Contract tarieven voor prothese codes
In 2020 bieden o.a. CZ en VGZ een overeenkomst aan waarbij zorgverleners een met de verzekeraar
afgesproken tarief voor een aantal prothese codes mogen declareren. Het gaat hierbij niet om een
afspraak om een bepaalt percentage van het standaardtarief te declareren, maar echt een
afwijkende contract tarief. Dit contract tarief is 90% van het maximum tarief.
Hiervoor dient in het onderdeel Verzekeraars een contract aangemaakt te worden, waarbij u deze
contract tarieven invoert.
1) U selecteert in onderdeel verzekeraars de betreffende verzekeraar (9964 CZ of 7095 VGZ) en
klikt op de knop [Contracten]. U klikt op [Nieuw] om een nieuw contract aan te maken.
2) U selecteert de periode waarvoor het contract geldt (01-01-2020 t/m 31-12-2020 of langer
als uw contract voor meerdere jaren geldt).
3) Bij ‘geldt voor’ vinkt u de declarant(en) aan waarop het contract betrekking heeft.
4) Bij Leeftijd stelt u 0 t/m 999 in.
In de wijze van declareren zijn twee veel voorkomende scenario’s te onderscheiden:
A. Declaratie via een factoringmaatschappij
B. Alleen de prothese codes waarvoor dit contract tarief geldt worden rechtstreeks (via Vecozo)
naar de verzekeraar gedeclareerd.
C. Alle verrichtingen worden rechtstreeks bij de verzekeraar ingediend (volledige clearing)
inclusief de prothese codes waarvoor het afgesproken contract tarief wordt gebruikt.
De verzekeraar in kwestie neemt het incassorisico van alle verzekerde zorg over inclusief het
eigen risico en de wettelijke eigen bijdrage en schiet het volledige bedrag voor.
5A) In situatie A zet u een vinkje bij ‘alles restitutie declareren’.
Tevens vinkt u aan de rechterzijde alle opties onder zowel ‘Natura verzekerden’ als ‘Restitutie
verzekerden’ aan. U klikt op
Opslaan, maar blijft in dit
scherm. De knop Bewerken
rechtsboven wordt nu actief.

Situatie A
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5B) In situatie B zet u een vinkje bij ‘declaratiebestanden versturen via Vecozo’ en bij ‘Alleen
verrichtingen met ingevulde contract tarieven declareren’.
Tevens vinkt u aan de rechterzijde alle vier de opties onder ‘Natura verzekerden’ aan.
U klikt op Opslaan, maar blijft in dit scherm. De knop Bewerken rechtsboven wordt nu actief.

Situatie B
5C) In situatie c zet u een vinkje bij ‘Clearing’ met hierachter ‘ Volledige clearing’ en bij
‘declaratiebestanden versturen via Vecozo’.
Tevens vinkt u aan de rechterzijde alle opties onder ‘Natura verzekerden’ aan.
U klikt op Opslaan, maar blijft in dit scherm. De knop Bewerken rechtsboven wordt nu actief.
In alle bovenstaande situaties klikt u vervolgens op Bewerken en voert hier de afwijkende tarieven in
bij de tariefcodes die onder deze overeenkomst vallen. Hierna sluit u dit scherm en slaat u het
contract op.
Let op! In situatie B en C is het noodzakelijk dat de patiënten van de betreffende verzekeraar op
Natura ingesteld staan, anders worden de contracttarieven niet gebruikt.
U kunt via onderdeel verzekeraars eventueel alle patiënten van een bepaalde verzekeraar in 1 keer
op natura zetten. U klikt hiervoor de verzekeraar dubbel aan, zet rechtsboven een vinkje bij
‘patiënten van deze verzekeraar natura maken’ en klikt op Start.
In de patiëntgegevens staat GEEN aanvullingsfonds pakket bij de patiënt aangegeven.
Let op! Start onderdeel behandelingen nu volledig opnieuw op.
Vanaf dit moment worden deze contract tarieven gebruikt wanneer u deze codes bij deze patiënten
invoert.
Controleert u dit door het onderdeel Behandelingen opnieuw op te starten en één van de
betreffende codes bij een patiënt van deze verzekeraar in te voeren op een datum in 2020.
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