tandheelkundig communicatie- en
managementsysteem

Handleiding update Wlz 2020
Per 1 juli 2017 kunnen ook de declaraties Wlz via de zorgkantoren elektronisch worden aangeleverd. Zonodig kan
daarbij ook gebruik gemaakt worden van de webservices van Vecozo voor het COV, het elektronisch
declaratieportaal (EDP) en het machtigingenportaal. Zie ook menu Help>Index>Wlz.
•

Het hoofdprogramma van TabDents én de TabDents BSN-Vecozo COV-module moet worden geüpdate.

•

Declaraties via de Wlz zijn tussengevoegd in de bestaande Vektis standaard, welke al jaren wordt gebruikt
door Vecozo en door de factoringsbedrijven. Omdat de Wlz een aantal extra gegevens nodig heeft is de
standaard uitgebreid. Met name de aanpassingen voor het declareren van reis- en verblijfskosten hebben
aanpassingen gevraagd binnen TabDents om ook deze declaraties correct in te dienen.

•

De declaraties lopen via het lokale zorgkantoor. Ook als patiënten via de COV-bevraging een verzekeraar
hebben zal toch het zorgkantoor als ‘verzekeraar’ dienen te worden aangemerkt. Het zorgkantoor
ontvangt géén inschrijfnummer hoofdverzekering, maar het UZOVI-nummer van de verzekeraar.

•

Infomedics biedt de mogelijkheid om ook via hen de Wlz af te laten handelen. Dat kan uitsluitend via de
declaratiemodule ‘Verzekeraars’. Zie de instelling van het zorgkantoor aan het eind van dit document.

•

Onderstaand voorbeeld gaat uit van een patiënt die verzekerd is bij een willekeurige verzekeraar ‘Test
Vecozo’, ‘géén regelgeving’ uurtarief heeft en inschrijfnummer hoofdverzekering ‘1234567890’:

•

Zet de regelgeving op een Wlz rubriek:
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•

Bij opslaan worden 2 aanpassingen gevraagd:

•

Bepaal het zorgkantoor en zo mogelijk het actuele UZOVI-nummer van de hoofdverzekering. Bij een COVbevraging zal dit nummer rechts staan:

•

Het zorgkantoor wordt niet gegeven door Vecozo maar door ZN (Zorgverzekeraars Nederland).
Te verkrijgen via https://www.zn.nl/1893990400/Zorgkantoren:
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•

Indien een bevraging via het COV verloopt dan zal, indien een zorgkantoor en een Wlz rubriek is gekozen
en opgeslagen, TabDents een andere bevraging doen en automatisch het juiste UZOVI-nummer gebruiken:

•

Bij elke patiënt die behandeld wordt en waarbij reis- en verblijfskosten van toepassing zouden kunnen zijn,
dat is dus uitsluitend bij uurtarief U25 en UPT-tarief op locatie, vraagt TabDents om gegevens:

•

De reis- en verblijfskosten worden per zorgkantoor per declarant en per dag verzameld en gedeclareerd. Er
is bij Vektis gekozen voor het toevoegen van deze declaratie bij de 1ste patiënt die in de elektronische
declaratie wordt vermeld. Dit kan dus een andere patiënt zijn dan die waarbij de kosten zijn opgevoerd.

•

Toevoegen van reis- en verblijfskosten kan ook door middel van typen, maar geldt dus eigenlijk alléén als er
een onvolkomenheid is opgetreden bij de 1ste invoer daarvan:
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•

Als er al eerder is ingevoerd of gedeclareerd dan wordt een waarschuwing gegeven, er kan echter alsnog
(indien niet is uitgedeclareerd) worden toegevoegd. Immers, bij het maken van de declaratie worden alle
waarden opgeteld en bij de 1ste patiënt geplaatst:

•

De declaratie vindt plaats via het zorgkantoor:

Zoals te zien is wordt per kilometerregistratie maximaal 99 kilometer per regel opgeslagen. Deze regels
worden elektronisch samengevoegd, evenals eventuele extra regels verblijfskosten.
Ook worden regels zonder geldwaarde toch getoond en meegestuurd, conform de Vektis eisen.
•

Koppel het tarief aan de UPT-waarde:
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•

De reis- en verblijfskosten hebben op het moment van maken van deze uitleg nog niet hun definitieve UPTwaarde: die is nog niet bekend. In de tarievenlijst kan dit snel worden aangepast, zowel in de UPT lijst als de
verrichtingenlijst:

•

Koppeling Infomedics via verzekeraars:

Per zorgkantoor wordt voor ingesteld dat Infomedics de declaratie afhandelt.
•

Zet éénmalig per zorgkantoor de juiste Infomedics verwijzing:

De instelling hangt af van het contract, meestal zal dit ‘Infomedics incl. BSN’ zijn.
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•

Alle declaraties gaan via de verzekeraarsmodule omdat de Vektis standaard de vermenging van
gangbare declaraties en zorgkantoren niet samen kan afhandelen:

•

Installeer ook TabDents module Infomedics.
Daarna staat in de declaratie module verzekeraar ook een knop
voor TabDents – Infomedics.
Deze wijze van benaderen opent de ‘Indienen’ tab, hier getoond na verzenden.

•

Over de TabDents – Infomedics module is een apart document beschikbaar via menu>help Info
TabDents>Documenten> TabDents - Infomedics.pdf.
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