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1 OpbOuw diverse declaraties
Door middel van de declaratie historie is de opbouw van de diverse declaraties van een geselecteerde patiënt in te zien. De declaratie 
historie is per indicatie en per gedeclareerde afspraak inzichtelijk. 

Ga via het tabblad <Administratief> naar de toolbar <Declaratie historie>.

Selecteer een patiënt en selecteer vervolgens <Declaratie historie>.  Indien de patiënt al in één van de andere tabbladen is geselecteerd, 
zal deze reeds worden weergegeven. De meest recent gekozen indicatie wordt weergegeven. 

Van de geselecteerde patiënt zijn nu de volgende gegevens zichtbaar :
Naam:   Naam van geselecteerde patiënt.
Diagnosecode:  Diagnosecode van de geselecteerde indicatie.
Chronisch :  - Ja  » de diagnose code is gemarkeerd als chronisch.
   - Nee  » de diagnose code is gemarkeerd als NIET-chronisch.
Eerste aandoening:  - Ja  » de indicatie staat gemarkeerd als eerste aandoening (code 001).
   - Nee  » de indicatie staat gemarkeerd als vervolg aandoening (code 002).
Indicatie:   De geselecteerde indicatie waarvan de declaratie historie wordt getoond.
Zorgplan:   Het aan de indicatie gekoppelde zorgplan.
Verzekeraar :  De zorgverzekeraar waarbij de geselecteerde patiënt één of meerdere polissen heeft. 
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Hier worden de volgende gegevens weergegeven:
Datum:   Datum van de behandeling in de agenda.
Omschrijving:  Prestatiecode van de behandeling inclusief de omschrijving van de prestatiecode.
Vorm:   Declaratievorm van de (laatst) aangemaakte of nog aan te maken factuur.
Indicatiecode:  De indicatiecode in de laatst aangemaakt factuur.
Bedrag:   Het gefactureerde of nog te factureren bedrag van deze behandeling.
Status:   Declaratie status van deze behandeling.
U heeft de mogelijkheid om via de button <Notitie>  een notitie te maken. 

Indien inzage in een andere indicatie gewenst is, kan deze hierin worden gewijzigd.  



Monitored Rehab Systems B.V. | Waarderweg 33 Unit 11A | 2031 BN Haarlem
T +31 23 750 5444 | F  +31 23 750 5445 | info@fysioroadmap.nl | www.fysioroadmap.nl

5

Handleiding | Declaratie historie | Versie 4.9.0.2 | Oktober 2014

2 inzien verzekeringspakketten
Het is mogelijk vanuit bovenstaand scherm direct het verzekeringspakket in te zien. Selecteer                     voor de verzekeraar. Vervolgens zijn de 
basisverzekering en (indien van toepassing) de aanvullende verzekering te raadplegen.
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3 inzien declaratie per beHandeling
Indien een behandeling reeds is gedeclareerd, zal er voor de behandeldatum een +-teken staan. Door dit +-teken te selecteren, wordt 
de declaratie historie in chronologische weergave getoond. 

Weergave:
Een zwarte declaratie regel: Verwijst naar een debetfactuur.
Een rode declaratieregel: Verwijst naar een credit- of correctiefactuur.

Op basis van eventuele wijzigingen van de instellingen kan de omschrijving, de indicatiecode en/of het bedrag variëren. De datum (van 
de behandeling) zal een vast gegeven zijn.

4 verklaring van legenda 
Door    te selecteren kan de legenda van de declaratie historie worden geopend.
De declaratiestatus van een behandeling wordt door middel van een kleur weergegeven.
Niet gefactureerd:  De behandeling is (nog) niet gefactureerd.
Verstuurd:   De behandeling is verstuurd. (Er is nog geen retourinformatie  
   beschikbaar binnen FysioRoadmap.)
Declaratie goedgekeurd: De declaratie is door de zorgverzekeraar goedgekeurd.  
   (De declaratie wordt/is uitbetaald.) 
Creditatie goedgekeurd: De creditatie is door de zorgverzekeraar goedgekeurd.  
   (De declaratie wordt/zal worden verrekend.)
Afgekeurd:  De declaratie is afgekeurd (met toevoeging van reden van af keuring).
Gecrediteerd:  De oorspronkelijke declaratie is gecrediteerd (papieren factuur).
Uitgesteld :  De declaratie is uitgesteld (alleen van toepassing bij beweegprogramma’s en DBC-declaraties).


