tandheelkundig communicatie- en
managementsysteem

De TabDents voorloopcodes per dec 2019
Voorloopcodes zijn voor de reguliere tandheelkundige declaraties niet van toepassing, evenmin
als het gebruik van machtigingen.
Zij worden gebruikt voor bijzondere tandheelkunde, zoals bij implantologie en prothetische
tandheelkunde.
Vaak, maar zeker niet altijd, gaat het gebruik van voorloopcodes samen met een machtiging, en
uiteindelijk bepaalt de verzekeraar de interpretatie van de bij de behandeling horende NZa
regelgeving.
Dit document beschrijft hoe TabDents voorloopcodes gebruikt en waar zij kunnen worden
aangepast.
Er zijn 2 voorbeelden:

• ‘Geen regelgeving’ legt uit hoe bij een reguliere behandeling ‘even’, dat is per zitting, af
te wijken van de standaard, zoals bij het gebruik van J-codes.

• ‘art 2.7-1 B - bijz. thk. U05 angst’ demonstreert een specifiek patiëntencategorie.
Inhoudsopgave
1.

Inleiding ............................................................................................................................ 2

2.

De NZa regelgeving .......................................................................................................... 3

3.

Invoeren in de status: ‘geen regelgeving’ .......................................................................... 4

4.

Machtingsnummer en voorloopcode tijdens de invoer: ‘geen regelgeving’ ......................... 5

5.

Voorinzage: ‘geen regelgeving’ ......................................................................................... 6

6.

Machtingsnummer en voorloopcode: ‘art 2.7-1 B - bijz. thk. U05 angst’............................. 7

7.

Voorinzage: ‘art 2.7-1 B - bijz. thk. U05 angst’................................................................... 8

8.

Aanpassen: declaratie particulier en verzekeraar .............................................................. 8

9.

Aanpassen: historie........................................................................................................... 9
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beschikbaar stellen via zgn. beslisbomen.
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1. Inleiding
Voorloopcodes zijn de codes die Vektis gebruikt in de mondzorgstandaard voor elektronische
gegevensuitwisseling om uitgebreidere informatie dan alléén de UPT-code bij declaraties te
kunnen verwerken. Dit samen met de overigens weinig gebruikte diagnosecodes.
Dit gebruik is eigenlijk een noodoplossing van Vektis om de (oude) standaard nog steeds te
kunnen gebruiken, TabDents tracht al jaren de noodoplossing te volgen door ad-hoc te
reageren op nieuwe NZa regels, zoals laatstelijk die voor de Wlz en 090-groep voor
fronttandvervanging.
Deze benadering heeft echter tot een wildgroei van UPT-codes geleid, met name in de J-groep,
zoals de codering 002J20, 003J20 etc.
Om deze wildgroei binnen TabDents in goede banen te leiden wordt vanaf de update 1246-01
de methodiek voor het gebruik van voorloopcodes binnen TabDents aangepast:
•

Invoer: deze is nog altijd gebaseerd op voorloopcodes uit de NZa regelgeving, maar
zonder de voorloopcode zelf. Dus geen 002J20 maar J20.

•

Géén regelgeving: elke zitting kan een door de gebruiker in te stellen voorloopcode
krijgen. Standaard is de voorloopcode niet nodig.
Na opslaan van de behandeling wordt de tijdelijke voorloopcode teruggezet.
Invoer kan op elk moment: tijdens de invoer van UPT-codes kan de voorloopcode
worden aangezet (en ook weer worden uitgezet).

•

Wel regelgeving: elke zitting gaat uit van de NZa regelgeving, maar daar kan van
worden afgeweken. De NZa bepaalt echter feitelijk de voorloopcode.
Na opslaan van de behandeling wordt de voorloopcode niet teruggezet.
Invoer is vast: per patiënt op basis van een categorie, bepaald in de tab ‘Algemeen’.

•

Later aanpasbaar: op diverse plaatsen binnen TabDents is het mogelijk de
voorloopcode en ook het machtigingsnummer te veranderen, ook bij opnieuw declareren
na een afwijzing.

•

Doublures verwijderd: alle in de database aanwezige items met voorloopcodes zijn
herbenoemd naar dezelfde UPT-codering zonder voorloopcode.

Redenen voor deze aanpassing:
•

Flexibiliteit: de aanpassing aan de NZa-regelgeving, zoals recentelijk voor de 090
voorloopcode bij fronttandvervanging, vereist een universelere aanpak zonder allerlei
uitzonderingsregels met aparte UPT-codes zoals tot op heden is gedaan.

•

Verfijnder invoer: het benoemen van de behandeling is binnen TabDents verfijnd
mogelijk, maar als gebruik wordt gemaakt van voorloopcodes dient elke UPT-code te
worden verviervoudigd. TabDents tekent in de status op basis van deze verfijnde invoer,
en dat kan nu ook met voorloopcodes.

•

Minder foutkans: bij gemachtigde behandelingen en bijzondere NZa regelgeving kan
TabDents de voorloopcode en het machtigingsnummer uitvragen, waarbij overige
behandelingsitems kunnen worden aangevuld of verwijderd.

Voor de reguliere behandelingen heeft deze verandering geen enkel gevolg, behalve de nieuwe
mogelijkheid om alsnog voorloopcodes toe te voegen na weigering van een elektronische
declaratie.
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Omschrijving

Bijzondere tandheelkunde

Voorloopcode + UPT

Machtiging

Diagnosecode

Eigen bijdrage

De NZa regelgeving

Volgnummer

2.

0
61
92
99
93
86
94
95
91
46
70
82
81
79
80
90
85
77
78
87
89
88
96
97
98
84
34
71
72
73
83
67
33
65
69
64

geen regelgeving
art 2.7-1 A - bijz. thk. U05
art 2.7-1 B - bijz. thk. U05
art 2.7-1 B - bijz. thk. U05 angst
art 2.7-1 C - bijz. thk. U05
art 2.7-1 Upt - bijz. thk.
art 2.7-1 Upt - bijz. thk. implantaten
art 2.7-1 Upt - bijz. thk. orthodontie
bijz. machtiging orthodontie
bijz. machtiging UPT-tarief
bijz. machtiging uurtarief
bijzondere zorg CBT
bijzondere zorggroepen
moeilijk behandelbaar
moeilijk behandelbaar CBT
narcosebehandeling CBT
top preferente zorg
U05 - maximum tarief
U05 - minimum tarief
U05 bijz. thk. - excl. diagnose code
U05 bijz. thk. - incl. diagnose code
U05 géén bijz. thk.
Wlz U25 2.7 A - dentaal
Wlz U25 2.7 B - medisch 1
Wlz U25 2.7 C - medisch gecomp.
Wlz U25 bijz thk
Wlz U25 géén bijz thk
Wlz U35 2.7 A - dentaal
Wlz U35 2.7 B - medisch 1
Wlz U35 2.7 C - medisch gecomp.
Wlz U35 bijz thk
Wlz U35 géén bijz. thk.
Wlz UPT bijz. thk. - huis
Wlz UPT bijz. thk. - locatie
Wlz UPT géén bijz. thk. - huis
Wlz UPT géén bijz. thk. - locatie

N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
N
N
N
N
N
J
J
J
J
N
J
J
J
J
N
J
J
J
J
N
J
J
N
N

N
002 U05
003 U05
003 U05
004 U05
003 + U05
003 + UPT
003 + UPT
003 + UPT
003 + UPT
003 + U05
004 X831
U05
U05
004 X831
004 X611
U05
003 U05
003 U05
004 U05
004 U05
U05
003 U25
004 U25
004 U25
003 U25
U25
003 U35
004 U35
004 U35
003 U35
U35
003 + UPT
003 + UPT
UPT
UPT

N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
?
J
J
J
J
?
J
J
J
J
?
J
J
?
?

N
J 026 + diagnosecode
J 026 + diagnosecode
J 026 + diagnosecode
J 026 + diagnosecode
J 026 + diagnosecode
J 026 + diagnosecode
J 026 + diagnosecode
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
J 026 + diagnosecode
N
J 026 + diagnosecode
J 026 + diagnosecode
J 026 + diagnosecode
J 026 + diagnosecode
N
J 026 + diagnosecode
J 026 + diagnosecode
J 026 + diagnosecode
J 026 + diagnosecode
N
J 026 + diagnosecode
J 026 + diagnosecode
N
N

N
J volgens UPT-tarief
N
J volgens UPT-tarief
N
J volgens UPT-tarief
J volgens UPT-tarief
J volgens UPT-tarief
J/N
N
J volgens UPT-tarief
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Bovenstaande lijst correspondeert met de uitklaplijst op tab 1 ‘Algemeen’.
Ondanks dat deze met de grootste zorg is samengesteld is de lijst ‘as is’.
Als zich wijzigingen voordoen in de NZa regelgeving of indien er
onvolkomenheden in de lijst voorkomen dan dient deze door TabDents te
worden aangepast. Neem daartoe contact op met TabDents.
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3. Invoeren in de status: ‘geen regelgeving’
Regelgeving is instelbaar in de tab ‘Algemeen’:

Verzamel met typen of klikken de gewenste UPT-codes.

Type op elk gewenst moment één van de voorloopcodes die in deze zitting zullen gelden:
• 002. Met name voor implantologie.
• 003. Bijzondere tandheelkunde.
• 004. Medisch gecompromitteerd.
• 090. Fronttandvervanging tot 23 jaar, na voormelding voor het 19e jaar.
• Voor TJZ geldt dezelfde voorloopcode, deze wordt bij indienen door TabDents
aangepast naar 014.
• 000 voor weer verwijderen van de voorloopcode, indien foutief ingevoerd.
Zie ook het Vademecum tandheelkunde 2018 (of hoger) voor nadere bijzonderheden:
https://www.ant-tandartsen.nl/uploads/downloads/Vademecum_2018.pdf
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4. Machtingsnummer en voorloopcode tijdens de invoer: ‘geen regelgeving’

Vergroot:

Aan de linkerzijde kan een evt. machtigingsnummer worden ingevuld, en ook kan de
voorloopcode alsnog worden veranderd. Bij een afgegeven machtiging zal ook de
voorloopcode zijn vermeld, pas deze zonodig aan.
•

Per regel kan een UPT-code aan of uitgezet worden met het vinkje.

•

Als er meer dan één regel getoond wordt dan kan per regel afgeweken worden van
zowel het machtigingsnummer als de voorloopcode.

•

Klik op de kolom ‘Machtigingsnummer’ op de regel en pas die zonodig aan.

•

Klik op de kolom ‘Voorloopcode’ en selecteer een code uit de lijst die wordt getoond.

•

De diagnosecode is alléén in bijzondere situaties nodig.
TabDents toont deze regel in een bijzondere situatie in het rood aan de onderzijde,
standaard is er géén diagnosecode.

Aanpassingen van het machtigingsnummer en de voorloopcode aan de bovenkant hebben
altijd betrekking op alle geselecteerde regels, mits deze al niet voorafgaand per regel zijn
aangepast.
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5. Voorinzage: ‘geen regelgeving’

In de voorinzage kan in elke regel het machtigingsnummer en de voorloopcode ook nog
worden aangepast:
•

Machtigingsnummer: klik op het nummer en pas deze aan.

•

Voorloopcode: klik op de regel en kies de gewenste voorloopcode.

Als ‘Machtigingsnummer vooraf uitvragen’ niet is gevinkt wordt stap 3 overgeslagen als er
geen machtiging nodig is en wanneer de patiëntcategorie ‘geen regelgeving’ is.
Voor categorieën zie de lijst onder 2: De NZa regelgeving.
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6. Machtingsnummer en voorloopcode: ‘art 2.7-1 B - bijz. thk. U05 angst’
Regelgeving is instelbaar in de tab ‘Algemeen’:

Verzamel met typen of klikken de gewenste UPT-codes.
Sla op.

Vergroot:

Omdat de regelgeving per categorie wisselt neemt TabDents zelf een uitgangswaarde,
gebaseerd op het schema onder 2. Een eigen invoercode is hier dus niet nodig.
• Het is ook hier mogelijk behandelitems al dan niet de vinken.
Zie ook het Vademecum tandheelkunde 2018 (of hoger) voor nadere bijzonderheden:
https://www.ant-tandartsen.nl/uploads/downloads/Vademecum_2018.pdf
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7. Voorinzage: ‘art 2.7-1 B - bijz. thk. U05 angst’

In de voorinzage kan in elke regel het machtigingsnummer en de voorloopcode worden
aangepast:
•

Machtigingsnummer: klik op het nummer en pas deze aan.

•

Voorloopcode: klik op de regel en kies de gewenste voorloopcode.

Als ‘Machtigingsnummer vooraf uitvragen’ niet is gevinkt wordt stap 4 niet overgeslagen omdat
er vaak een diagnose gekoppeld moet zijn.
Voor categorieën zie de lijst onder 2: De NZa regelgeving.

8. Aanpassen: declaratie particulier en verzekeraar

In de particuliere declaratie en in de verzekeraar declaratie kunnen voor het aanmaken nog de
volgende wijzigingen worden gedaan via de rechtermuisknop op de regel:
•

Kolom machtigingsnummer/voorloopcode: machtigingsnummer, voorloopcode en
diagnosecode (indien van toepassing).

•

Kolom bedrag: bedrag.

Ook bij een herdeclaratie TabDents kunnen deze aanpassingen worden uitgevoerd, bij
afwijzing van een declaratie kan dit ook per patiënt gedaan worden.
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9. Aanpassen: historie

In de historie kunnen via de rechtermuisknop op de regel van het behandelingsitem de
volgende aanpassingen worden gedaan:
•

Voorloopcode en machtigingsnummer op tab ‘Bedragen en datum’.

•

Diagnosecode op tab ‘Verrichting’.

Deze aanpassingen zijn alleen zinvol als de declaratie nog niet is verzonden.
In alle andere situaties dient de herdeclaratie gedaan te worden zoals in punt 8 is getoond.
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