Tarieven Update 2019
Beste Novadent gebruiker,
Hierbij ontvangt u het begeleidend schrijven bij de Tarieven Update Novadent Januari 2019. U kunt de
update downloaden vanuit het Novadent programma. Zie ‘Verwerking Tarieven Update’ voor
instructies. Wij adviseren u dringend deze brief volledig door te lezen vóór verwerking van de Tarieven
Update.
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Wijzigingen in de Tarieven Update 2019
Met deze tarieven update worden de nieuwe tarieven volgens de NZa tariefbeschikking 2019 met
een ingangsdatum van 01-01-2019 doorgevoerd in uw Novadent pakket.
Daarnaast worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:
 De toevoeging van nieuwe tariefcodes
 Het deactiveren van vervallen tarief codes
 Overige wijzigingen m.b.t. tariefcodes
 Nieuwe regelgeving tandtechniek in eigen beheer
Let op! Voor vragen over de tariefcodes en/of overige bepalingen in de tariefbeschikking kunt u zich
wenden tot de NZa of uw beroepsvereniging.

Nieuwe tariefcodes:
De onderstaande codes worden door de tarieven update nieuw toegevoegd per 2019:
X11
Beoordelen kleine röntgenfoto
X23
Beoordelen kaakoverzichtsfoto
X34
Beoordelen schedelfoto
M30
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
M40
Fluoridebehandeling
J28
Plaatsen volgend implantaat
J29
Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler)
J36
Verwijderen implantaat
J37
Vervangen volgend implantaat
J34
Bepaling van stabiliteit implantaat middels ISQ-meting
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J78
J79
F130A

Verwijderen en vervangen drukknop
Verwijderen en vervangen steg
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door
orthodontische zorgaanbieder
F131A
Vervaardigen van een diagnostische setup
F132A
Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie
F133A
Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie
F810A/ F810B/ F810C Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot met 4 vanwege slijtage

Vervallen Tariefcodes:
De onderstaande codes zijn vervallen en worden door de tarieven update gedeactiveerd per 2019:
M10
Fluoridebehandeling methode 1
M20
Fluoridebehandeling methode 2
E98
Materialen voor thuisbleken
J16
Kaakverbreding en/of verhoging in de tweede kaakhelft
J21
Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond
J22
Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond
J24
Plaatsen volgende Healing Abutment in dezelfde kaak, door dezelfde wond
J25
Plaatsen volgende Healing Abutment in dezelfde kaak, andere wond
J31
Volgende bindweefseltransplantaat

Overige wijzigingen:
Overige wijzigingen m.b.t. de tariefcodes:
Element gebonden invoer
De onderstaande codes dienen per 2019 element gebonden ingevoerd te worden en zullen door de
tarieven update dan ook worden omgezet naar element gebonden invoercodes:
E44
Verwijderen spalk, per element
H33
Hemisectie van een molaar, per element
P40
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te
vervangen element
P29
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit
T85
Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met
flapoperatie in hetzelfde sextant, per element.
F815A/ F815B/ F815C Verwijderen spalk, per element
Verplichting vermelding kaak
Bij een aantal prestaties wordt in de huidige regelgeving al gesteld dat deze gelden per kaak. Bij deze
codes dient ook in de declaratie aangegeven worden welke kaak de prestatie betreft.
Dit was per 2017 al het geval voor een aantal implantologie-codes, maar per 01-01-2019 dient dit te
gebeuren bij alle codes die per kaak gelden.
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Binnen Novadent doet u dat via de kolom ‘Kaak’ in de behandelregel. Wanneer u een code invoert
waarvoor deze verplichting geldt, zal het programma ook een melding geven dat de boven- of
onderkaak ingevoerd moet worden.

Let op! De kolom ‘Kaak’ staat standaard vrij achteraan in de behandelregel. Is de kolom niet
zichtbaar, scrolt u dan iets meer naar rechts in het scherm.
Fluoridebehandeling
Volgens de beroepsverenigingen passen de verschillen in fluoridebehandelingen niet meer bij deze
tijd en het onderscheid is daarom niet langer nodig. Zoals eerder vermeld zijn daarom de codes M10
en M20 voor fluoridebehandeling per 2019 vervallen en geclusterd onder prestatie code M40
Fluoridebehandeling per kaak (incl. polijsten).
Prestatiecode M40 is ook bedoeld voor het behandelen van meer dan 5 elementen met fluoride of
chloor-hexidine. Indien er minder dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine worden
behandeld, is M30 aangewezen.
Omdat vele Novadent gebruikers gewend waren de fluoridebehandeling met code fl1 en fl2 in te
voeren wordt voor code M40 ook de invoercode fl toegevoegd.
Materialen voor thuisbleken
Zoals eerder vermeld is code E98 Materialen voor thuisbleken vervallen. De materialen voor thuis
bleken kunnen indien deze gepaard gaan met zorg (E97 Uitwendig bleken, per kaak) middels de
techniek- en materiaalkosten bij code E97 in rekening worden gebracht.
Beoordelen röntgenopname
De prestaties X10, X21, X22, X24 en X25 zijn bedoeld voor het maken én beoordelen van foto’s. De
omschrijving van deze codes wordt per 2019 zo aangepast, dat dit daar ook uit blijkt. Daarnaast
worden codes X11, X23, X34 toegevoegd voor enkel het beoordelen van de foto. De prestatie voor
het beoordelen van de foto kan niet door dezelfde mondzorgaanbieder (praktijk) in rekening worden
gebracht als de prestatie voor het maken én beoordelen van de foto.
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
De prestatie V40 wordt opgesplitst in ‘het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen’ (V40)
en de ‘Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventie) toedienen medicament’ (M30).
Gewijzigde omschrijving
Van de volgende codes wordt de omschrijving aangepast, naar de nieuwe per 2019 geldende
omschrijving: C84, M05, A20, R73, H33, T21, T22, J07, J15, J27, J30, J50.
Functioneel wijzigt er niets aan deze codes.
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Nieuwe regelgeving tandtechniek in eigen beheer:
In de toelichting van de regeling mondzorg is verduidelijkt hoe materiaal- en techniekkosten
geregistreerd moeten worden. Is er sprake van ingekochte materialen- en technieken, dan declareert
u deze via de techniekkosten bij de bijbehorende verrichting (kolom Te.Pa of Te.Vz in de
behandelkaart).
Worden de materialen en technieken vervaardigt in eigen beheer, dan worden de prestaties
tandtechniek in eigen beheer in rekening gebracht. De prestaties en tarieven tandtechniek in eigen
beheer zijn hiervoor per 2019 herijkt.
Let op! Indien u in 2019 gebruik gaat maken van het declareren van deze tarieven voor Tandtechniek
in eigen beheer, kunt u naar keuze deze tarieven door de tarieven update laten toevoegen.
Standaard worden deze tarieven niet toegevoegd.
De complete tarieflijsten voor tandheelkunde, orthodontie en tandtechniek in eigen beheer kunt u
terugvinden op de website van de NZA.

Voorbereidingen voor verwerking
Indien u in 2019 gebruikt wilt maken van de tarieven voor tandtechniek in eigen beheer dient u
hiervoor een tariefgroep aan te maken.
U gaat naar onderdeel Verrichtingen, Bewerken tariefgroepen.
U klikt op het Nieuw-icoon en voegt een nieuwe
groep toe met code TT (dubbel T) en omschrijving
‘Tandtechniek’. Heeft u al een groep TT, dan kunt
u deze blijven gebruiken.

Verwerking Tarieven Update
De Tarieven Update kunt u direct verwerken! U hoeft niet te wachten tot 31-12-2018/ 01-01-2019.
Na verwerking van de update, gaat de nieuwe tarieflijst automatisch pas in per 01-01-2019.
Ondersteuning Windows versies
Novadent wordt niet meer ondersteund onder Windows Vista.
Servers/hoofdcomputers met Windows 7 of lager óf een 32bits Windows versie zullen in de loop van
2019 niet meer ondersteund worden (werkstations nog wel).
Deze tarieven update kan nog wel op Windows 7/32bits computers verwerkt worden.
Daarnaast raden wij u aan om alle Windows service packs op uw systemen te verwerken. Dit om latere
conflicten met aanvullende Microsoft-onderdelen (.Net) te voorkomen.
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De update verwerkt u als volgt:


Maak van tevoren een back-up van uw huidige gegevens!



De Tarieven Update hoeft u maar op één computer in uw netwerk te verwerken. Het maakt
niet uit welke computer dit is.
Sluit Novadent op alle computers in uw netwerk behalve één.
Ga in het hoofdmenu van Novadent naar het vraagteken en kies
voor Controleer op Updates.
U download de Tarieven Update met de knop [Start download].










Na het downloaden vindt u de update terug in de map Mijn
documenten\Novadent. Sluit nu Novadent af en ga naar Mijn
documenten, map Novadent.
Dubbelklik op de gedownloade
TarievenUpdateSetup_20190101_4609.exe.
U volgt verder de instructies in het scherm tot het
onderstaande scherm verschijnt:
U klikt op [Start] om de tarieven voor 2019 toe te voegen aan
uw pakket.

Wanneer de update klaar is, drukt u op [OK] en keert u terug in dit
scherm.
Tarieflijst tandtechniek in eigen beheer
Wilt u ook de tarieven voor tandtechniek in eigen beheer toevoegen, dan gaat
u nu naar menu Bestand linksboven in het scherm en kiest u voor TariefUpdate Tandtechniek.
U selecteert hier het bestand tar20190101_tech met een dubbelklik. De tarieven voor tandtechniek in
eigen beheer voor 2019 worden nu ook aan uw pakket toegevoegd.
Krijgt u een melding dat Tariefgroep TT niet bestaat? Zie dan Voorbereidingen voor verwerking.
Wanneer dit klaar is of wanneer u de tarieven voor tandtechniek in eigen beheer niet wilt toevoegen,
kunt u de tarieven update volledig sluiten.

Controle na verwerking
Na verwerking van de tarieven update zijn er twee eenvoudige manieren om te controleren of u de
update correct verwerkt heeft:
1) U zet rechtsboven in de behandelkaart de datum op een datum in 2019 en probeert een
verrichting in te voeren. Lukt dit en klopt het tarief voor 2019, dan is de tarieven update gelukt.
2) U gaat naar onderdeel Verrichtingen, Bewerken tarieflijsten.
U heeft hier een tarieflijst 2019-01.
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Noodzakelijke handmatige aanpassingen
Met de tarieven update proberen we u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Er zijn echter
zaken die specifiek voor uw praktijk zijn en daarom handmatig ingesteld moeten worden:






Overeenkomsten met verzekeraars (declareren via Vecozo)
Wijzigingen verzekeraars doorvoeren
Behandelreeksen aanpassen
Te controleren verrichtingen aanpassen
Begrotingen aanpassen

Overeenkomsten met verzekeraars/ declareren via Vecozo
Indien u rechtstreeks via Vecozo aan een verzekeraar wilt kunnen declareren, dient u hiervoor
binnen Novadent ‘Contracten’ aan te maken. Het kan zijn dat u daadwerkelijk hiervoor een
overeenkomst met de verzekeraar heeft gesloten, maar het kan ook dat de verzekeraar vrijstelling
verleend voor bijvoorbeeld jeugdige verzekerden waarbij de behandeling uit de basisverzekering
wordt vergoed.
Normaliter worden deze overeenkomsten ingesteld voor één jaar en dienen zij elk jaar verlengd te
worden (of niet).
Indien u dit jaar al rechtstreeks declareerde voor bepaalde zorgverzekeraar, dan kunt u uw
bestaande contracten kopiëren voor het nieuwe jaar.
U gaat hiervoor naar onderdeel Verzekeraars, knop [Contracten].
Linksonder staat nu de eerste verzekeraar geselecteerd. Wanneer u hiernaar boven scrolt, kunt u
kiezen voor ‘alle verzekeraars’.
U krijgt nu alle actieven contracten (van 2018) in het scherm. Wilt u de overeenkomst – oftewel het
rechtstreeks declareren via Vecozo – ongewijzigd voortzetten dan selecteert u het contract en klikt u
op [Kopie].

Wilt u nieuwe contracten
aanmaken of wijzigingen
aanbrengen in voor welke
verzekeraar u behandelingen
rechtstreeks via Vecozo
declareert?
Raadpleeg dan de instructies op
https://www.complan.nl/veelgestelde-vragen
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Wijzigingen verzekeraars doorvoeren
Per 01-01-2019 vervalt Uzovi code 7084 voor De Friesland Zorgverzekeraar en komt hiervoor 3358 in
de plaats. Tevens zijn verzekeraar 3359 EUCARE en 3360 Aevitae (EUCARE) nieuw per 01-01-2019.
U dient deze wijzigingen zelf in Novadent door te voeren.
U gaat hiervoor naar onderdeel Verzekeraars en klikt linksboven op de twee blauwe pijltjes.

Alle nieuwe Zorgverzekeraars/ Uzovi codes verschijnen bovenin het scherm.
Met de knop [Alle toevoegen] voegt u deze toe aan uw verzekeraar bestand.
Onderin het scherm staan de vervallen zorgverzekeraars, waaronder 7084 De Friesland.
U kunt deze verzekeraar deactiveren en de patiënten overzetten naar 3358.
Let op! Doet u dit echter pas in 2019 of zodra
u in 2018 niets meer hoeft in te voeren/
declareren voor 7084 De Friesland patiënten.
U selecteert hiervoor 7084 De Friesland en
klikt op de knop [Deactiveren].
Er wordt u nu gevraagd of u de patiënten die
reeds aan 7084 zijn gekoppeld wilt overzetten
naar een nieuwe verzekeraar.
U selecteert hier 3358 en klikt op
[Overzetten]. De patiënten worden omgezet
naar de nieuwe Uzovi code.

Indien u in 2018 voor De Friesland een overeenkomst had ingesteld, vergeet u dan niet deze ook
weer in te stellen voor de nieuwe Uzovi code. Zie Overeenkomsten met verzekeraars.

Behandelreeksen aanpassen
Binnen Novadent kunt u codes aan elkaar koppelen door hier behandelreeksen van te maken. Deze
reeksen met codes kunt u dan in één keer invoeren. Mogelijk staan in deze behandelreeksen codes
opgenomen die in 2019 vervallen.
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Veel gebruikte codes in behandelreeksen zijn bijvoorbeeld de codes voor thuisbleken (E98) of het
plaatsen van implantaten (J21, j22) en Healing Abutments (J24, J25).
U kunt de behandelreeksen aanpassen via de Behandelkaart, menu Programma’s, Instellingen.
In het tabblad Behandelreeksen kunt u vervallen codes vervangen door de nieuwe codes die
daarvoor in de plaats zijn gekomen.

Controle verrichtingen aanpassen
Via het onderdeel Controle verrichtingen kunt u in de gaten houden wanneer een bepaalde
behandeling voor het laatst heeft plaats gevonden. Mogelijk heeft u hierin codes opgenomen die per
2019 vervangen worden. Vaak worden de codes voor fluoridebehandelingen bij jeugdigen hier
bijvoorbeeld in opgenomen.
Deze codes en de datum waarop de behandeling heeft plaatsgevonden worden in het venster links
naast de status praesens getoond.
In dit geval wilt u de oude codes voor fluoridebehandeling (m10/ fl1, m20/ fl2) niet verwijderen uit
dit overzicht, maar u wilt de nieuwe code M40 (m40/ fl) hieraan toevoegen.
U gaat via de Behandelkaart, naar menu Programma’s, Instellingen. In het tabblad te controleren
verrichtingen, kunt u codes die u in de gaten wilt houden aanpassen.
U klikt op het Nieuw-icoon en voert op de blanco regel m40 of fl in, gevolgd door een <Enter>.
Eventueel kunt u in de regel ook aangeven voor welke leeftijdsgroep u de code in de gaten wilt
houden. Hierna slaat u op.

Begrotingen aanpassen
Wanneer u in 2019 een eerder gemaakte begroting omzet naar een te declareren behandeling,
worden de bedragen automatisch aangepast naar de in 2019 geldende tarieven.
Wanneer in de begrotingen echter een behandeling is opgenomen die in 2019 is vervallen, is het niet
mogelijk deze om te zetten. U krijgt dan de waarschuwing dat deze invoercode onbekend is.
Verandert u in dit geval de code handmatig in de vervangende code voor 2019.
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Afsluiten Boekjaar 2018/ Beginnen boekjaar 2019
In Novadent wordt een boekjaar nooit echt afgesloten, maar u dient aan het eind van het jaar wel uw
financiële administratie aan te leveren bij de accountant. Deze zal om een aantal overzichten
verzoeken, welke hieronder genoemd worden.
Alle genoemde overzichten kunt u afdrukken of exporteren naar CSV formaat. CSV bestanden
kunnen bijvoorbeeld in Excel ingelezen worden.
De volgende overzichten heeft u nodig voor het aanleveren van uw administratie:

Lijst openstaande posten 31-12-2018:
U gaat naar Boekhouding, Overzichten, tabblad ‘Declaraties’.
U selecteert keuze ‘Lijst nota’s niet in jaar van verzending voldaan’.
Stel de periode in op 00-2018 t/m 13-2018 en voer in het veld ‘Te controleren jaar’ jaartal ‘2018’ in.
Klik op [Samenstellen overzicht].
U kunt dit overzicht nu afdrukken of exporteren als CSV bestand met
de knoppen rechtsboven in het scherm.

Een overzicht van alle grootboekrekeningen:
U gaat naar Boekhouding, menu ’Bestand’ - ’Afdrukken grootboekkaarten’.
U selecteert periode 00-2018 t/m 13-2018, alle grootboekrekeningen en alle dagboeken.
Klik op [Samenstellen overzicht].

Saldibalans en Winst en verlies rekening:
U gaat naar Boekhouding, Overzichten, tabblad ‘ Saldilijsten’:
U zet het vinkje bij ‘Proefsaldibalans’ uit en stelt de periode in op 00-2018 t/m 13-2018.
Klik op [Samenstellen overzicht].
U kunt dit overzicht nu afdrukken of exporteren als CSV bestand met de knoppen rechtsboven.
Let op! Bij een sluitende administratie heeft u geen bedrag bij 'verschil' onderaan de saldibalans en
winst- en verliesrekening staan.
Heeft u wel een verschil in uw boekhouding?
Probeert u dan in eerste instantie het volgende:
Boekhouding, menu Opties, Controle saldibestanden, Jaar: 2018, Start.
Heeft u hierna nog steeds een verschil, neem dan contact op met onze helpdesk.

Een nieuwe beginbalans voor 2019 invoeren:
U gaat naar Boekhouding, Invoeren boekingen, tabblad ‘Beginbalans’.
U selecteert periode 00-2019, dagboek Beginbalans en klikt op de knop achter stuknummer 0.
Met de knop [Auto] kunt u eventueel de eind saldi van kas/bank/giro van vorig jaar automatisch
overnemen.
Let op! Deze knop is alleen actief als er nog geen beginsaldi zijn ingevoerd in 2019.
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Handmatig beginsaldi toevoegen
U voert als omschrijving 'beginsaldo' in en bij bedrag het beginsaldo. Voor de kas/ bank is een debet
saldo een positief saldo.
U selecteert de grootboekrekening waarbij dit beginsaldo hoort en drukt op [Volgende boeking].
U kunt nu een volgende beginsaldo boeking toevoegen of de wijzigingen opslaan met de knop
[Opslaan stuknummer].
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