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Inleiding 
 

In deze handleiding leggen we de werking van de ‘Facturatiewizard’ uit. Deze bestaat uit 4 stappen 

en biedt u de mogelijkheid om via VECOZO of op papier te factureren. De uitleg over mogelijke 

controlemeldingen in stap 2 vindt u in een aparte handleiding. 

Na het doorlezen van deze handleiding kunt u zelf facturen indienen naar zorgverzekeraars en kunt u 

particuliere facturen aanmaken. 
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1 Voorbereiding factureren 

Ter voorbereiding op het factureren kunt u instellen of therapeuten zelf hun facturatie kunnen 

controleren en oplossen. U kunt in gebruikersbeheer instellen welke gebruiker wel en welke niet 

toegang hebben tot het indienen van facturen. Doe dit als volgt:  

1.1 Instellingen 
Onder Beheer > Gebruikersbeheer zet u de functieautorisaties ‘Financieel beheerder’ en ‘Indien 
beheerder’ aan voor therapeuten die toegang tot de facturatie moeten hebben (om deze zelf te 
kunnen indienen). 
 

 
Figuur 1: functieautorisaties 

 
 
Hierna ziet elke zorgverlener met deze rechten de desbetreffende functie op zijn/haar dashboard (zie 

figuur 2). 

 
Figuur 2: facturatie op het dashboard 

 

1.2 Aandachtspunten 
 

Belangrijk! Het ‘definitief’ maken van een factuur in de wizard maakt dat deze in de Boekhouding 

wordt gezet. 

Let op: als u de facturatiewizard tegelijk open heeft staan met een therapeut die de facturatie 

controles aan het controleren en wegwerken is, controleer dan nogmaals voordat u verder gaat met 

de facturatie. 
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2 Wat is er nodig om te kunnen factureren? 

Behandelingen in Edevop bevatten altijd één of meer prestatiecodes. Aan iedere prestatiecode hangt 

een tarief.  Voordat u deze prestaties vanuit Edevop kunt factureren, moeten zij aan de volgende 

condities voldoen: 

1. De prestatiecode(s) moeten in het behandeljournaal op ‘Factureerbaar’ staan. 
Zodra u voor een patiënt een nieuwe afspraak in de Edevop Agenda zet, komen de 
aangehangen prestatiecodes standaard op ‘Factureerbaar’ te staan. Als u ervoor heeft 
gekozen om een prestatie op ‘Niet factureerbaar’ te zetten verschijnt de behandeling niet in 
de facturatiewizard. 
 

 

Figuur 3: facturatiestatus in behandeljournaal 

2. In de agenda moet de behandeling op Behandelstatus ‘Nagekomen’ staan. 
Een behandeling kent drie behandel statussen: 

 Geagendeerd 

 Nagekomen (standaard) 

 Verzuimd 
Vanuit Instellingen  Praktijkinstellingen  tabblad ‘Algemeen’  is het mogelijk om de standaard 

behandelstatus in te stellen. Standaard staat deze status op ‘Nagekomen’. Hier kunt u desgewenst 

van afwijken. Is de behandelstatus ‘Geagendeerd’, dan kan er nog niet gefactureerd worden. 

 

Figuur 4: behandelstatus in agenda 
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3. De behandeling moet binnen de looptijd van de geldende overeenkomst vallen. 
De overeenkomst vindt u bij de patiënt in het linkermenu onder de Patiëntgegevens: 

. 
4. De prestatiecode moet voorkomen op de tarieflijst binnen de overeenkomst. 

Indien de prestatiecode binnen de periode van de overeenkomst valt, maar vervolgens niet 
in een daar genoemde tarieflijst is opgenomen, verschijnt de melding dat er geen tarief kan 
worden gevonden. Dit kunt u controleren door de overeenkomst te openen, de 
overeenkomstregel van de debiteur te selecteren en te klikken op ‘Toon tarieven’: 

 
5. De overeenkomst is correct opgebouwd met de diagnosecode en chroniciteit Ja/Nee. 

De overeenkomst bepaalt naar welk verzekeringspakket een prestatie moet worden 
ingediend. Indien er geen verzekeringspakket is dat – gezien de gegeven limietwaarden en 
indicatiecodes – zal uitbetalen, wordt de prestatiecode aan de zelfbetaler aangeboden. Een 
particuliere factuur in de facturatiewizard is dan het logische gevolg. 

 

 

Figuur 5: voorbeeld van een correct opgebouwde overeenkomst, alle condities zijn aanwezig 
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2.1 Systeemcertificaat als randvoorwaarde 
 

Naast deze condities t.a.v. de behandeling is het tevens noodzakelijk dat u als praktijk binnen Edevop 

gebruik maakt van een geldig VECOZO systeemcertificaat. U herkent een systeemcertificaat na het 

toevoegen in Edevop aan een 14-cijferig nummer met een datum en een volgnummer. Bijvoorbeeld: 

1234567890123-13-JUN-1. 

Als u op het moment van de overstap naar Edevop nog geen VECOZO systeemcertificaat had en er 

één aanvraagt bij VECOZO, moet u ten minste op 2 dingen letten: 

1. Dat het een systeemcertificaat is 
2. Dat er alle rechten (1. COV en 2. declareren/factureren) op aangevraagd zijn. 

 

Heeft u wel een systeemcertificaat, maar is het recht om te declareren niet gegeven dan kunt u door 

middel van het volgende mutatieformulier op de site van VECOZO aanvullende rechten verkrijgen: 

https://www.vecozo.nl/support/aanvragen-wijzigen/certificaten/hoe-wijzig-ik-de-autorisaties-van-

een-bestaand-certificaat/  

  

https://www.vecozo.nl/support/aanvragen-wijzigen/certificaten/hoe-wijzig-ik-de-autorisaties-van-een-bestaand-certificaat/
https://www.vecozo.nl/support/aanvragen-wijzigen/certificaten/hoe-wijzig-ik-de-autorisaties-van-een-bestaand-certificaat/
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3 Factureren stap voor stap 

Om in Edevop te factureren klikken we vanuit het Dashboard links onderin beeld op ‘Facturen 

aanmaken’. Een scherm zoals in figuur 6 verschijnt. Dit scherm noemen we de ‘Facturatiewizard’. 

Een wizard is een scherm dat uit een aantal stappen bestaat waarmee een bepaald proces kan 

worden doorlopen, in dit geval de facturatie. 

 

Figuur 6: facturatiewizard stap 1 - selecteren 

 

Grofweg bestaan de stappen uit het maken van een selectie, het aanvullen van ontbrekende 

gegevens in het patiëntdossier, conceptfacturen inzien en definitief maken en de stap van het 

daadwerkelijk indienen van deze facturen naar de zorgverzekeraars of de patiënt zelf.  

 

3.1 Stap 1: Selecteren 
 

In stap 1 bepaalt u: 

1. … welke periode er moet worden gefactureerd; 
2. … van welke behandelaars we de behandelingen willen factureren. Iedereen of een beperkte 

selectie van behandelaars? 
3. … of we willen gaan aanleveren via VECOZO of aan de patiënt/een specifieke debiteur op 

papier. Dit wordt de ‘Indienwijze’ genoemd; 
4. ... aan welke patiënt/specifieke debiteur we willen factureren. 
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3.1.1 Selectieperiode 
Achter ‘Vanaf’ en ‘t/m’  selecteert u de periode waarover u wilt gaan factureren. Standaard staat de 

‘Vanaf’-datum op 1 januari van het huidige jaar. Zo kunt u controleren of er eerder in het jaar nog in 

te dienen facturen zijn blijven staan. 

U kunt factureren over de voorgaande maand wanneer u bijvoorbeeld de ‘Vanaf’-datum aanpast 

naar de eerste dag van de afgelopen maand en de ‘t/m’-datum naar de laatste dag van die maand. 

 
Figuur 7: selectieperiode 

 

De datum bij ‘Factuurdatum’ is altijd de dag waarop u wilt dat de factuur administratief moet worden 

aangemaakt. Deze staat standaard op vandaag en mag niet in de toekomst liggen.  

3.1.2 Selectie van behandelaars 

U bepaalt zelf of u voor de gehele praktijk wilt factureren of dat u enkele behandelaars juist nog even 

wilt uitsluiten, bijvoorbeeld omdat zij nog gegevens in het dossier moeten aanvullen. 

 

Figuur 8: selectie van behandelaars 

3.1.3 Indienwijze 
Bij ‘Indienwijze’ kunt u bepalen of u via VECOZO wilt factureren of dat u ‘papieren’ facturen wilt 

versturen naar de patiënt of iedere andere debiteur.   

Wij adviseren om de indienwijze ‘leeg’ te laten bij aanvang van de facturatie. Leeg betekent bij het 

maken van selecties immers ‘alles’. Wat wil zeggen dat er bij het opvragen van openstaande facturen 

alle openstaande facturen getoond worden. 

 

Figuur 9: keuze van indienwijze 

 

3.1.4 Zoek een specifieke debiteur 
Een hele specifieke selectie is het kunnen facturen voor één bepaalde debiteur. De pop-up in figuur 8 

toont  de verschillende zoekcriteria die u helpen bij het vinden van de gewenste debiteur.  

Ook hier adviseren wij u om geen indienwijze te kiezen om zeker te zijn dat u alle openstaande 

facturen zult zien. 
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Let op: Als u een patiënt met een valide verzekering wilt factureren is de verzekeraar dus de debiteur 

en niet de patiënt. De patiënt is alleen een debiteur indien de patiënt als zelfbetaler optreedt. 

 

Figuur 10: zoeken van specifieke debiteuren m.b.v. verschillende zoekcriteria 

3.2 Verzamelen van gegevens 
Wanneer u tevreden bent met de gedane selectie, klikt u rechts onderin het scherm op de knop 

‘Volgende >>’. Een kleine pop-up zal nu verschijnen waarmee wordt aangegeven dat uw 

patiëntpopulatie op dossierniveau wordt doorlopen om alle openstaande facturen op te halen (zie 

figuur 3). 
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Figuur 11: bezig met verzamelen van gegevens 

3.3 Stap 2: Controle(meldingen) 
De tweede stap in de wizard is het controleren van de openstaande facturen waar nog iets mee aan 

de hand is. U ziet hier een overzicht van controlemeldingen die erop duiden dat er gegevens 

ontbreken om te kunnen factureren. In de meeste gevallen komt het erop neer dat er bijvoorbeeld 

een diagnosecode op de overeenkomst ontbreekt, adresgegevens van de patiënt nog niet volledig 

zijn, de reden einde zorg niet correct is ingevuld, et cetera.  

Figuur 12 geeft een voorbeeld weer van hoe zo’n controlescherm eruit kan zien als er nog redelijk 

wat meldingen zijn die opgelost moeten worden. 

3.3.1 Oplossen 
Door de ontbrekende informatie aan te vullen lost u de controlemeldingen op.  Door op de 

betreffende melding dubbel te klikken, wordt de facturatiewizard naar rechts onderin beeld 

geminimaliseerd en komt u in het patiëntdossier waar u het ontbrekende gegeven aanvult of wijzigt.  

In de facturatiewizard kunt u vervolgens hercontroleren met deze knop . 
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Figuur 12: facturatiewizard stap 2 – controleren 

Nadat de meldingen opgelost zijn klikt u rechts onderin het facturatiescherm op de knop ‘Volgende 

>> om naar de conceptfacturen te gaan. U kunt stap 2 ook overslaan –zelfs al staan er vele 

controlemeldingen – als u al verder wilt gaan met hetgeen dat al wel helemaal klaarstaat om 

gefactureerd te worden. Het aanwezig zijn van controlemeldingen staat namelijk niet de facturen in 

de weg waar niets mee aan de hand is en dus al kunnen worden ingediend. 

3.4 Stap 3: Concepten 
In stap 3 ziet u alle facturen die in conceptvorm klaar staan om definitief te worden gemaakt en om 

later ingediend te worden. Dit scherm biedt u de laatste mogelijkheid om nog aanpassingen te doen. 

In dit scherm kunt u geen wijzigingen doen, maar u kunt wel de facturatiewizard verlaten of 

terugkeren naar stap 2 om aanpassingen te doen in de dossiers. 
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Figuur 13: facturatiewizard stap 3 - concepten 

3.4.1 Conceptfacturen inzien 
Voordat u daadwerkelijk facturen gaat aanbieden aan VECOZO, of iedere andere debiteur, kunt u de 

conceptfacturen inzien / controleren. Dit doet u door de factuur te selecteren in de lijst en te klikken 

op de knop ‘Details’. Een overzicht verschijnt zoals in figuur 14. 
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Figuur 14: conceptfacturen inzien 
 

Aanpassingen kunt u hier niet aanbrengen, maar u kunt wel controleren of alles nu klopt. Wanneer u 

tevreden bent over de getoonde regels en het bedrag dat is weergegeven, dan kunt u terug naar stap 

3 door te klikken op de knop ‘Lijst’. 

3.5 Definitief maken van facturen 
Zodra u vindt dat de conceptfacturen in definitieve facturen mogen worden omgezet klikt u vanuit 

het overzicht in stap 3 (zie ook figuur 14) op de knop . Daarop verschijnt een pop-

up zoals in figuur 15. Daarin wordt gevraagd of u er zeker van bent of u met het definitief maken 

wenst door te gaan.   

 

Figuur 15: bevestigen dat conceptfacturen definitief mogen worden gemaakt 
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Indien u deze vraag met ‘Ja’ hebt beantwoord, verdwijnen de concepten waarvoor u dat heeft 

gedaan uit het overzicht van stap 3 en vindt u ze terug wanneer u op de knop ‘Volgende >>’ klikt en 

in stap 4 terecht komt, het indienen. 

3.6 Stap 4: Indienen 
Op het overzicht in stap 4 zien we alle facturen staan die gereed zijn voor export. Hiermee wordt 

bedoeld dat hier getoonde facturen klaar zijn om te worden verstuurd naar VECOZO of iedere andere 

debiteur die door u voor deze facturen zijn opgegeven. 

Facturen die naar VECOZO worden ingediend ziet u direct in beeld verschijnen. Voor de facturen die 

aan andere debiteuren moeten worden aangeboden – zoals bijvoorbeeld de particuliere facturen aan 

de patiënt – moet u links bovenin doorklikken op het tabblad ‘Papier’. Vervolgens kunt u aanvinken 

welke regels u wilt indienen (standaard staan alle regels aangevinkt) en klikt u ten slotte op de knop. 

 

Eenmaal ingediende facturen vindt u via Dashboard  Beheer facturen. Via de knop 

 controleert u of de factuur is ontvangen en / of verwerkt door de verzekeraar. 

Eventuele retourinformatie geeft u meer informatie over eventuele (gedeeltelijke) afkeur van 

facturen. 


