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1. Hoofdscherm eDeclaratie

A. Hier kunnen de instellingen van eDeclaratie worden aangepast
1. Klik op Bestand om de vorder te kunnen inlezen
2. Klik op de knop Vorders ophalen tabel om de Vorder direct uit de database van
AudicienAssist te halen. Dit kan alleen als de database van AudicienAssist bereikbaar is voor
eDeclaratie.
3. Klik op de knop Vorders Verwerken om de ingelezen vorder te verwerken. Er worden dan van
de ingelezen klanten verzekerden en prestatierecords gemaakt.
4. Klik op de knop Declaratie en Ascii maken om alle declaraties te maken. Borderellen worden
aangemaakt en Ascii bestanden worden aangemaakt. Deze Ascii bestanden kunnen dan op
de websites van Vecozo\Famed\Icodis worden geplaatst.
5. Klik op deze knop om alle openstaande declaraties te bekijken. Hier staan alle declaraties
waar nog geen borderel van is gemaakt gesorteerd op zorgverzekeraar.
6. Klik hier om een al gemaakte borderel te selecteren. Hier kunnen ook de borderellen worden
teruggevonden waar nog geen ascii van is gemaakt. Deze zijn te vinden onder Aangemaakt,
niet definitief.
7. Hier kan retour informatie worden verwerkt en ingekeken en kunnen declaraties opnieuw
worden klaargezet om in te dienen.
8. Hier kunnen SEPA’s worden gemaakt.
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9. Onder Factuur Betalingen kunnen facturen worden bijgewerkt.
10. Via de knop Rapporten kan een betalingsovezicht of een vierkanstelling worden uitgeprint.
11. Klik hier om klanten te zoeken in eDeclaratie.
12. Onder deze knop zit een actielijst met klanten waarbij de declaratie niet goed is gegaan.
13. Hier kan er gefilterd worden op de borderellen die in het onderste scherm (14) komen te
staan.
14. Hier komen de borderellen te staan volgens het filter die is ingesteld (13)
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2. Openstaande declaraties

Klik op Openstaande declaraties per zorgnet om alle nog openstaande declaraties gegroepeerd per
zorgverzekeraar te bekijken.
Dubbelklik vervolgens op een zorgverzekeraar om alle verzekerde en prestatierecords per
zorgverzekeraar te zien.

1. COV
Hier is het mogelijk om de COV uit te voeren. Als er een uzovi veranderd is kan deze na de
COV worden overgezet naar het goede uzovi via de knop UzivoNr overzetten.
2. Borderel
Via de functie Controleer Borderel worden alle verzekerde en prestatie records
gecontroleerd op de volgende zaken:
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Met Reset Borderelcontrole worden de statussen van de verzekerde en prestatierecords weer
vrijgegeven zodat er opnieuw een borderelcontrole kan worden gedaan.
Met de knop Maak Borderel kan er een borderel gemaakt worden van de declaraties.

3. Declaratie en Ascii
Na het maken van een borderel kan de borderel definitief worden gemaakt en kan er een
ascii bestand van worden gemaakt. Als het maken van de ascii niet goed gaat kan dit later
alsnog nog een keer gedaan worden via de knop Maak Ascii
4. Verzekerden en prestaties
Een gemaakte borderel kan weer worden teruggezet naar borderelnummer 0 door middel
van de knop Zet borderel op 0. Hiermee zijn de declaraties daarna weer terug te vinden
onder Openstaande declaraties per zorgnet.
Het verwijderen van geselecteerde verzekerden en prestatierecords kan via de knoppen
Verwijderen verzekerden en Verwijderen prestaties.
5. Verzekerden
In dit scherm staan de verzekerden die nog openstaande declaraties hebben onder deze
uzovi. Deze gegevens kunnen worden gecontroleerd met de COV en nog handmatig worden
aangepast.
Als in de declaratie (na de COV en Borderelcontrole) een fout is gevonden word deze
getoond onder Status en word de declaratie niet meegenomen met het maken van een
borderel.
Als de status op Handmatig OK word gezet word de declaratie altijd meegenomen met het
maken van een borderel.
6. Prestaties
In dit scherm zijn alle prestatierecords zichtbaar van de verzekerden die zijn geselecteerd in
het scherm Verzekerden. Hier kunnen de prestatierecords worden bekeken en eventueel
gewijzigd.
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7. Retourinformatie

1. Verwerking
Inlezen retouren: Met deze knop kan de retourinformatie van de borderel worden ingelezen.
Opnieuw declareren: Selecteer de regels die opnieuw moeten worden gedeclareerd door
middel van de selectieboxen en klik vervolgens op opnieuw declareren.
Volledig opnieuw declareren: Declareer de hele borderel in één keer opnieuw. Hierbij kan
worden gekozen voor meteen een nieuw borderelnummer of dat alles op borderel 0 word
gezet. Als er voor een nieuw borderelnummer is gekozen is deze te vinden onder open
borderel en niet definitief.
Betalingen verwerken: Door middel van deze knop worden de betaalde bedragen
overgenomen in AudicienAssist bij de zorgfactuur van de klant.
Voldaan: Markeer de volledige borderel als betaald
2. Borderel selectie
Klik op de verrekijker om een borderel te selecteren zonder eerst de retourinformatie in te
lezen.
3. Opmerkingen
Opmerkingen die zijn toegevoegd aan de retourinformatie zijn hier terug te lezen als de
betreffende regel word geselecteerd.
4. Verzekerde en prestatierecords
In deze twee lijsten staan alle verzekerden en prestatierecords die zijn gedeclareerd. Hierin
staat ook hoeveel en of er is uitbetaald en op welke prestatie.
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8. Sepa

Als een zorgfactuur niet volledig betaald is kan er via eDeclaratie een sepa worden aangemaakt.
Hiervoor moet de klant wel een machtiging hebben afgegeven en moet er bij de klantgegevens in
AudicienAssist een bic en IBAN nummer zijn ingevuld.
Via factuurbetalingen (hoofdstuk 9) kan er een sepa worden klaargezet. Via de knop Maak Sepa kan
er dan een Sepa bestand van worden gemaakt.
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9. Factuur Betalingen
Onder factuur betalingen is het mogelijk om terug te kijken op factuurniveau wat er is betaald en
handmatig betalingen te boeken op facturen.

Om handmatig een betaling te boeken te boeken selecteer je een bedrijf en een filiaal en klik je op
de knop Laat facturen zien.
Selecteer vervolgens de factuur waar een betaling op moet worden gedaan.
Vul onder in het scherm het betaalde bedrag, de betaaldatum en de soort betaling in met eventueel
een referentie en een opmerking. Het betaalde bedrag wordt dan geboekt op de factuur.
Dit is ook meteen te zien in AudicienAssist. Dus als er een betaling via de bank heeft plaatsgevonden
kan deze via factuurbehandelingen worden geboekt.
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10.

Instellingen eDeclaratie

1. Instellingen
Om naar de instellingen van eDeclaratie te gaan klik je boven in het scherm op Instellingen

2. Beheer
a. Waarden binnen rubriek
Hier kun je alle GPH, AGPH, AGPH2, Retourinformatiecodes e.d. terug vinden
b. Uitzonderingen
Hier kunnen uitzonderingen worden toegevoegd aan eDeclaratie. Bijvoorbeeld als
voor 1 zorgverzekeraar een product anders moet worden ingediend.
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c. Borderel controle instellen
Hier kan de borderel controle worden ingesteld. Er kan worden aangevinkt waar
allemaal op gecontroleerd moet worden.

d. Automatische verwerking instellen
Hier kan worden ingesteld wanneer eDeclaratie automatisch de declaraties ophaalt,
verwerkt en upload naar vecozo.
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3. Declaranten en Factoring
Onder declaranten en factoring kan worden ingesteld welke agbcode moet worden
meegezonden naar welke factoring organisatie.
a. Factoring instellen
Hier kun je de factoring bedrijven toevoegen waar je mee werkt.
Denk hier aan bijvoorbeeld: Vecozo, Famed of Icodus+

b. Declarant instellen
Hier kan worden ingesteld bij welke uzovi welke AGB Code moet worden
meegestuurd met de declaratie en of de declaratie gesplitst moet worden.
Als een zorgverzekeraar bijvoorbeeld alleen de categorie hoortoestellen met andere
agbcode wil ontvangen, kan dat hier worden ingesteld. En worden de declaraties
automatisch gesplitst bij het maken van een borderel.
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