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1 Inleiding
Na het doorlopen van deze handleiding bent u bekend met de verschillende onderlinge relaties
tussen debiteuren en personen in edevop online. Daarnaast weet u waar deze onderdelen terug te
vinden zijn in het beheerdeel van edevop online en in het patiëntdossier en de facturatiewizard.
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2 De debiteurrelatie van de patiënt
Om aan de patiënt te kunnen factureren dient deze een debiteurrelatie te hebben. In edevop online
is iedere patiënt automatisch een debiteur. In het patiëntdossier vindt u deze relatie via
Patiëntgegevens  Persoonsgegevens. Een deel van deze gegevens zijn vooraf ingevuld met de
globale instellingen. Deze instellingen vindt u via Dashboard  Instellingen  Globale instellingen
(zie figuur 1).

Figuur 1: globale instellingen voor facturatie aan de patiënt

Via de globale instellingen bepaalt u:
1. Standaard indienwijze voor facturatie aan de patiënt.
2. Standaard factuursjabloon.
3. Standaard betaalmethode.
Op patiëntniveau ziet u dit terug via Patiënt  Patiëntgegevens  Persoonsgegevens. Helemaal
onderin ziet u de ‘Debiteurgegevens’ (zie figuur 2).
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Figuur 2: Debiteurgegevens van de patiënt

In dit uitklapvenster kunnen de volgende gegevens van de patiënt worden vastgelegd:
1. Debiteurnummer: Het debiteurnummer wordt eenmalig vastgelegd zodra de patiënt wordt
aangemaakt en kan niet worden aangepast.
2. Indienwijze: De indienwijze bepaalt op welke manier een factuur aan de patiënt wordt
aangeboden. Standaard staat deze gevuld met de waarde zoals deze is opgegeven in de
Globale instellingen. Indienwijze ‘Papier’ is zowel voor papieren facturen als e-mailfacturen.
3. Factuursjabloon: Het factuursjabloon bepaalt de factuuropmaak voor de facturatie. Dit veld
vult u in als u voor de patiënt een ander factuursjabloon wilt gebruiken dan het standaard
factuursjabloon in Globale instellingen. De keuze wordt bepaald door de factuursjablonen
die aanwezig zijn in Stamgegevens  Correspondentie  Sjablonen.
4. Contante betaling sjabloon: Het sjabloon dat gebruikt wordt voor de baliefactuur. Als u hier
geen sjabloon kiest, dan zal het standaardsjabloon in de Globale instellingen gebruikt
worden.
5. Betaalmethode: Hier kan de wijze van betaling worden bepaald. Standaard staat deze gevuld
met de waarde zoals is opgegeven in de Globale instellingen.
6. Emailadres factuur: Hier vult u het e-mailadres van de patiënt in als u de factuur via e-mail
naar de patiënt wilt versturen.
Let op: de functie ‘Factureren per mail mogelijk’ moet wel eerst aangevinkt worden in
Instellingen  Praktijkinstellingen  Facturering voordat u de factuur per e-mail naar de
patiënt kunt versturen.
7. Naam bank: Hier geeft u de naam van de bank van de patiënt op. Dit veld is verplicht indien
betaalmethode = ‘Incasso’.
8. Bankrekening: Hier geeft u het bankrekeningnummer van de patiënt op. Dit veld is verplicht
indien betaalmethode = ‘Incasso’.
9. Niet aanmanen: is een indicatie die door u aan- en uitgezet kan worden.
10. Geblokkeerd: is een indicatie die door u aan- en uitgezet kan worden, waardoor deze patiënt
respectievelijk niet en wel als debiteur kan worden gekozen bij het factureren.
Alleen wanneer u voor specifieke patiënten wenst dat hun debiteurgegevens afwijken, zult u
wijzigingen doen in dit scherm.
Let op: De indienwijze in het patiëntdossier is alleen van toepassing wanneer de patiënt zelf de
debiteur is(!). En dat is de patiënt alleen wanneer hij of zij de nota zelf krijgt.
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3 Relaties
In edevop online vindt u relaties die géén debiteur zijn en relaties die dat wél zijn. Er kan geen
factuur gestuurd worden naar relaties die geen debiteur zijn.
Hieronder leest u hoe u ziet en instelt of een persoon of organisatie ook een debiteur is.

Figuur 3: Route naar relaties

Ga vanuit het Dashboard naar Beheer  Relaties. Op dit scherm treft u een overzicht aan van de
diverse relaties:
1.
2.
3.
4.

Personen.
Organisatie(s).
Zorgverzekeraars.
Servicebureaus.

3.1 Personen (derden)
Personen zijn alle personen die in edevop online kunnen worden geregistreerd, uitgezonderd
patiënten en medewerkers. Voorbeelden hiervan zijn: huisartsen, apothekers, verwijzers en
zorgverleners. Dit kunnen debiteuren en niet-debiteuren zijn. Personen onderscheiden zich van
medewerkers, doordat medewerkers een dienstverband hebben in uw praktijk.
Voor een overzicht van Personen gaat u in edevop online naar Dashboard  Beheer  Relaties 
Personen (zie figuur 4).

Figuur 4: overzicht personen
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Selecteer een persoon en klik op de knop ‘Details’ voor het detailscherm van deze relatie.

Figuur 5: Personen details

In het detailscherm (zie figuur 5) kunt u een aantal gegevens in- of aanvullen. De meeste
mogelijkheden die u hier heeft zijn niet heel anders dan de Persoonsgegevens in het patiëntdossier.
Onderin heeft u een aantal extra mogelijkheden:
1. Actief: hiermee bepaalt u of u deze persoon actief of inactief wilt zetten. In de
standaardweergave van het overzicht met personen ziet u alleen de actieve personen. Bij het
aanmaken van nieuwe personen staat dit vinkje standaard aan.
2. Is debiteur: dit vinkje bepaalt of deze persoon een debiteur is of juist niet. Indien aangevinkt
verschijnt er een extra uitklapvenster (zie verderop figuur 6) waarin u aanvullende
debiteurgegevens kunt opgegeven.
3. Zorgverlenergegevens: indien deze persoon tevens een zorgverlener is, dan kunt u hier de
zorgverlener gegevens vermelden die in de facturatie van toepassing kunnen zijn.
4. Gerelateerde organisaties: door hier organisaties toe te voegen, kunt u aangeven dat deze
persoon bij een bepaalde organisatie hoort.
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Figuur 6: Persoon als debiteur

3.2 Bijzonderheden zorgverlenergegevens
Bij de relaties ziet u ook het onderdeel ‘Zorgverlenergegevens’. Dit deelvenster ziet u in het
detailscherm van de persoon. Dit moet volledig zijn ingevuld om een verwijzer of huisarts op de juiste
manier in uw zorgdossier te kunnen opnemen.
Ziet u alleen twee getallen (zoals de ‘01’ uit figuur 7) of helemaal niets, dan ontbreken er gegevens
die u moet aanvullen.

Figuur 7: zorgverlenergegevens toont alleen ‘01’

Om te wijzigen dubbelklikt u op de regel onder de tekst ‘AGB’ (ook al is deze regel helemaal leeg)
waardoor u de pop-up ziet zoals in figuur 8.

Figuur 8: pop-up zorgverlenergegevens

In dit scherm zijn volgende gegevens belangrijk:
1. Persoonlijke AGB-code.
2. Sub-beroepsgroep
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Indien één van deze velden niet zijn ingevuld en u selecteert deze relatie als huisarts of verwijzer in
het patiëntdossier dan is er een kans dat het programma een foutmelding geeft.
Wanneer u niet over de AGB-code beschikt van de persoon, dan kunt u 6 nullen zetten in het veld
met ruimte voor 6 cijfers (zie figuur 9). De AGB-code moet namelijk in totaal altijd uit 8 cijfers
bestaan.

Figuur 9: 000000 als AGB-code

U kunt een onbekende AGB-code opzoeken op de website van Vektis www.vektis.nl /
https://www.vektis.nl/agb-register/zoeken.

3.3 Organisaties (derden)
Voorbeelden van organisaties zijn: ziekenhuizen, instellingen, verzekeraars, servicebureaus en
zorgkantoren. De organisaties zijn in te delen in farmaceutische industrieën, koepelorganisaties,
zorginstellingen, school en overig.
Een overzicht van Organisaties vindt u in edevop online via Dashboard  Beheer  Relaties 
Organisaties (zie figuur 10).

Figuur 10: overzicht organisaties

Selecteer een organisatie en klik op de knop ‘Details’ voor het detailscherm van deze relatie.
In het detailscherm (zie figuur 11) ziet u gegevens die u kunt in- of aanvullen. Onderin ziet u:
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1. Inactief: hiermee bepaalt u of u deze organisatie actief of inactief wilt zetten. In de
standaardweergave van het overzicht met organisaties ziet u alleen de actieve organisaties.
2. Is debiteur: dit vinkje bepaalt of deze organisatie een debiteur is of juist niet. Indien
aangevinkt verschijnt er een extra uitklapvenster (zie figuur 3) waarin u aanvullende
debiteurgegevens kunt opgegeven.
3. Debiteurgegevens: in dit uitklapvenster kunt u de debiteurgegevens onderhouden.
4. Gerelateerde personen: door hier personen toe te voegen, kunt u aangeven dat die
personen bij deze organisatie horen.

Figuur 11: Organisaties detailscherm

Handleiding: Debiteuren en relaties | versie 1.0

10 / 12

3.4 Zorgverzekeraars
Voor een overzicht van de Zorgverzekeraars gaat u in edevop online naar Dashboard  Beheer 
Relaties  Zorgverzekeraars (zie figuur 12). Selecteer een zorgverzekeraar en klik op ‘details’. Op
deze pagina vindt u onder ‘Financiële instellingen voor discipline’ de instellingen voor de
zorgverzekeraar die u in het jaarwerk heeft ingesteld (zie figuur 13).

Figuur 12: overzicht zorgverzekeraars

Figuur 13: overzicht financiële instellingen
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3.5 Servicebureaus
Voor een overzicht van Servicebureaus gaat u in edevop online naar Dashboard  Beheer 
Relaties  Servicebureaus (zie figuur 14). Selecteer een servicebureau en klik op ‘details’ voor de
gegevens van het servicebureau (zie figuur 15).

Figuur 14: overzicht servicebureaus

Figuur 15: details servicebureaus

Handleiding: Debiteuren en relaties | versie 1.0

12 / 12

