Tarieven Update 2020
Beste Novadent gebruiker,
Hierbij ontvangt u het begeleidend schrijven bij de Tarieven Update Novadent Januari 2020. Wij
adviseren u dringend deze brief volledig door te lezen vóór verwerking van de Tarieven Update.
Verwerkt u vóór u de Tarieven Update 2020 eerst de Algemene Update van november!
U kunt de versie van Novadent controleren via het hoofmenu - ? - Info. Het versienummer dient te
beginnen met 7.11 en te eindigen op 5820 of hoger.
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Wijzigingen in de Tarieven Update 2020
Met deze tarieven update worden de nieuwe tarieven volgens de NZa tariefbeschikking 2020 met een
ingangsdatum van 01-01-2020 doorgevoerd in uw Novadent pakket.
Daarnaast worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:
• De toevoeging van nieuwe tariefcodes
• Het deactiveren van vervallen tariefcodes
• Overige wijzigingen m.b.t. tariefcodes
• Nieuwe regelgeving in eigen beheer vervaardigd techniekwerk
Let op! Voor vragen over de tariefcodes en/of overige bepalingen in de tariefbeschikking kunt u zich
wenden tot de NZa of uw beroepsvereniging.
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Nieuwe tariefcodes:
De onderstaande codes worden door de tarieven update nieuw toegevoegd per 2020:
Y02
Onderlinge dienstverlening
Y01
Informatieverstrekking
J87
Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat
R34
Kroon op implantaat
J35
Grondig submucosaal reinigen implantaat
J39
Uitvoeren autotransplantaat
M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element
M81 Behandeling van witte vlekken, volgend element
Voor inhoudelijke uitleg en overige regelgeving m.b.t. bovenstaande nieuwe tariefcodes, verwijzen wij
u naar de Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2020.

Vervallen Tariefcodes:
De onderstaande codes zijn vervallen en worden door de tarieven update gedeactiveerd per 2020:
J79 Verwijderen en vervangen steg: is overbodig.
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal: deze techniek wordt niet meer gebruikt.
R73 Aanbrengen extra retentie of pinnen in schildje: met code R14 dezelfde zorg wordt geleverd.
R46 Brugverankering, per anker: de materialen hiervoor zijn niet meer verkrijgbaar zijn.
U20 Second opinion verricht door Stichting TIP: is niet meer van toepassing.
R28 Endokroon: sluit niet meer aan bij huidige werkwijze.

Overige wijzigingen:
Overige wijzigingen m.b.t. de tariefcodes:
Vernieuwing hoofdstuk Gnathologie
Het hoofdstuk Gnathologie is compleet vernieuwd. Behalve nieuwe tarieven en prestatiecodes heeft
het hoofdstuk ook een geheel nieuwe systematiek gekregen.
Indien u zich bezighoudt met Gnathologie in uw praktijk, raden wij u aan zowel de prestatielijst van
het hoofdstuk Gnathologie als de algemene bepalingen grondig door te nemen. Hierin is veel
vastgelegd m.b.t. wel en niet geoorloofde combinaties van codes in de declaraties. Een goede
voorbereiding kan onnodige afwijzingen voorkomen.
Element gebonden invoer, vermelding kaak en vermelding vlakken
Net zoals voorgaande jaren is het bij een aantal codes verplicht betrokken elementnummer en/ of kaak
te vermelden. Met de tarieven update wordt dit weer bijgewerkt aan de geldende regelgeving voor
2020. Voor codes P45, J70 t/m J78, J40 t/m J43 en J53 t/m J59 is per 01-01-2020 toegevoegd dat de
betrokken kaak vermeld moet worden.
Nieuw per 01-01-2020 is dat er bij een aantal codes in de declaratie ook de betrokken vlakken vermeld
moeten worden. Dit geldt voor de restauratie codes V71 t/m V74, V81 t/m V84 en V91 t/m V94. De

Complan Valens BV | 0229 266 606 | support@complan.nl
Novadent, een onmisbaar element in de mondzorg!
06-Dec-19 v1.0

2

Tarieven Update 2020
vlakken voerde u in uw behandelkaart altijd al in, maar deze werden voorheen niet vermeld in de
declaratie.
Op eigen facturen en begrotingen, zullen deze vlakken voortaan achter de omschrijving van de
behandeling vermeld worden.
Let op! De aanpassing in de programmatuur om vlakken mee te sturen met de declaratie, zit niet in
deze Tarieven Update, maar in de algemene update van november 2019. U dient ook deze algemene
update dus verplicht voor 01-01-2020 te verwerken!
Gewijzigde omschrijvingen
De omschrijving van code R25 is gewijzigd naar “Kroon op natuurlijk element”. Voor een kroon op een
implantaat kan voortaan nieuwe prestatiecode R34 gebruikt worden.
Bij code E63 ”Toeslag voor afsluiting met MTA of vergelijkbaar biokeramisch materiaal” is verduidelijkt
dat dit alleen een toeslag is bij codes E13, E14, E16 en E17.
De toelichting van codes C28, E86, R24, R45, R65, R66, R80, R85, J32, J27, J37, J40, J41, J33, J23, J29,
T21, T22 zijn verduidelijkt, maar functioneel is er niets aan deze codes gewijzigd.
Voor de volledige toelichting verwijzen wij naar de Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige
zorg 2020.

Nieuwe regelgeving in eigen beheer vervaardigd techniekwerk:
In de toelichting van de regeling mondzorg is verduidelijkt hoe materiaal- en techniekkosten
geregistreerd moeten worden. Bestaan uw techniekkosten merendeels uit in eigen beheer vervaardigd
techniekwerk, dan dient u dit aan te geven bij de techniekkosten. Daartoe is een nieuw techniekkosten
venster aan de behandelkaart toegevoegd.
Dit venster verschijnt automatisch bij verrichtingen waarbij u
techniekkosten in rekening mag brengen. Indien deze kosten
merendeels uit in eigen beheer vervaardigd techniekwerk bestaan,
zet u achter de kosten een vinkje bij ‘tandtechniek in eigen beheer’.
Let op! De toevoeging van dit nieuwe venster zit niet in deze Tarieven Update, maar in de algemene
update van november 2019. U dient ook deze algemene update dus verplicht voor 01-01-2020 te
verwerken!
Tarieflijst techniek in eigen beheer
Naast bovengenoemd nieuw vinkje, is er ook nog steeds een aparte tarieflijst voor het registreren van
het in eigen beheer vervaardigd techniekwerk. Hiermee kunt u het honorarium voor het vervaardigen
van het techniekwerk in rekening brengen. De prestaties en tarieven tandtechniek in eigen beheer zijn
hiervoor per 2020 herijkt.
Lees onder Tarieflijst tandtechniek in eigen beheer hoe u deze prestatielijst techniek in eigen beheer
aan uw Novadent pakket kunt toevoegen.
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In de reguliere tandartspraktijk zult u het in eigen beheer vervaardigd techniekwerk declareren via de
techniekkosten (met aanduiding ‘eigen beheer’) en gebruikt u de prestatie codes uit de tarieflijst
‘Techniek in eigen beheer’ alleen voor registratie in de behandelkaart en niet om te declareren.
De complete tarieflijsten voor tandheelkunde, orthodontie en tandtechniek in eigen beheer kunt u
terugvinden op de website van de NZA.

Bereikbaarheid Complan in de kerstvakantie
Op maandag 23 en 24 december houdt Complan haar reguliere openingstijden en bereikbaarheid
aan. Op beide kerstdagen en nieuwsjaardag is Complan volledig gesloten.
De overige dagen in periode van vrijdag 27 december t/m vrijdag 3 januari zijn de support en
technische dienst met een beperkte bezetting beschikbaar met name gericht op praktijken die
nooddienst hebben.
Voor vragen waar geen spoed bij is en ondersteuning van installaties/ migraties naar nieuwe
hardware, zullen wij u verzoeken vanaf maandag 6 januari terug te bellen.
Mocht u dergelijke zaken in de planning hebben, dan adviseren wij u deze te verplaatsen tot na de
kerstvakantie.

Ondersteuning Windows versies: einde Windows 7
De ondersteuning van Microsoft voor Windows 7 loopt af op 14 januari 2020. Hierna wordt er geen
technische ondersteuning en geen software-updates ter bescherming van uw pc meer geleverd voor
Windows 7.
Wij raden u dan ook ten zeerste aan vóór januari 2020 over te stappen naar Windows 10 om te
voorkomen dat u in een situatie komt waarin u ondersteuning nodig heeft die niet langer beschikbaar
is of een veiligheidsrisico loopt.
Complan volgt in de ondersteuning van Novadent de lijn van Microsoft. Bij verdere ontwikkeling van
Novadent zal na 14 januari 2020 dan ook geen rekening meer gehouden worden met Windows 7.
Wanneer er in uw praktijk nog computers gebruik maken van Windows 7 raden wij u aan z.s.m. contact
op te nemen met onze Sales afdeling voor een passend advies over vervanging van deze systemen.
Ook wanneer u uw hardware extern betrekt, raden wij aan altijd van tevoren even contact op te nemen
voor overleg. Dit om problemen met compatibiliteit te voorkomen.
Deze tarieven update kan nog wel op Windows 7 computers verwerkt worden.

Verwerking Tarieven Update
De Tarieven Update kunt u direct verwerken! Wacht u niet tot de kerstvakantie!
In de kerstvakantie is Complan enkel met beperkte bezetting beschikbaar met name gericht op
praktijken die nooddienst draaien en niet voor ondersteuning bij het verwerken van updates.
Na verwerking van de update gaat de nieuwe tarieflijst automatisch pas in per 01-01-2020.
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De update downloaden en verwerken
•

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 downloadt 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.
Dubbelklik op de TarievenUpdate_20200101.exe in Mijn
documenten\Novadent.
U volgt verder de instructies in het scherm tot het hiernaast
getoonde tarieven update scherm verschijnt:
U klikt op [Start] om de tarieven voor 2020 toe te voegen aan
uw pakket.

Wanneer de update klaar is, drukt u op [OK] en keert u terug in dit
scherm. Wanneer u de tarieven voor tandtechniek in eigen beheer
verder niet wilt toevoegen, kunt u de tarieven update volledig
sluiten.

Tarieflijst tandtechniek in eigen beheer importeren/ bijwerken
Wilt u wel 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 tar201200101_tech met een dubbelklik. De tarieven voor tandtechniek
in eigen beheer voor 2020 worden nu ook aan uw pakket toegevoegd.
Heeft u nog niet eerder gebruik gemaakt van prestatiecodes voor Tandtechniek in eigen beheer, dan
zal gecontroleerd worden of de groep TT aanwezig is. Is deze niet
aanwezig, dan moet u deze eerst aanmaken.
U gaat in Novadent 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’.
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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 2020 en probeert een
verrichting in te voeren. Lukt dit en klopt het tarief voor 2020, dan is de tarieven update gelukt.
2) U gaat naar onderdeel Verrichtingen, Bewerken tarieflijsten.
U heeft hier een tarieflijst 2020-01.

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 gelden en daarom handmatig ingesteld moeten worden:
•
•
•
•

Wijzigingen Verzekeraars en zorgkantoren
Overeenkomsten met verzekeraars (declareren via Vecozo)
Behandelreeksen aanpassen
Begrotingen aanpassen

Wijzigingen Verzekeraars en Zorgkantoren
De onderstaande wijzigingen vinden plaats op het gebied van verzekeraars/ UZOVI-codes:
Per 01-03-2019
Per 01-01-2020
Per 01-01-2020
Per 01-01-2020
Per 01-01-2020
Per 01-01-2020
Per 01-01-2020
Per 01-01-2020
Per 01-01-2020

vervallen:
vervallen:
vervallen:
vervallen:
vervallen:
wijziging:
wijziging:
nieuw:
nieuw:

3339 BeterDichtbij
9015 VGZ voor de zorg N.V.
8956 Aevitae (VGZ)
3329 Avéro Achmea
3314 OZF Achmea
7032 Eno wordt UZOVI-code 3347
5502 Zorgkantoor Friesland wordt UZOVI-code 5533
3361 ZEKUR
3362 One Underwriting B.V. (iptiQ)

Bij het uitvoeren van COV-controle in het nieuwe jaar zal bij patiënten van vervallen verzekeraars een
nieuwe verzekeraar/ UZOVI-code naar voren komen die u op dat moment bij de patiënt kunt
overnemen.
Wanneer u bij COV-controle in het nieuwe jaar voor het eerst een patiënt van een nieuwe verzekeraar
tegenkomt zal automatisch gevraagd worden deze nieuwe verzekeraar aan uw bestand toe te voegen.
Bij een wijziging van UZOVI-code zoals voor 5502 Zorgkantoor Friesland en 7032 Eno kunt u in één keer
alle patiënten van deze verzekeraar in uw patiëntenbestand overzetten naar de nieuwe UZOVI-code.
•
•

U gaat via het hoofdmenu naar onderdeel Verzekeraars.
U klikt rechtsboven op de twee blauwe pijltjes.
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•

•
•

•

U zet in het midden van het scherm een vinkje bij ‘inclusief zorgkantoren’ en klikt op de knop [Alle
toevoegen]

Vervolgens zoekt u in het achterliggende scherm UZOVI-code
5502 op en klikt deze dubbel aan.
Onderin het scherm kiest u voor [Deactiveren]. Er wordt
gecontroleerd of er patiënten aan dit zorgkantoor gekoppeld
zijn en gevraagd naar welke UZOVI-code u deze patiënten wilt
overzetten.
Hier kiest u UZOVI-code 5533 en klikt op [Omzetten].

Op dezelfde wijze kunt u verzekeraar 7031 Eno deactiveren en de patiënten die bij Eno verzekerd zijn
omzetten naar UZOVI-code 3347.

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 actieve contracten (van
2019) in het scherm. Wilt u de
overeenkomst/ wijze van declareren
ongewijzigd voortzetten dan selecteert
u het contract en klikt u op [Kopie].

Wilt u nieuwe contracten aanmaken
of wijzigingen aanbrengen bestaande contracten? Raadpleeg dan de instructies op
https://www.complan.nl/veel-gestelde-vragen
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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 2020 vervallen.
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.

Begrotingen aanpassen
Wanneer u in 2020 een eerder gemaakte begroting omzet naar een te declareren behandeling, worden
de bedragen automatisch aangepast naar de in 2020 geldende tarieven.
Wanneer in de begrotingen echter een behandeling is opgenomen die in 2020 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 2020.

Afsluiten Boekjaar 2019/ Beginnen boekjaar 2020
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 31-12-2019:
U gaat naar Boekhouding, Overzichten, tabblad ‘Declaraties’.
U selecteert keuze ‘Lijst nota’s niet in jaar van verzending voldaan’.
Stel de periode in op 00-2019 t/m 13-2019 en voer in het veld ‘Te controleren jaar’ jaartal ‘2019’ in.
Klik op [Toon op scherm].
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 00-2019 t/m 13-2019 en laat dagboeken en grootboekrekeningen op de
standaard waarden (alle) staan.
Klik op [Afdrukken] of [Exporteren].

Saldibalans en Winst en verlies rekening:
U gaat naar Boekhouding, Overzichten, tabblad ‘ Saldilijsten’:
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U zet het vinkje bij ‘Proefsaldibalans’ uit en stelt de periode in op 00-2019 t/m 13-2019.
Klik op [Toon op scherm].
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: 2019, Start.
Heeft u hierna nog steeds een verschil, neem dan contact op met onze helpdesk.

Een nieuwe beginbalans voor 2020 invoeren:
U gaat naar Boekhouding, Invoeren boekingen, tabblad ‘Beginbalans’.
U selecteert periode 00-2020, 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 2020.
Handmatig beginsaldi toevoegen
Wilt u handmatig een beginsaldo in voeren, dan voert u als omschrijving 'beginsaldo' in en bij bedrag
het beginsaldo. Voor de kas/ bank is een debetsaldo 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].

Complan Valens BV | 0229 266 606 | support@complan.nl
Novadent, een onmisbaar element in de mondzorg!
06-Dec-19 v1.0

9

