DIENST DECLAREREN
					ZORGVULDIG GEBRUIKEN
VECOZO staat voor veilige communicatie in de zorg.
U heeft via onze diensten toegang tot persoonsgegevens.
Daarom is het belangrijk om zorgvuldig gebruik te maken

Informatiebeveiliging

van onze diensten.

DIENST DECLAREREN
Als zorgaanbieder declareert u de kosten van zorgbehandelingen bij de verzekeraar van de verzekerde, een
zorgkantoor of de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dit doet u veilig via de dienst Declareren van VECOZO.
Via de dienst kunt u declaraties indienen en de status bekijken. Doordat er met landelijke standaarden en
controles wordt gewerkt, is het declaratieverkeer efficiënt.

CHECKLIST DECLARATIEBESTAND INDIENEN
Kies een geschikt softwareprogramma
Om te declareren via VECOZO heeft u een softwareprogramma nodig. U kiest zelf een programma.
Wij adviseren niet over welk programma geschikt is.
Regel uw toestemmingsverklaring en systeemcertificaat
		
• Werkt u met een tussenpartij software of administratief dienstverlener? Dan geeft u hen een
			

online toestemmingsverklaring voor de dienst Declareren. Check bij uw partij of zij een 		

			

aansluitovereenkomst en/of autorisaties met VECOZO hebben.

		
• Dient uw koepelorganisatie namens u de declaraties in? Dan geeft u hen een
			toestemmingsverklaring.
		
• Werkt u zonder tussenpartij? Dan heeft u een eigen systeemcertificaat en/of autorisatie, en is
			

een toestemmingsverklaring niet van toepassing.

Zorg ervoor dat uw bestand voldoet aan de Vektis-standaarden
Een declaratiebestand moet aan bepaalde specificaties voldoen, de Vektis-standaarden.
Deze worden ontwikkeld en beheerd door Vektis. U kunt het declaratiebestand aanmaken in
uw softwareprogramma.
Stuur de declaratie naar de juiste ontvanger
Het is uw verantwoordelijkheid om een declaratie in te dienen bij de juiste ontvanger. Als u een 		
declaratie indient bij een zorgverzekeraar, kunt u gebruikmaken van de dienst Controle op 		
Verzekeringsgegevens (COV). Via deze dienst controleert u of en waar iemand verzekerd is.
De gegevens worden dagelijks door zorgverzekeraars bij VECOZO aangeleverd en bijgewerkt.
Check het bestand vóór indienen
Zorg ervoor dat het bestand inhoudelijk en technisch klopt. Neem voor een technische controle 		
eventueel contact op met uw softwareleverancier of check zelf uw bestanden door gebruik te maken
van de validatiemodule van de dienst Declareren of standaard XML-tools.

DECLARATIE AFGEKEURD?
Afgekeurd door VECOZO
VECOZO controleert of een declaratie-bestand voldoet aan de standaarden van Vektis. Voldoet
een declaratie hier niet aan, dan wordt deze afgekeurd door VECOZO. Neem contact op met uw
softwareleverancier om te controleren waar de fout zit en deze op te lossen. Let op: VECOZO kan uw
declaraties niet inhoudelijk bekijken of beoordelen.
Afgekeurd door de ontvanger
Voldoet een declaratie wel aan de Vektis-standaard, dan wordt deze doorgestuurd naar de ontvanger.
Die beoordeelt de declaratie inhoudelijk en kan deze volledig vergoeden of (gedeeltelijk) afkeuren. In
de retourinformatie leest u de reden van afkeuren.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de dienst Declareren, kijk dan op

onze website: https://www.vecozo.nl/diensten/declareren/

