Vecozo machtigingenportaal
Via het Vecozo machtingportaal kunt u
eenvoudig via een webservice digitaal
machtigingen bij de zorgverzekeraar
aanvragen.

“machtigingenportaal”.

naar de Vecozo webportaal waar u een
aantal vervolgvragen dient in te voeren.

Machtiging indienen

Indien u over dit volgend gedeelte vragen heeft, dient u zich hiervoor tot de
Vecozo helpdesk te richten.

Koppeling Novadent
Vanuit de behandelkaart kunt u digitaal
een machtiging voor een behandeling
aanvragen. Door de instroomkoppeling
krijgt u op basis van de aangeleverde
behandeling automatisch de aanvullende
vragen die betrekking hebben op uw
specifieke machtigingaanvraag

Vecozo certificaat
Voordat u met het Machtigingenportaal
aan de slag kunt, regelt u eerst de autorisatie. Uw huidige Vecozo certificaten
(het persoonlijke én het systeem certificaat) hebben voor gebruik van het Machtigingenportaal een uitbreiding nodig.
Vult u daarvoor de formulieren voor
beide certificaten op de website van
Vecozo in. Kruis hierop de optie
‘Machtigingenportaal’ aan. U kunt dit
formulier ook gebruiken voor het aanvragen van een nieuw certificaat.
Voor vragen over dit formulier kunt u bij
Vecozo terecht.

Deelnemende zorgverzekeraars
Het merendeel van de zorgverzekeraars
ondersteunt het digitaal machtigingenportaal. Andere zullen later aansluiten.

Bij sommige verzekeraars is het echter
noodzakelijk om eerst contact met hen
op te nemen voor toestemming voor
gebruik van het portaal. Om deze reden
dient u het gebruik van het machtiging
portaal binnen Novadent per verzekeraar te activeren.
U doet dit via onderdeel Verzekeraars.
U selecteert hier de verzekeraar en klikt
op [Wijzigen]. Hier zet u een vinkje bij

Wanneer een patiënt is ingeschreven bij
een deelnemende verzekeraar (waarbij
het vinkje aanstaat), kunt u als volgt
een machtiging voor behandelingen indienen:

Na voltooiing van de aanvraag dient u de
status aan te geven: ingediend, goedgekeurd, afgewezen, niet gelukt, etc.
Het is niet mogelijk deze status via de
koppeling van Vecozo te laten updaten.

U selecteert de journaalregels van de
behandelingen waarvoor u een machtiging wilt aanvragen met CTRL +
<muisklik> of SHIFT + <muisklik> in de
behandelkaart.
De geselecteerde behandelingen klikt u
vervolgens met rechts aan en kiest voor
‘machtigingenportaal’.
Het koppelingsscherm met het machtigingenportaal verschijnt.
U geeft hier de aanvrager, uitvoerder en
verstrekking in. Daarnaast dient een
geldig Vecozo systeemcertificaat geselecteerd te zijn en dient er minimaal 1
emailadres ingevoerd te zijn.
Door op [Start] te drukken, dient u de
machtiging in. U wordt nu doorverwezen

U dient deze status dus zelf aan te geven en aan te passen wanneer die verandert.
NB. Tot het moment dat de machtiging
is goedgekeurd zet u de patiënt op
niet afbehandeld of de verrichtingen
in B, zodat deze nog niet gedeclareerd
worden!

