Informatiefolder 2018
Fysiovergoeding.nl is sinds 2005 actief in het rubriceren van gegevens nodig voor correct declareren bij verzekeraars.
Sinds 2012 hebben we een webservice, een directe koppeling van o.a. polis-gegevens in de patiëntenkaart van
vrijwel alle softwarehuizen. Vanaf 2013 bieden we dit ook aan voor oefentherapeuten.
Sinds maart 2013 lopen we met onze polissen 100% synchroon met Vecozo en wordt dit maandelijks ge-update.
De samenwerking met verzekeraars is in de loop der jaren gegroeid, allen werken nu graag mee in het juist
weergeven van hun gegevens ten behoeve van hun verzekerden. Het is in ieders belang dat de administratie soepel
verloopt met zo weinig mogelijk fouten. Het is onze stellige ervaring dat onze bijdrage daarin veel betekent.

De webservice: relevante gegevens in uw patientenkaart:
Na een COV-check bij Vecozo kunnen in uw patiëntenkaart de volgende gegevens worden getoond:
- Vergoeding in aantal of bedrag van de polis op jaarbasis (Jaarlijks zijn dat bijna 6000 polissen).
- Welke restitutietarieven gelden bij natura- of restitutiepolissen bij basis- en bij aanvullende verzekeringen.
- Informatie over DTF/DTO, verwijzingen, machtigingen en debiteurenrisico
- Telefoonnummer en emailadres van de declaratieafdeling van de betreffende verzekeraar.
- Bijzonderheden als of de vergoeding geldt alleen voor FT of OT, voor FT en OT samen of voor gehele beweegzorg
- Beperkingen bij manuele therapie, psychosomatische fysiotherapie en andere bijzonderheden.
- Vergoeding per jaar of per indicatie en dat ook in geval van bijvoorbeeld manuele therapie
- De dekking van de polissen met die in Vecozo is 100% en dat wordt maandelijks ge-update.
Onze webservice draait al jaren prima onder Intramed, SpotOnMedics, G2-Paramedici, Fysiologic, Fysiomanager,
Incura, FysioRoadmap, James-software, E-Devop, Curasoft, Paranice en Medikad.
Ons systeem is niet geïntegreerd in de software Nedap en InEPD.

In de besloten website Zorgvergoeding.com:
1. Rubriek vergoeding:
• Verantwoording van verantwoordelijkheden mbt de juistheid van gegevens
• Polischeck waar u door keuze voor Uzovi- en pakketcode polisvoorwaarden kan inzien. Het aantal regels is
jaarlijks bijna 6000 en deze polis-gegevens vormen de basis voor onze webservice met softwareleveranciers
• Uitleg over de complexe vergoeding vanuit de basisverzekering
• Wachttijden om voor vergoeding in aanmerking te komen bij DSW en FBTO
• Is vergoeding fysio- en oefentherapie gescheiden of samen of geldt deze voor de gehele beweegzorg
• Vergoeding van telefonische zitting en vergoeding op scholen
• Voorwaarden voor behandeling van groepen en beweegprogramma’s
• Vergoeding volgens de Basis Plus Module van Zilveren Kruis
2. Rubriek specialisaties:
• Voor de specialisaties gelden vaak specifieke regels zoals beperkingen in aantal of beperkingen bij bepaalde
prestatiecodes. Voor iedere specialisatie is een categorie ingericht.
3. Rubriek administratie:
• Overzicht bij welke therapeuten DTF of DTO mogelijk is
• Wanneer een verwijzing nodig in uw administratie of moet u nog machtigingen aanvragen
• Overname van debiteurenrisico
• Printable overzicht hoe het nu zit met 1850, 1860 of 1864 wel of niet in combinatie met andere prestaties.
• Kan intake en en behandeling op één dag gedeclareerd worden
• Tellen alle prestaties uit de prestatiecodelijst als zitting
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Het ParkinsonNet en ClaudicatioNet en de regelingen
Artrose van heup en/of knie in de basisverzekering en de gevolgen daarvan
Extra lange zitting, wanneer wel en wanneer niet
Voorschot bij betaling, betalingstermijn en declaratielimiet
Indicatiecodering bij de jaarovergang

4. Rubriek tarieven:
• Alle contracttarieven tarieven vindt u ook in overzichten, ook de differentiaties
• Een overzicht van contracttarieven in de periode 2014-2017
• Overzicht restitutietarieven op bestaande basisverzekeringen en de aanvullende polissen
• Overzicht van welk tarief u mag rekenen in geval van niet gecontracteerde zorg
• Omrekentabellen bedragenpolissen naar aantal behandelingen bij o.a. CZ en FBTO
• Informatie over digitarbestanden die we leveren aan onze partner softwarehuizen
5. Rubriek verzekeraars:
• Lijst van alle geldige verzekeraars met doorkiesnummers van relevante afdelingen
• Lijst verzekeraars gesorteerd op naam verzekeraars
• Lijst verzekeraars gesorteerd op uzovicode verzekeraars
• Wijzigingen op de recente jaarovergang
6. Rubriek codelijsten:
• Lijst chronische aandoeningen
• Het D5 artikel na opname ziekenhuis of verpleeginrichting
• Samenstelling van diagnoses met bijbehorende codes
• Enkele diagnosecodelijsten van verzekeraars
• Prestatie-codelijst FT en OT met officiële omschrijvingen
• Indicatie-codelijst FT en OT met officiële omschrijvingen
• Retourcodes na afhandeling van uw declaratie
• Relevante documenten NZA voor het lopende jaar

Wat zijn de kosten van deze service?
De prijzen voor de gegevens zijn all-in (ook BTW) en gelden voor een kalenderjaar; U betaalt voor de
beschikbaarheid van de gegevens, aanmelding in de loop van een jaar verandert de prijs niet.
Meldt u zich echter aan vanaf oktober van een jaar dan bent u gelijk ook klant voor het komende jaar.
De service loopt standaard tot en met 31 december van het kalenderjaar, in november van elk jaar ontvangt u
automatisch een factuur voor verlenging. Betaling vóór eind december geeft verlenging.
INCLUSIEF BTW
Solistenpraktijk
2-5 therapeuten
6-9 therapeuten
10-20 therapeuten
> 20 therapeuten

All-in
€ 60,-€ 70,-€ 80,-€ 90,-€ 100,--

Aanmelden voor deze service?
Deelname kan alleen aangevraagd worden door fysio- of oefentherapiepraktijken. Samenwerkende praktijken met
gescheiden administraties zien ook wij als gescheiden praktijken. Iedere praktijk heeft een uniek praktijkaccount.
Heeft u een netwerk van praktijken neem dan eerst contact met ons op voor een offerte op maat.
U kunt zich aanmelden via www.zorgvergoeding.com/aanmelden Hanteert u wel de getoonde handleiding aub.
Welkom als deelnemer, we wensen u veel succes met deze absolute lastenvermindering in uw werk.
Met collegiale groet, Zorgvergoeding.com / Fysiovergoeding.nl,
Peter Bär
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