
Importeren 
 

Onder de knop bestand vindt u het programma onderdeel Importeren. 
 

 
U selecteert via het comboboxje de optie Tarieven. Er opent dan een nieuw scherm. 
In dit scherm kunt u de tarieven importeren.  U kiest achter “Tarieven van” het jaartal waarvan u de 

tarieven wilt importeren. Daarna klikt u op de knop [Bestand], op dat moment wordt de tarieven 
tabel gedownload van de Fairware server.  LET OP! Voor het downloaden van de tarieven is een 
internetverbinding vereist die downloaden vanaf een FTP server toestaat!  
 

 

Als het bestand opgehaald is, kunt u op de knop [Openen] klikken.  
U krijgt dan aan de linkerzijde de zorgverzekeraars te zien. Als u op een zorgverzekeraar klikt, ziet u 
aan de rechterzijde de prestaties met de tarieven staan. Als er verschillende tarieven bij één 
verzekeraar zijn dan ziet u hier het laagste tarief staan. Tijdens het Importeren krijgt u de 
mogelijkheid een ander tarief te kiezen.  

 
 



 
 

Onder de knop [Opties] (rechts in het scherm) kunt voordat u gaat importeren de volgende zaken 
uitzetten voor dat u gaat importeren:  
 
• Importeer Verzekeraars => De nieuwe verzekeringsmaatschappijen worden toegevoegd  
• Deactiveer vervallen zorgverzekeraars => Oude verzekeringsmaatschappijen worden op Niet actief 

gezet  
• Importeer Prestatiecodes => Nieuwe prestatiecodes worden toegevoegd  
 
Deze opties staan allemaal standaard aan, dit is ook het advies.  U kunt ze handmatig uitzetten door 
het hokje ervoor aan te klikken. 
 

U klikt op de knop [Importeren]. U krijgt de onderstaande melding te zien, mits u de vinkjes bij 
Importeer verzekeraars en Importeer prestatiecodes aan hebt staan. 
 

 
 

Met de knop [Ja] start het importeren. 
 
Heeft een zorgverzekeraar meerdere contracttarieven, dan krijgt u een scherm te zien waarin u de 
keuze voor uw tarief kunt maken. Deze keuze geldt voor alle maatschappijen die onder hetzelfde 
contract vallen. U hoeft daardoor per contract, maar één keer te kiezen. 
 

 



 
De voortgang van het importeerproces kunt u aan de rechterzijde zien.  
 

 
 
Zodra het programma klaar is met importeren, krijgt u daar een melding van.  
In die melding staat hoeveel verzekeraars en prestatiecodes er toegevoegd/aangepast zijn. 
 

 
 
U kunt dit onderdeel nu sluiten.  
De tarieven zijn te controleren bij Contacten, Verzekeraars.  
Uw particuliere tarief kunt u daar handmatig aanpassen door de prestatiecode te kopiëren. Zie hier 
voor de handleiding Verzekeraars. 
 
Heeft u per ongeluk een verkeerde tariefkeuze gemaakt dan kunt het proces vanaf Openen herhalen. 
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