Contract tarieven voor VGZ
In 2019 biedt VGZ een overeenkomst aan waarbij zorgverleners een met VGZ afgesproken plus-tarief
voor codes uit de module Implantologie mogen declareren. Het gaat hierbij om implantologie codes
en bijbehorende foto’s.
Zij bieden de overeenkomst implantologie aan met twee modules: een standaardmodule en een
machtigingsvrije module. Bij de standaardmodule mag een opslag van 5% in rekening gebracht
worden voor de codes opgenomen in de overeenkomst. Voor de machtigingsvrije module geldt een
opslag van 10% voor deze codes.
Novadent werkt met de tariefkolommen voor afronding op 2 decimalen (afronding optie 1)
Hiervoor dient in het onderdeel verzekeraars een contract aangemaakt te worden, waarbij u deze –
tarieven met opslag invoert. Wij noemen dit contract tarieven.

Contract aanmaken/ instellen
U selecteert in onderdeel verzekeraars 7095 VGZ en klikt op de knop [Contracten]. Wanneer u voor
VGZ nog geen contract heeft aangemaakt voor 2019 klikt u op [Nieuw] om een nieuw contract aan te
maken.
Heeft u al wel een contract aangemaakt, dan selecteert u dit contract en klikt op [Bewerken].
U selecteert de periode waarvoor het contract geldt (01-01-2019 t/m 31-12-2019).
Bij ‘geldt voor’ vinkt u de declarant(en) aan waarop het contract betrekking heeft.
Bij Leeftijd stelt u 0 t/m 999 in.
De overige instellingen zijn afhankelijk van hoe u de declaraties wilt aanleveren aan VGZ. In de wijze
van declareren zijn verschillende scenario’s te onderscheiden:
a) Declaratie via een factoringmaatschappij
b) Alleen de implantologie codes uit deze module worden rechtstreeks (via Vecozo) naar VGZ
gedeclareerd.
c) Alle mondzorg die uit de basisverzekering vergoed wordt én de codes uit deze module
worden rechtstreeks (via Vecozo) naar VGZ.

Situatie A: Declaratie via een factoringmaatschappij
In situatie A zet u aan de linkerzijde van het scherm alleen een vinkje bij ‘alles restitutie declareren’.
Aan de rechterzijde van het scherm zowel onder Natura verzekerden als onder Restitutie
verzekerden alle vier de vinkjes. Klik op [Opslaan].
Vervolgens klikt u vervolgens rechtsboven op [Bewerken] en voert u de afwijkende tarieven in bij de
tariefcodes die onder deze overeenkomst vallen.
Hierna sluit u dit scherm en slaat u het contract op.
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Situatie A

Controleren of het contract goed is ingesteld
Vanaf dit moment worden de contract tarieven gebruikt wanneer u de codes uit module
Implantologie bij VGZ-patiënten invoert.
Controleert u dit door het onderdeel Behandelingen opnieuw op te starten en één van de
betreffende codes bij een VGZ patiënt in te voeren, zodat u zeker weet dat u het contract correct
heeft aangemaakt.
In situatie A komen de bedragen van alle verrichtingen voor VGZ-patiënten in de kolom Pat.
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Situatie B: alleen codes uit de implantologie module rechtstreeks (via Vecozo)
declareren
In situatie B zet u aan de linkerzijde van het scherm een vinkje bij ‘declaratiebestanden versturen via
Vecozo’ en bij ‘Alleen verrichtingen met ingevulde contract tarieven declareren’
Aan de rechterzijde van het scherm zet u onder Natura verzekerden alle vier de vinkjes. Klik op
[Opslaan].
Vervolgens klikt u vervolgens rechtsboven op [Bewerken] en voert u de afwijkende tarieven in bij de
tariefcodes die onder deze overeenkomst vallen.
Hierna sluit u dit scherm en slaat u het contract op.

Situatie B

VGZ-patiënten instellen op Natura (situatie B en C)
Let op! In situatie B en C is het noodzakelijk dat de VGZ-patiënten op Natura ingesteld staan.
U kunt via onderdeel verzekeraars eventueel alle VGZ-patiënten in 1 keer op natura zetten. U klikt
hiervoor verzekeraar VGZ dubbel aan, zet rechtsboven een vinkje bij ‘patiënten van deze verzekeraar
natura maken’ en klikt op Start.

Controleren of het contract goed is ingesteld
Vanaf dit moment worden de contract tarieven gebruikt wanneer u de codes uit module
Implantologie bij VGZ-patiënten invoert.
Controleert u dit door het onderdeel Behandelingen opnieuw op te starten en één van de
betreffende codes bij een VGZ patiënt in te voeren, zodat u zeker weet dat u het contract correct
heeft aangemaakt.
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In situatie B komen alleen de bedragen van prestaties uit de module Implantologie voor VGZpatiënten in de kolom Verz. Terecht.

Situatie C: mondzorg uit de basisverzekering en uit module Implantologie
rechtstreeks (via Vecozo) declareren.
In situatie C zet u aan de linkerzijde alleen een vinkje bij ‘declaratiebestanden versturen via Vecozo’.
Aan de rechterzijde van het scherm zet u onder Natura verzekerden alle vier de vinkjes. . Klik op
[Opslaan].
Vervolgens klikt u vervolgens rechtsboven op Bewerken en voert u de afwijkende tarieven in bij de
tariefcodes die onder deze overeenkomst vallen.
Hierna sluit u dit scherm en slaat u het contract op.

Situatie C

VGZ-patiënten instellen op Natura (situatie B en C)
Let op! In situatie B en C is het noodzakelijk dat de VGZ-patiënten op Natura ingesteld staan.
U kunt via onderdeel verzekeraars eventueel alle VGZ-patiënten in 1 keer op natura zetten. U klikt
hiervoor verzekeraar VGZ dubbel aan, zet rechtsboven een vinkje bij ‘patiënten van deze verzekeraar
natura maken’ en klikt op Start.
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Controleren of het contract goed is ingesteld
Vanaf dit moment worden de contract tarieven gebruikt wanneer u de codes uit module
Implantologie bij VGZ-patiënten invoert.
Controleert u dit door het onderdeel Behandelingen opnieuw op te starten en één van de
betreffende codes bij een VGZ patiënt in te voeren, zodat u zeker weet dat u het contract correct
heeft aangemaakt.
In situatie C komen de bedragen van prestaties voor VGZ-patiënten welke vergoed worden uit de
basisverzekering en de prestaties uit de module Implantologie in de kolom Verz.
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