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Inleiding 
 

Na het doorlopen van deze handleiding bent u bekend met: 

1. waar u in het patiëntdossier aangeeft hoe de patiënt is verzekerd. 
2. waar u de prestatiecodes vindt en hoe u ze op ‘factureerbaar’ kunt zetten. 

 
Zodat u de prestatiecodes via de overeenkomst kunt factureren aan de verzekeraar of de patiënt. 

 
Uitgangspunten 
 Verzekeringsgegevens worden per pakket geregistreerd, zoals in de COV. Gevolg is dat de 

basisverzekering en aanvullende verzekering gescheiden worden weergegeven. 

 Er is maximaal één lopende basisverzekering per patiënt op een specifieke peildatum. 

 Er kunnen meerdere aanvullende verzekeringen per patiënt zijn op een specifieke peildatum. 

 De aanwezigheid van relevante vergoedingen binnen een verzekeringspakket bepaalt of een 
overeenkomstregel al dan niet kan worden aangemaakt. Bijvoorbeeld: tandartsverzekeringen 
bevatten géén relevante vergoedingen. Relevante vergoedingen binnen het verzekeringspakket 
worden onderhouden via Dashboard: Stamgegevens > Financieel > Verzekeringspakketten. 
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1 Verzekeringen 

Binnen edevop online zijn er twee methodes om de verzekeringspakketten te registreren: 

1. Door het uitvoeren van de COV. 
2. Door handmatig een verzekeringspakket aan te maken vanuit de patiëntgegevens. 
3.  

1.1 Verzekeringspakketten ophalen via COV 
 

Verzekeringspakketten maakt u bekend in het patiëntdossier door ze via de COV in te lezen. 

Ga in edevop vanuit het patiëntdossier naar Patiëntgegevens > Verzekeringen. U ziet een overzicht 

van verzekeringspakketten (zie figuur 1). Helemaal rechts ziet u wat de hoogste peildatum van de 

COV is (zie figuur 3) boven de knop van de COV. 

 

Figuur 3: hoogste peildatum COV 

1. Klik rechtsboven op de knop 'COV' indien u nu een COV wenst te doen. 
2. Een pop-up verschijnt. De COV vergelijkt nu de patiënt- en verzekeringsgegevens bij deze 

patiënt in edevop (links in beeld) met de gegevens van VECOZO (rechts in beeld). Er zijn 2 
mogelijkheden: 
 

a. Er verschijnt een pop-up met de melding dat er geen verschillen zijn gevonden. Dit 
houdt in dat er geen verdere actie verreist is. De gegevens uit uw patiëntdossier 
kloppen met hoe deze bekend zijn bij VECOZO.  
 

b. De gegevens uit het patiëntdossier wijken af van die van VECOZO. De verschillen zijn 
gemarkeerd. Het is mogelijk deze verschillen over te nemen en te accepteren met  
'Overnemen & Accepteren', of de verschillen te negeren met 'Annuleren'. 
 
Het is ook mogelijk om een deel van de verschillen over te nemen. In dat geval haalt 
u het vinkje weg bij het gegeven dat u niet wenst over te nemen en klikt u alsnog op 
'Overnemen & Accepteren'.  
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1.2 Nieuw verzekeringspakket aanmaken 
 

Indien er te weinig gegevens over de patiënt bekend zijn om een COV te kunnen uitvoeren, dan is 

handmatige registratie mogelijk.  

 

Figuur 1: verzekeringsoverzicht 

 

Ga in edevop vanuit het patiëntdossier naar Patiëntgegevens > Verzekeringen. U ziet een overzicht 

van verzekeringspakketten. Klik op de knop 'Nieuw'. In het detailscherm vult u de pakketgegevens in 

(zie figuur 2). 

 

Figuur 2: verzekering detailscherm 

 

2. Kies uit de lijst ‘Zorgverzekeraar’ de UZOVI-code van de verzekeraar waarbij de patiënt 
verzekerd is. 

3. Klik vervolgens de lijst van pakketten open en kies een pakket bij deze verzekeraar.  
4. Bij 'Type' wordt nu automatisch gevuld of dit een 'Basis' of een 'Aanvullend' pakket betreft. 
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5. Vraag de patiënt naar zijn of haar inschrijfnummer of laat dit veld open indien onbekend.  Dit 
is geen verplicht veld. Alleen de velden met een rode asterisk (*) erachter zijn verplicht. 

6. Geef ten slotte een begindatum op en desgewenst een einddatum. De einddatum mag ook 
open gelaten worden. 

7. Het hokje bij COV laat u leeg. 
8. Klik op 'Bewaar'. 

 

Indien er geen pakketten achter ‘Pakket’ worden getoond, dan betekent dit dat deze verzekeraar nog 

geen verzekeringspakket in de stamgegevens heeft staan. Verzekeringspakketten kunnen op de 

volgende manier worden toegevoegd: 

 Met het draaien van de diverse COV controles verspreid over edevop.  

 Met het verversen van de verzekeringspakketten vanuit Zorgvergoeding.com (indien u daar een 
abonnement voor heeft lopen). Deze optie is te vinden via Dashboard: Instellingen > 
Praktijkinstellingen > Zorgvergoeding. De pakketten haalt u op met stap 3 van het jaarwerk. 

 Door verzekeringspakketten handmatig aan te maken via Dashboard: Stamgegevens > Financieel > 

Verzekeringspakketten. 
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2 Prestatiecodes in het dossier  

Prestatiecodes worden in edevop automatisch gekoppeld aan de facturatie. Nu volgt uitleg waar u de 

prestatiecodes vindt en/of wijzigt. 

 

Figuur 4: prestaties in het behandeljournaal 

Open een patiëntdossier in edevop.  

1. Klik links in de mappenstructuur op de gewenste episode. 
2. Klik op het behandeljournaal van deze episode. 
3. Dubbelklik op de journaalregel voor het detailscherm. 
4. Onderin dit detailscherm ziet u nu 1 prestatie of meerdere prestaties (zie figuur 4). 

(als de tabel nog ingeklapt is, klik dan op het  symbool rechts om deze uit te klappen). 
 

2.1 Hoe worden prestaties aangemaakt en op ‘Factureerbaar’ gezet? 
 

In het detailscherm van de journaalregel kunt u nieuwe prestaties toevoegen door op 'Nieuw' te 

klikken (zie figuur 5). Bij het invoeren van prestaties kunt u ook aangeven of deze direct 

‘Factureerbaar’ moet zijn.  

Hiermee bepaalt u of deze prestatie al in de facturatie mag worden aangeboden of dat u hem liever 

nog even op ‘Niet factureerbaar’ laat staan. In het laatste geval wordt de prestatie niet in het 

facturatieproces meegenomen. Standaard staat de prestatie op status ‘Factureerbaar’.  
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Figuur 5: nieuwe prestaties invoeren 

Prestatiecodes worden onderhouden via Dashboard > Stamgegevens > Financieel > Prestaties. Mist u 

een prestatiecode in de selectie achter ‘Prestatie’ uit figuur 5 dan betekent dit dat deze prestatie nog 

niet in uw stamgegevens van edevop bekend zijn. 

 

NB: de detailinformatie van de reeds aanwezige prestaties vindt u ook in de afspraak in de agenda. 

Daar kunt u ook nieuwe prestaties invoeren. 

2.2 Prestaties verwijderen 
Vanuit het detailscherm van de journaalregel kunt u ook prestaties verwijderen. Selecteer de 

betreffende prestatie in de lijst en klik op de knop ‘Verwijderen’ (zie figuur 6). 
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                                                                                     Figuur 6: prestaties verwijderen 

2.3 Standaard eerste en tweede prestatiecodes instellen 
 

Bij aanmaak van de eerste zittingen, worden deze automatisch gevuld met standaard eerste en 

tweede prestatiecodes.  

Om de standaard te wijzigen gaat u onder het admin-account vanuit het Dashboard naar Instellingen 

> Praktijkinstellingen. 

1. Klik op de knop 'Wijzigen'. 
2. Kies de gewenste standaard prestatiecodes vanuit de lijsten bij: 

a. Standaard prestatiecode 1e behandeling DT. 
b. Standaard prestatiecode 1e behandeling verwijzing. 
c. Standaard prestatiecode 2e en volgende behandeling. 

3. Klik op de knop ‘Bewaren’. 
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Figuur 7: standaard eerste en tweede prestatiecodes via praktijkinstellingen 
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3 Overeenkomsten   

Wanneer de verzekeringspakketten bekend zijn in het patiëntdossier kunnen de overeenkomsten 

worden aangemaakt. Overeenkomsten bepalen of in de episode geregistreerde prestatiecodes nog 

binnen de beschikbare verzekeringspakketten worden vergoed en wie de factuur gaat ontvangen. 

3.1 Een overeenkomst maken, rekening houdend met chronisch / niet 
chronisch 

De overeenkomst maakt u als volgt aan:  

1. Ga in het patiëntdossier naar Patiëntgegevens > Overeenkomsten. 
2. Klik op knop ‘Nieuw’. 
3. Indien er meerdere episodes aanwezig zijn binnen het patiëntdossier dan volgt er vooraf nog 

een pop-up waar u de juiste episode kunt selecteren (zie figuur 8). 
4. Als op het zorgpad de indicatie chronisch niet is ingevuld of opgeslegn, ziet u een pop-up met 

de vraag of het een chronische indicatie betreft (zie figuur 9). 

 
Figuur 8: overeenkomsten behandelepisode selecteren 

 

 
Figuur 9: Chronisch / niet-chronisch? 
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5. Een overeenkomst wordt aangemaakt met als begindatum de begindatum van episode. De 
einddatum is standaard 31-12 van het lopende jaar.  
 

                           
                          Figuur 10: overeenkomst met overeenkomstregels 

 
6. De overeenkomst met de overeenkomstregels wordt op het scherm getoond.  

 

3.2 Overeenkomstregels 
 

In de overeenkomst zien we een aantal overeenkomstregels die op prioriteit zijn genummerd.  

Op volgorde van prioriteit van het laagste naar het hoogste nummer worden de overeenkomstregels 

doorlopen om te zien door wie de prestatie betaald zal worden. Uitgaande een chronische patiënt 

van 18 jaar of ouder zie we het volgende: 

 

Figuur 11: voorbeeld overeenkomstregels 

Casus #1 Vergoed vanuit aanvullend: 

Voor een prestatiecode die bij de tweede behandeling is uitgevoerd… 

 wordt bij overeenkomstregel met prio 1 geconcludeerd dat er pas vanuit de basisverzekering wordt 
vergoed vanaf behandeling 21. 
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 wordt bij overeenkomstregel met prio 2 vanuit de aanvullende verzekering vergoed (in dit 
voorbeeld) vanaf de eerste behandeling. Het limiet aantal behandelingen staat op 4. De tweede 
wordt dus vergoed door de verzekeraar. 

 wordt naar de overeenkomstregel met prio 3 niet eens gekeken. De match is gevonden in de 
tweede overeenkomstregel.  

 

Casus #2 Vergoed vanuit basis: 

Voor een prestatiecode die bij de 21e behandeling is uitgevoerd… 

 wordt bij overeenkomstregel met prio 1 geconcludeerd dat er vanuit de basisverzekering wordt 
vergoed vanaf behandeling 21. Aangezien dit de 21e behandeling betreft wordt er niet verder 
gezocht, een match is gevonden.  

 wordt naar de overeenkomstregel met prio 2 niet gekeken.  

 wordt naar de overeenkomstregel met prio 3 niet gekeken.  
 

Casus #3 De patiënt betaalt de rekening zelf: 

Voor een prestatiecode die bij de vierde behandeling is uitgevoerd, maar waarvoor de patiënt een 

totaalbedrag binnen dit pakket bereikt van E 325,-… 

 wordt bij overeenkomstregel met prio 1 geconcludeerd dat er pas vanuit de basisverzekering wordt 
vergoed vanaf behandeling 21. 

 wordt bij overeenkomstregel met prio 2 geconcludeerd dat er tot en met de vierde behandeling 
wordt vergoed mits het totaal besteed bedrag E 250,- of lager is. E 350,- overschrijdt de limiet, 
zodat er niet meer uit het aanvullend pakket vergoed mag worden. 

 wordt de rekening naar de patiënt gestuurd, omdat overeenkomstregel met prio 3 hier geldt. 
Eerdere overeenkomstregels in het afleidproces hebben niet tot condities geleid waarbinnen de 
verzekeraar de rekening betaalt, zodat de patiënt de rekening zelf betaalt.  

 

3.3 Overeenkomstregels aanvullen of aanpassen 
 

Soms kan het nodig of wenselijk zijn om overeenkomstregels aan te passen.  

Dit doet u door op de overeenkomstregel te dubbelklikken. In het detailscherm kunt u wijzigingen 

doen in ‘vanaf-behandeling’, de limiet voor het aantal behandelingen waarbinnen wordt vergoed, het 

limietbedrag en de indicatiecode. Sluit af met de knop ‘Bewaar’. 
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Figuur 12: overeenkomstregel detailscherm 

3.4 Vervangen van overeenkomstregels 
Het kan nodig zijn de overeenkomst opnieuw aan te maken. Bijvoorbeeld wanneer er wijzigingen zijn 

doorgevoerd binnen de verzekeringspakketten of wanneer van chronische indicatie gewisseld moet 

worden.  

In dit geval gaat u terug naar het overzicht van de overeenkomsten onder Patiëntgegevens > 

Overeenkomsten. Selecteer de juiste overeenkomst en klik op ‘verwijderen’, vervolgens kunt u een 

nieuwe overeenkomst aanmaken waarin de juiste gegevens staan. 
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    Figuur 13: overeenkomst verwijderen 
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4 Checklist om een behandeling te kunnen factureren 

 

# Stapbeschrijving Opmerkingen 

1. Is de patiënt chronisch/ niet chronisch? Wordt overgenomen uit het zorgpad of 
er wordt om gevraagd tijdens het 
aanmaken van de overeenkomst 

2. Registreer de verzekeringsgegevens van de 
patiënt 

Indien mogelijk met behulp van COV 

3. Verwerk zoveel mogelijk verschillen middels het 
COV-scherm 

 

4. Controleer of er verzekeringspakketten in het 
patiëntdossier aanwezig zijn 

Patiëntdossier: Patiëntgegevens > 
Verzekeringen 

5. Voer de prestatiecode(s) in via het detailscherm 
van het behandeljournaal en beslis of u de 
prestatiecode(s) als ‘Factureerbaar’ wilt 
aanmerken. 

Patiëntdossier: Episode > 
Behandeljournaal > betreffende 
journaalregel openklikken 

6.  Maak een overeenkomst aan, rekening houdend 
met de juiste episode en de chronische of niet 
chronische situatie van de episode.  

Patiëntdossier: Patiëntgegevens > 
Overeenkomsten 

7. Controleer de overeenkomstregels. Pas of vul 
deze zo nodig aan. 

Patiëntdossier: Patiëntgegevens > 
Overeenkomsten 

8. Zijn er wijzigingen doorgevoerd in de 
samenstelling van het verzekeringspakket of is er 
een wisseling geweest tussen chronisch <> niet 
chronisch? 

Verwijder de overeenkomst en maak 
een nieuwe aan. (Patiëntdossier: 
Patiëntgegevens > Overeenkomsten) 
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5 De debiteurrelatie van de patiënt  

In edevop is iedere patiënt automatisch een debiteur. In het patiëntdossier ziet u dit via 

Patiëntgegevens > persoonsgegevens. Een deel van deze gegevens zijn vooraf ingevuld middels de 

globale instellingen, via Dashboard:  Instellingen > Globale instellingen (zie figuur 14). 

 

 

Figuur 14: debiteurgegevens van de patiënt 

Via de globale instellingen is ingesteld: 

1. Standaard indienwijze voor facturatie aan de patiënt. 
2. Standaard factuursjabloon. 
3. Standaard betaalmethode. 

 

Deze details ziet u via Patiënt: Patiëntgegevens > Persoonsgegevens. Onderin ziet u de 

‘Debiteurgegevens’ (zie figuur 15). 



 

Handleiding: Verzekeringen, prestaties en overeenkomsten bij de patiënt| versie 1.1    18 / 18 

 

Figuur 15: debiteurgegevens van de patiënt 

De volgende gegevens van de patiënt worden hier vastgelegd: 

1. Debiteurnummer: Deze nummering 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 is dit de waarde zoals is opgegeven in de Globale instellingen.  

3. Factuursjabloon: Hier wordt de factuuropmaak bepaald wanneer er gefactureerd wordt. 
Standaard is dit de waarde zoals is opgegeven in de Globale instellingen. U kunt hiervan 
afwijken met een keuze tussen de sjablonen in Stamgegevens > Correspondentie > 
Sjablonen van het type ‘Factuur’. 

4. Betaalmethode: Hier wordt de wijze van betaling bepaald. Standaard is dit de waarde zoals is 
opgegeven in de Globale instellingen.  

5. Naam bank: Hier geeft u de naam van de bank van de patiënt op. Dit veld is verplicht indien 
betaalmethode = ‘Incasso’. 

6. Bankrekening:  Hier geeft u het bankrekeningnummer van de patiënt op. Dit veld is verplicht 
indien betaalmethode = ‘Incasso’. 

7. 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. 

8. Niet aanmanen: is een indicatie die door u aan- en uitgezet kan worden.  
 

Alleen als u van de standaard instellingen wilt afwijken doet u wijzigingen in dit scherm.  

 


