tandheelkundig communicatie- en
managementsysteem

Tandtechniek in eigen beheer
Per 1 januari 2019 dient tandtechniek in eigen beheer via aparte UPT codes met een Q als eerste letter te
worden ingevoerd.
Dit document beschrijft de belangrijkste aandachtspunten.
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1. Controleren van de beschikbare lijst
1.1

Uitlijsten

Zowel de UPT lijst als de tarievenlijst bevat 490 Q codes.
De UPT lijst hoeft niet te worden bewerkt.
In de kolom ‘norm techniek’ staan negatieve waarden gelijk aan de waarde van de UPT code,
behalve bij codes die aan tijd zijn gerelateerd.
De bedragen zijn zo gemaakt om verrekeningen met behandelaars te doen, die al dan niet zelf
de techniek doen of delen daarvan.
Deze negatieve waarden dienen door de praktijk in goed overleg met behandelaars zonodig
aangepast te worden.
Selecteer een regel en klik op ‘Openen’.
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1.2

Selectie en aanpassen

Het standaardbedrag techniekkosten wordt uitgeleverd met een bedrag negatief van de
waarde van de Q code, behalve voor tijdstarieven.
Standaard gaat TabDents ervan uit dat de techniek moet worden verrekend met de
behandelaar. Dat betekent dat een negatief bedrag gelijk aan het bedrag van de Q code leidt
tot een volledige verrekening en dat de behandelaar dan geen vergoeding krijgt.
Als dat niet de bedoeling is kan per Q code het standaardbedrag techniekkosten worden
aangepast en zonodig naar een deelbedrag of naar € 0,00.
Bij € 0,00 zal de behandelaar het gehele bedrag als verrichting zien, let erop dat een bedrag
hoger dan de maximale waarde, maar dan negatief, niet is toegestaan!
Als geen verandering wordt gedaan van de bedragen kan ook een afspraak op basis van een
percentage worden gemaakt.
De verrekening vindt plaats via het logboek in een aparte kolom.
Zie 3.1.
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2. Invoeren van Q codes
2.1

Standaard

De Q codelijst bevat 390 regels, en de toewijzing van het juiste type verrekening kan alléén
plaatsvinden als de bijbehorende UPT code bekend is.
De Q lijst bestaat uit een aantal groepen, die specifiek zijn voor een bepaalde behandeling,
zoals frame-protheses of kronen én uit een groepering met algemene items.
Zie daartoe de NZa lijst via https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_232997_22/.
Het voorbeeld toont een volledige prothese B met apart ingevoerde Q1340 codering.
De ingevoerde Q codes staan rechts boven onder de pijl omlaag, bij een Q code met uurtarief
staat deze rechts onderin met een pijl omlaag.
Klik op deze pijl om de lijst te corrigeren.
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2.2

Foutief ingevoerd

De Q codelijst bevat 390 regels, en de toewijzing van het juiste type verrekening kan alléén
plaatsvinden als de bijbehorende UPT code bekend is.
Het voorbeeld toont een rebasing met de hiervoor apart ingevoerde Q1340 codering.
TabDents geeft hiervoor een foutmelding omdat niet bepaald kan worden waar de Q1340 bij
hoort.
De ingevoerde Q codes staan rechts boven onder de pijl omlaag, bij een Q code met uurtarief
staat deze rechts onderin met een pijl omlaag.
Klik op deze pijl om de lijst te corrigeren.
Is de Q codering echter toch nodig, én is de behandeling nog niet afgerond, dan moet een
aparte categorie worden toegevoegd zoals in het onderstaande voorbeeld is gedaan.
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2.3

Onderhanden werk

De Q codelijst bevat 390 regels, en de toewijzing van het juiste type verrekening kan alléén
plaatsvinden als de bijbehorende UPT code bekend is.
Is de Q codering echter toch nodig, én is de behandeling nog niet afgerond, dan moet een
aparte categorie worden toegevoegd zoals in het bovenstaand voorbeeld is gedaan.
Type bij afkorting een Q en TabDents toont een lijst van mogelijke koppelbare verrichtingen.
In het voorbeeld is ingevoerd dat dit een bovenprothese betreft, zie de rode pijl.
TabDents beoordeelt via de verzekeringsinstelling het percentage dat de patiënt als eigen
bijdrage moet betalen.
Is sprake van factoring, dan worden bij de voorinzage de te verzenden kolommen alsnog
aangepast.
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2.4

Opslaan

Bij opslaan wordt altijd toch nog gevraagd om techniekkosten, ook bij gebruik van Q codes.
Dat is gedaan omdat het mogelijk is dat via de ingevoerde Q codes niet alles is verrekend, het
te verrekenen bedrag kan dan alsnog worden toegevoegd.
Het bedrag kan ook € 0,00 zijn.
TabDents beoordeelt via de verzekeringsinstelling het percentage dat de patiënt als eigen
bijdrage moet betalen.
Is sprake van factoring, dan worden bij de voorinzage de te verzenden kolommen alsnog
aangepast.
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3. Verrekening in logboek
3.1

Kolommen

In het logboek in tab ‘Zoeken standaard’ en in de tab ‘Zoeken op behandelaar – verrichtingen’
worden de vaste materiaalkosten verrekend.
Indien Q codes met een verrekenbaar bedrag (negatief dus) bekend zijn worden die hier in
mindering gebracht op het uit te betalen bedrag en in een aparte kolom getoond.

4. Verzenden naar verzekeraars en factoraars
Omdat de regelgeving voor elektronische verzending van Q codes niet helder is, wordt in
eerste instantie ervan uitgegaan dat het declaratierecord een ‘1’ voor techniekkosten moet
bevatten. Dit is een aanpasbare waarde in regel 6400 in de verrichtingenlijst. De kolom
‘techniek’ staat bij uitlevering op ‘Ja’, maar is aanpasbaar.
Neemt contact op met TabDents als hier vragen door ontstaan.

Disclaimer:
Q codes zijn nieuw binnen de NZa regelgeving en daarom is nog niet bekend hoe
verzekeraars en factoraars hiermee om zullen gaan.
Ook is de regelgeving niet optimaal uitgewerkt.
TabDents verneemt graag suggesties voor verbeteringen.

Documentnaam Handleiding Tandtechniek in eigen beheer
Versie en datum 1.1 / 6-12-2018
Documentstatus actief

8/8

