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Inleiding 
 

Sjablonen worden binnen edevop online gebruikt als template voor facturatie buiten VECOZO en 

documenten in het patiëntendossier. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u een sjabloon 

aanmaakt, vormgeeft en gebruikt.  
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1 Een sjabloon aanmaken 

 

Sjablonen worden in edevop online aangemaakt vanuit de Stamgegevens. Toegang tot de 

stamgegevens wordt ingesteld in de functieautorisaties in Beheer   Gebruikersbeheer. Zet een vink 

achter ‘Stamgegevens beheerder’. Zie voor een uitgebreide uitleg over gebruikersrechten de 

handleiding Gebruikersaccounts . 

Vanuit het Dashboard gaat u naar Stamgegevens   Correspondentie   Sjablonen (figuur 1).  

 

 

Figuur 1: Route naar sjablonen 

 

Edevop online levert standaardsjablonen aan. Zie de kolom ‘Eigenaar’ in figuur 2. Deze sjablonen 

kunt u niet aanpassen. Wilt u het sjabloon aanpassen? Maak dan als volgt een kopie van het 

standaard sjabloon: 

Selecteer het betreffende sjabloon. Klik op ‘Maak kopie’(zie figuur 2). 

 

Figuur 2: Kopie maken van bestaand sjabloon 

 

De kopie ziet u in de lijst met de toevoeging ‘(Kopie)’ achter de oorspronkelijke naam. Dit sjabloon 

heeft als eigenaar ‘Eigen’.  

 

Figuur 3: Resultaat kopie 

 

https://www.edevop.nl/handleidingen/
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Een heel nieuw (leeg) sjabloon maakt u als volgt aan: 

Klik op de knop ‘Nieuw’ (zie figuur 4). 

 

Figuur 4: Nieuw sjabloon aanmaken met de knop ‘Nieuw’ 

 

1. Het scherm in figuur 5 verschijnt. Vul nu de volgende gegevens in: 

a. Omschrijving: de naam van het sjabloon.  

b. Type: hier kunt u kiezen uit ‘Zorgdossier’ of ‘Factuur’. Deze keuze is afhankelijk van het 

doel van uw sjabloon.  

c. Praktijk: hier kiest u de naam van uw praktijk. Dit veld mag ook leeg blijven. 

 

 
Figuur 5: Eigenschappen van nieuw aan te maken sjabloon 

 

2. Klik op de knop ‘Bewaren’.  

 
Figuur 6: Nieuw aangemaakt sjabloon  
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2 Een sjabloon vormgeven 

In een sjabloon kunt u ,tekst, plaatjes, tabellen, samenvoegvelden en samenvoegblokken toevoegen.   

2.1 Tabellen toevoegen  
Via Invoegen   Tabel selecteert u uit hoeveel rijen en kolommen u de tabel wilt opbouwen (figuur 

7).  

 

Figuur 7: Tabel invoegen 
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Onder Tabel opmaken (figuur 8) vindt u verschillende functies, zoals toevoegen van kolommen of 

rijen, verwijderen van kolommen of rijen, randkleur etc.

 

Figuur 8: Tabel opmaken 

 

2.2 Afbeeldingen toevoegen  
Afbeeldingen voegt u toe via Invoegen   Afbeelding (zie figuur 9). Als u op ‘afbeelding uploaden’ 

klikt, verschijnt er een pop-up. Selecteer de afbeelding en klik vervolgens op ‘Openen’.  

 

Figuur 9: Invoegen afbeeldingen 
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2.3 Knippen, kopiëren en plakken 
Let op! Als u wilt knippen, kopiëren of plakken in documenten, dan moet de knop ‘Klembord 

computer’ aan staan onder Start   Klembord computer. Ziet u ‘Klembord document’ ( figuur 11), 

dan klikt u op het klembord-icoon om het te veranderen naar klembord computer.  

        

Figuur 10: Klembord computer    Figuur 11: Klembord document 

 

Knippen, kopiëren en plakken van teksten, tabellen of afbeeldingen werkt via de combinatie toetsen 

‘CTRL’ + ‘X’ (knippen) , ‘CTRL’ + ‘C’ (kopiëren) en ‘CTRL’ + ‘V’ (plakken).  

 Knippen in het sjabloon: Selecteer de tekst, tabel of afbeelding en druk de knoppen ‘CTRL’ + 
‘X’ tegelijkertijd in.  
 

 Kopiëren in het sjabloon: Selecteer de tekst, tabel of afbeelding en druk de knoppen ‘CTRL’ + 
‘C’ tegelijkertijd in.  
 

 Plakken in het sjabloon: Zet de cursor op de gewenste plaats in het verslag waar u de 
gegevens wilt plakken en druk de knoppen ‘CTRL’ + ‘V’ tegelijkertijd in.  
 
 

2.4 Samenvoegvelden 
Samenvoegvelden halen gegevens op uit het dossier. Een samenvoegveld ziet er als volgt uit: 

<<xxxxxx>> . De informatie tussen de ‘<<’ en ‘>>’ geven aan welke gegevens uit het dossier worden 

opgehaald. 

Afhankelijk van het type sjabloon dat u maakt –  zorgdossier of factuur – kiest u uit een vooraf 

samengestelde verzameling van samenvoegvelden. 

Een samenvoegveld voegt u als volgt toe: 

1. Klik op 'Samenvoegvelden' in de menubalk (figuur 12).  

2. Klik vervolgens op ‘Samenvoegveld’ (figuur 12). 

3. Een pop-up met samenvoegvelden, gegroepeerd per type, verschijnt (figuur 12). 

4. Kies het veld dat u wenst in te voegen, bijvoorbeeld 'Volledige naam'. 

5. Zet de cursor in het document op de plek waar u het samenvoegveld wilt hebben en klik op 

'Samenvoegveld invoegen' om te bevestigen. 
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Figuur 12: Invoegen samenvoegvelden 

 

In uw sjabloon verschijnt nu het gekozen samenvoegveld tussen '<<' en' >>' (figuur 13). 

 

 
Figuur 13: Invoegvelden toegevoegd 

 

Klik tot slot, op ‘Sluiten’ om de pop-up van de samenvoegvelden te verwijderen. Wanneer u tevreden 

bent met het sjabloon kunt u op ‘Bestand’ klikken om het sjabloon op te slaan en eventueel af te 

sluiten (figuur 13). 
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2.5 Samenvoegveld verwijderen  
Een samenvoegveld verwijdert u als volgt: 

1. Klik met de rechtermuis knop op het samenvoegveld.  

2. Kies voor ‘Verwijder veld’ 

 

Figuur 14: Samenvoegveld verwijderen 

 

Let op! Als u een stuk tekst wilt verwijderen met een samenvoegveld erin, dan moet u eerst de 

samenvoegvelden verwijderen voordat u de platte tekst kunt verwijderen.  

2.6 Samenvoegblok (alleen van toepassing op factuursjablonen) 
Het samenvoegblok wordt samen met de samenvoegvelden ‘factuurregels’ toegepast om in de 

factuur een lijst te genereren met te factureren behandelingen zoals in figuur 15.  

Prestatiecode Behandeling Datum behandeling Aantal Bedrag 

1000 Zitting therapie 02-07-2017 1 € 30,- 

1000 Zitting therapie 09-07-2017 1 € 30,- 

1000 Zitting therapie 16-07-2017 1 € 30,- 

1000 Zitting therapie 23-07-2017 1 € 30,- 

1000 Zitting therapie 30-07-2017 1 € 30,- 

1000 Zitting therapie 06-08-2017 1 € 30,- 

Figuur 15: Lijst met te facturen behandelingen 

 

Het samenvoegblok wordt altijd binnen een tabelstructuur gebruikt. Maak dus eerst een tabel met 

daarin de samenvoegvelden die u wilt gebruiken van het type ‘Factuurregels’. Plaats ieder 

samenvoegveld in een eigen kolom zoals in figuur 16.  

Daarna voegt u als volgt een samenvoegblok toe: 
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1. Arceer met uw muis de kolommen waar de samenvoegvelden in staan zoals in figuur 16. 

 
Figuur 16: Samenvoegblok invoegen 

 

2. Klik op Samenvoegvelden  Samenvoegblok in de menubalk (figuur 16). 

 

3. Kies in de pop-up ‘Samenvoegblok toevoegen’ uit figuur 17 het samenvoegblok 

‘FactuurRegels’ en klik op ‘Invoegen’. 

 

 

 
Figuur 17: Pop-up samenvoegblok toevoegen 
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4. Het samenvoegblok verschijnt op de plaats die u heeft gearceerd, herkenbaar aan een 

arcering met een roze kleur (zie figuur 18). 

 

Figuur 18: Ingevoegd samenvoegblok, herkenbaar aan roze arcering 
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3 Factuursjabloon instellen  

Een factuursjabloon dat u standaard voor al uw particuliere facturen wilt gebruiken, stelt u in via 

Dashboard   Instellingen    Globale instellingen. Klik op ‘wijzigen’ en selecteer onder 

‘Factuurlayout (papier/email)’ het sjabloon dat u als standaard sjabloon wilt instellen.  
Figuur 19: Globale instelling, instellen van standaard factuursjabloon 
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4 Een sjabloon als document toevoegen aan het patiëntdossier 

Sjablonen van het type zorgdossier kunnen als document worden toegevoegd aan het patiëntdossier 

onder correspondentie.  

Ga naar het patiëntdossier waarin u het sjabloon wilt toevoegen en volg de volgende stappen: 

1. Klik op de (behandel-)episode waar u het document aan wenst toe te voegen. 

2. Klik op de map ‘Correspondentie’. 

3. Klik op ‘Nieuw’. Een pop-up verschijnt met de naam ‘Document toevoegen’. 

4. Vul bij ‘Omschrijving’ een naam in die voor u een duidelijk kenmerk vormt voor dit 

document. Kies achter ‘Sjabloon’ uit het lijstje het sjabloon dat u wenst te gebruiken. 

5. Klik tenslotte op ‘OK’. 

 

 

Figuur 20: Sjabloon toevoegen aan dossier 

 

In een nieuw scherm verschijnt het document met het gekozen sjabloon inclusief de 

patiëntinformatie vanuit het dossier. Dit kunt u nog aanpassen naar eigen inzicht. Sla het document 

regelmatig, maar minimaal 1 keer na openen op.  

Tenslotte kunt u het document afdrukken of versturen via Zorgmail in edevop online. Zie voor 

uitgebreide uitleg over het gebruik van Zorgmail in edevop online de handleiding Zorgmail.  
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