via menu Invoegen, ‘NovaX afbeelding’ uw
NovaX foto’s aan een e-mail toevoegen.

Rapportages via Zorgmail verzenden
Wanneer u uw Rapportages digitaal via onderdeel Paro Rapportage verstuurd, zullen de rapportages aan verwijzers waarbij een Zorgmail adres is ingevuld automatisch via Zorgmail verlopen.

Meer informatie over de werking en kosten van Zorgmail kunt u vinden op www.zorgmail.nl
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Recalls
In de module Overzichten vindt u onder andere het onderdeel Recalls. Hier kunt u instellen op welke manier u patiënten
wilt oproepen voor controle. U kunt kiezen uit 5 verschillende manieren van oproepen. Ook is het mogelijk om meerdere
van deze keuzes tegelijk aan te vinken, zodat u bijvoorbeeld patiënten die een bepaalde vaste controle maand hebben
en/ of patiënten die in die betreffende maand een datum laatste bezoek hebben, tegelijkertijd kunt oproepen.
NB. Door oproepmethodes te combineren vraagt u patiënten op die aan één van deze criteria voldoen, niet patiënten die aan al deze voorwaarden voldoen.
De oproepmethodes onder "Selectie recalls" en "Extra selectie patiënten" zorgen wel voor een combinatie van selectie
criteria waar de patiënten beide aan moeten voldoen om in de oproeplijst te worden opgenomen.

Recall selectie
Wanneer u patiënten wilt oproepen voor de (half)jaarlijkse controle, zijn er verschillende methodes om hiervoor een
selectie uit het patiënten bestand te maken. Om er voor te zorgen dat u de juiste patiënten oproept is het belangrijk
een goede overweging te maken voordat u voor een bepaalde oproep methode kiest. Elke methode heeft zo zijn voordelen en beperkingen. In de basiscursus behandelen
we alleen de twee meest gebruikte methodes:

Oproepen op vaste controle maand:
Deze manier van oproepen gebruikt u wanneer u
de patiënten altijd in een vaste maand wilt oproepen voor controle. U stelt bij de patiënten een
vaste maand en frequentie in en roept ze dan naar
gelang de recall frequentie elk jaar/ half jaar in
dezelfde maanden op. U hoeft niet zelf de recallmaand aan te passen. Hier zorgt de frequentie
automatisch voor.
Deze methode heeft echter wel als nadeel dat de
recallmaand niet automatisch wordt aangepast
wanneer de patiënt in een andere maand dan bedoeld voor controle is geweest.
Als voordeel heeft deze methode dat een patiënt
ook wanneer deze een keer niet verschijnt voor
een controle bezoek, evengoed de volgende keren
wel gewoon weer in dezelfde periode opgeroepen
wordt.

Oproepen op volgend bezoek:
Wanneer u patiënt oproept op volgend bezoek, maakt u een selectie op basis van de laatste keer dat een patiënt (voor
controle) is geweest en de bij de patiënt ingestelde recall frequentie.
In de Instellingen van de behandelkaart, tabblad Recalls geeft u eenmalig aan dat u geen gebruik wilt maken van vaste
controle maanden, maar wilt op vragen op volgend bezoek.
Het volgende bezoek wordt bepaald aan de hand van de datum van het laatste bezoek van de patiënt of des gewenst
wanneer de patiënt voor het laatst voor een bepaalde behandeling (bijv. controle) is geweest.
De recallfrequentie stelt u per patiënt in de patiëntgegevens in.
Linksboven in de behandelkaart wordt de huidige recallfrequentie en controle maand/ maand volgend bezoek weergegeven.
Wanneer u gaat beginnen met deze oproepmethode kunt u dit echter in één keer voor alle patiënten op een standaard
waarde instellen via de Toolbox. Wij raden u aan hiervoor begeleiding van onze helpdesk te vragen.
Deze oproepmethode heeft als voordeel dat de recallmaand
automatisch wordt aangepast als de patiënt een keer een
maand eerder of later komt. Het nadeel is dat wanneer de
patiënt een controle bezoek overslaat, zijn datum volgend
bezoek niet wordt aangepast en de patiënt dus niet meer opgeroepen wordt.
Om deze reden raden wij aan deze oproep methode altijd te
combineren met Controle recalls. (zie hoofdstuk Controle recalls).

Extra recall selecties:

Het uitsluiten van patiënten die al een bepaald type (toekomstige) afspraak in de agenda hebben; bijvoorbeeld
een controle afspraak.




Het splitsen van patiënten in diverse groepen. Bijvoorbeeld een aparte groep voor prothese patiënten.



Wanneer u opvraagt op afspraak in agenda, bepaalt de selectie “patiënten bij medewerker” naar welke agenda
wordt gekeken.



Patiënten die lang niet meer zijn geweest uitsluiten.

Het splitsen van patiënten met verschillende standaard behandelaars. (alleen patiënten van bepaalde vaste behandelaar oproepen)

Page 52




Restitutie en natura patiënten splitsen.
Jeugd en volwassen patiënten splitsen.

NB. De medewerker keuze bovenin het recall scherm bepaalt de layout en teksten die u gebruikt voor de recalls. De
medewerker keuze midden in het recall scherm bepaald wiens patiënten u gaat oproepen.

Recalls versturen
Wanneer u een keuze heeft gemaakt in de manier van oproepen, vraagt u de selectie op in scherm. U selecteert onderin
het recallscherm een lijst layout (dit bepaalt welke patiëntgegevens u in het scherm krijgt) en klikt vervolgens op [Toon
op scherm].
U krijgt nu een lijst van patiënten in het scherm die aan uw oproep-selectie voldoen.
Onderin het scherm kunt u een verzend methode kiezen. U kunt kiezen uit een lijst, brieven, kaartjes of etiketten uitdraaien of deze patiënten een SMS of E-mail sturen. Uiteraard is een combinatie hiervan ook mogelijk. Achter elke patiënt staan aan het eind van de regel maximaal drie kolommen met groenen, rode, grijze of gele bolletjes. Deze drie kolommen bepalen of de patiënt een E-mail, SMS of oproep per post (brief/ kaartje/ etiket) krijgt. In de Instellingen van de
recalls kunt u aangeven welke van deze verzending methodes bij u in de praktijk van toepassing zijn.
In menu Instellingen van het Recall-scherm (het achterliggende scherm) kunt u ook aangeven welke verzendmethode de
voorkeur krijgt, wanneer u met meerdere methodes werkt (bijv. degene waarvan een mobielnummer bekend is een SMS
en de rest een E-mail of kaartje per post). De verzendmethode die als bovenste staat krijgt de voorkeur.

Per patiënt kunt u eventueel een uitzondering op deze voorkeur maken. Bijvoorbeeld wanneer een patiënt wel zijn email adres heft doorgegeven, maar persé geen recall per mail wil ontvangen. U kunt dit in de patiëntgegevens aangeven.
Wanneer u er voor kiest de gezinnen te verzamelen, krijgt een gezin één gezamenlijke oproep. U kunt verzamelen op
basis van adres of gezinsrelatie. In het <recallbetreft> veld in de gekozen layout worden de betrokken gezinsleden vermeld. In de Instellingen van de Recalls kunt u aangeven welke gegevens u naast de naam van de gezinsleden wilt vermelden: patiëntnummer, geslacht en/of geboorte datum. Vanwege het beperkte aantal tekens dat u kunt gebruiken in een
SMS, raden wij aan dit veld niet in de SMS layout te verwerken en/ of bij het verzenden van oproepen per SMS de gezinsleden niet te verzamelen.
In de meeste gevallen is verzamelen op adres de beste methode, behalve wanneer u in een regio woont waar veel patiënten die geen gezin zijn wel op één adres wonen (denk aan studentenhuizen of bijv. kloosters).

Verzend methode instellen:
Wanneer u op [Samenstellen lijst] heeft geklikt, krijgt u een lijst met daarin alle patiënten die aan de ingestelde recall
criteria voldoen. In de (maximaal) drie laatste kolom staat aangegeven op welke wijze er een oproep naar de patiënt
verzonden wordt. In deze kolommen zijn vier verschillende kleuren mogelijk:
Een groen stipje betekent dat deze verzendwijze gebruikt wordt voor de betreffende patiënt. Een rood stipje betekent
dat deze wijze van verzending wel mogelijk is, maar momenteel niet gebruikt wordt. Rode en groen stippen kunt u
d.m.v. dubbelklik met de linker muisknop in groen c.q. rood wijzigen. Grijze rondjes betekenen dat de betreffende verzendmethode niet mogelijk is bij de patiënt omdat deze bijvoorbeeld geen E-mail adres of mobielnummer in zijn/ haar
patiëntgegevens heeft staan. Een geel stipje betekent dat de patiënt geen eigen oproep krijgt, maar genoemd wordt op
een gezinsoproep. Deze gele stippen zijn alleen zichtbaar wanneer u heeft gekozen voor gezinsleden verzamelen.
In dit geval staat alleen bij het gezinshoofd aangegeven welke verzendmethode gebruikt wordt en wordt hierbij ook alleen gekeken naar de eventuele voorkeuren van het gezinshoofd m.b.t. het verzenden van oproepen.
Patiënten die u toch geen oproep wilt sturen kunt u uit de lijst verwijderen door deze met rechts aan te klikken en te
kiezen voor "Patiënt verwijderen". Via dit menu onder de rechter muisknop kunt u ook de behandelkaart van de betreffende patiënt openen.
Onderin het recall scherm wordt het totaal aantal patiënten per verzendmethode vermeld.
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Recalls mailen: U kiest de optie E-mailen en selecteert hierachter de gewenste E-mail tekst. Met het icoon hierachter
kunt u de tekst eventueel bewerken. Wanneer u op Start klikt worden de e-mail verstuurd.
Houdt hierbij wel rekening met eventuele beperkingen van uw providers. Bij niet alle mail providers is het standaard
mogelijk grote hoeveelheden mail tegelijkertijd te versturen (anti-spam bescherming). Informeer hiernaar bij twijfel.
Recalls via SMS: U kiest de Optie SMS en de gewenste SMS tekst. Houdt bij het opstellen van een tekst rekening met het
beperkte aantal tekens per bericht (bovenin de correspondentie vindt u een teller). Denk hierbij ook aan invulvelden die
worden gevuld met bijv. de patiëntnaam. De tekst kunt u aanpassen via het icoon achter dit selectie veld. Wanneer u op
Start klikt worden de SMS berichten verzonden.
NB. De SMS module dient apart aangeschaft/ geactiveerd te worden en de webclient dient (het wereldbolletje naast de
systeemtijd) op één computer in uw netwerk verbinding te hebben.
Recall-kaartjes afdrukken: Eén van de opties voor het afdrukken van de recalls is het gebruik van A6 kaartjes. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een A4-vel door scheurlijnen in vieren is verdeeld. U kunt hier dus standaard geen losse
kaartjes voor gebruiken. Wilt u hier toch losse kaartje voor gebruiken, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk
voor een aanpassing. Recall-kaartjes bestaan uit een adres en een eigen tekst. Deze tekst kunt u aanmaken door op het
icoon naast het tekstvlak te klikken. U kunt hier eventueel meerdere teksten aanmaken waar tussen u een keuze kunt
maken bij het afdrukken.
U kunt recall-kaartjes enkelzijdig of dubbelzijdig bedrukken. Wanneer u kiest voor enkelzijdig worden de tekst en adres
op één zijde naast elkaar geprint. De andere zijde is blanco of u kunt voorbedrukte kaartjes met een afbeelding of logo
op de andere zijde gebruiken. U dient uw recall layout hier ook voor aan te passen. Bij dubbelzijdige kaartjes wordt het
adres op de ene zijde geprint en de tekst op de andere zijde. Wanneer u de recallkaartje dubbelzijdig wilt bedrukken,
print u eerst de adreszijde en draait u daarna het papier om. U vinkt nu de optie "Kaartje achterzijde" aan en print de
tweede zijde. Door een patiënt te selecteren en op de knop [Voorbeeld] te klikken, krijgt u een voorbeeld van het te
verzenden kaartje te zien.
Recall-etiketten afdrukken: Door de optie "Etiket" te selecteren, kunt u adres-etiketten voor de patiënten die een
recall krijgen afdrukken.In de keuzebalk kiest u de etikettenlayout van het soort etikettenvellen dat u gebruikt. Wilt u
een nieuwe layout voor de etiketten aanmaken, dan klikt u op het icoon naast de keuzebalk. U komt dan in de correspondentie waar u een nieuwe layout kunt aanmaken. Door een patiënt uit de lijst te selecteren en op de knop
[Voorbeeld] te klikken, krijgt u een voorbeeld van één etiket te zien.
Recall-lijsten afdrukken: Een lijst van patiënten die een oproep dienen te krijgen (zoals deze ook in het scherm
staat) kunt u afdrukken door ‘lijst’ aan te vinken. In de keuzebalk is de lijstlayout keuze grijs; deze heeft u namelijk al
in het achterliggende geselecteerd. Wilt u een nieuwe lijstlayout aanmaken, dan klikt u op het icoon naast de keuzebalk
in het achterliggende scherm. U komt dan in het onderdeel voor het aanmaken van een nieuwe lijstlayout. De lijst in het
scherm kunt u naar eigen inzicht sorteren door op de kolomkoppen boven de kolommen te klikken.

Controle recalls
Het is verstandig het verzenden van recalls te combineren met recall controle. Zo kunt u in de gaten houden of alle patiënten reageren op de door u verzonden oproep.
U vindt Controle recalls in menu Patiënten in het hoofdscherm van overzicht of de knop onderaan het Recall scherm.
Bij Controle recall selecteert u de Gewenste recall run rechts in het scherm. Hierbij staat datum, verzendmethode en
medewerker aangegeven. Links in het scherm is standaard aangegeven dat er gecontroleerd wordt op presentie, afspraak in agenda en behandeling. Dit houdt in dat vanaf de datum waarop de recalls verzonden zijn (dit is de datum die
standaard geselecteerd wordt als peildatum) gekeken wordt of er voor de patiënten afspraken zijn, behandelingen zijn
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ingevoerd of zijn datum laatste bezoek is gewijzigd. Is
dit allen niet het geval, dan heeft de patiënt klaarblijkelijk niet gereageerd op uw controle oproep. De
patiënt zal dan in het overzicht Controleren recalls
verschijnen zodat u deze patiënt nogmaals een oproep kunt sturen (eventueel via een andere verzend
methode) of na kunt bellen.
Door op [Toon op scherm] te klikken, krijgt u dit overzicht in het scherm.
Het scherm dat nu opent werkt op dezelfde wijze qua
verzending als het recall scherm zelf.
U heeft hier de keuze uit brief, kaartje, email, sms of
lijst.

Overzicht behandelingen
In het onderdeel Overzicht behandelingen heeft u een aantal opties die u aan of uit kunt vinken om zo het door u gewenste overzicht te krijgen. Zo kunt u hier bijvoorbeeld ter controle aan het einde van de werkdag een daglijst printen
van de ingevoerde verrichtingen van alle medewerkers/ declaranten of per medewerker/ declarant.
Ten eerste kunt u de periode instellen waarvan u een overzicht wilt hebben. Hierna stelt u de medewerker en eventueel
declarant in waarvoor u een overzicht wilt opvragen. Eventueel kunt u door het selecteren van een bepaalde verzekeraar
alleen behandelingen van patiënten bij die verzekeraar opvragen. Door het aangeven van keuzes bij restitutie en/of
natura, wel en/ of niet afbehandeld en wel en/of niet gedeclareerd bepaald u exact welke behandelingen wel en niet in
het overzicht komen.
Wanneer u een overzicht van bijvoorbeeld alleen de jeugdpatiënten wilt hebben, kunt u dit instellen door middel van de
geboorte datum. Hiernaast heeft u ook nog de keuze om alleen begrotingen of alleen de totalen weer te geven. Bij volgorde kunt u bepalen of het overzicht op datum, op naam, op patiëntnummer of op volgorde van de afspraken in de agenda gesorteerd dient te worden. Wanneer u de behandeling op volgorde agenda uitdraait, zal er een uitroepteken achter
de patiënt geprint worden wanneer een patiënt op een bepaalde datum wel verrichtingen in zijn kaart heeft staan, maar
geen afspraak in agenda.
Door een klik op de knop [Toon op scherm] krijgt u het overzicht op scherm. Vanuit het overzicht op scherm kunt u ook
direct naar de behandelkaart van één van de patiënten uit het overzicht. U klikt de betreffende patiënt met rechts aan
en kiest voor "Behandelkaart van patiënt openen". Met de knop [Afdrukken] kunt u het overzicht afdrukken.
NB. Het overzicht behandelingen wordt bepaald a.d.h.v. de behandeldatum van de verrichtingen; niet de declaratie datum! Verrichtingen die in een latere maand gedeclareerd worden dan wanneer zij zijn uitgevoerd, zullen dus
op het overzicht van de maand waarin zij zijn uitgevoerd verschijnen; niet op het overzicht van de maand waarin
zij zijn gedeclareerd.

Lijst niet gedeclareerde verrichtingen:
Via het overzicht behandelingen kunt u bijv. een overzicht uitdraaien van alle nog te declareren verrichtingen van patiënten die wel afbehandeld zijn.
U stel hiervoor bijvoorbeeld de periode in op vanaf het begin van het jaar tot vandaag. Vervolgens kiest u één bepaalde
medewerker of Alle medewerkers.
U zet een vinkje bij : √ restitutie en/ of natura, √ Afbehandelde patiënten (vinkje bij Niet afbehandelde patiënten haalt
u weg) en √ Niet gedeclareerde behandelingen (vinkje bij Wel gedeclareerde behandelingen haalt u weg). Op deze manier krijgt u een overzicht van alle niet gedeclareerde verrichtingen van dit jaar van afbehandelde patiënten. Eventueel
kunt u door het selecteren van een bepaalde verzekeraar alleen de behandelingen van patiënten bij die verzekeraar opvragen.

Lijst niet afbehandelde patiënten:
Hiermee kunt u regelmatig controleren of er (ten onrechte) patiënten op Niet afbehandeld staan. Het is aan te raden dit
overzicht in ieder geval aan het einde van het jaar op te vragen, zodat het hele declarabele verrichtingen bestand gedeclareerd kan worden. Deze lijst kunt u uitdraaien door in het onderdeel Overzichten te kiezen voor Overzicht behandelingen.
Het eerste invoerveld is de datum, deze kunt u zelf aanpassen of automatisch laten invullen door met een puntje aan te
geven of u deze lijst "vanaf deze maand" of "vanaf dit jaar" wilt. Meest gebruikelijk is aan te geven dat u deze lijst "vanaf
dit jaar" wilt, het programma controleert de behandelingen vanaf deze datum.
Hierna maakt u de keuze of u dit overzicht van alle medewerkers of van één medewerker wilt. U geeft met een vinkje
aan: √ Restitutie, √ Natura, √ Niet afbehandelde patiënten, √ Niet gedeclareerde behandelingen. De sortering stelt u
naar keuze in op naam, datum of patiëntnummer. Vervolgens klikt u op [Toon op scherm]. De patiënten die in het
overzicht naar voren komen, kunt u hierna eventueel in invoeren behandelingen handmatig op "Afbehandeld" zetten en
alsnog declareren.

Complan geeft de volgende cursussen:
-

Basiscursus Novadent
Basiscursus agenda
Cursus correspondentie
Basiscursus boekhouding
Vervolgcursus
Praktijk gebonden cursus op locatie

Bij interesse kunt u contact opnemen voor de
actuele cursusplanning, tel 0229 266 606.

