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Verzekergegevens 
 
Op de patiëntenkaart staat het tabblad Verzekergegevens. Dit tabblad geeft alle 
verzekeringspakketten van de patiënt weer na het overnemen van de COV. 
 

 
 
 
U kunt in dit onderdeel de naam van het pakket wijzigen voor eigen gebruik en het pakket op niet 
actief zetten als deze verlopen is. U doet dit door het te wijzigen pakket te selecteren en daarna op 
de knop [Wijzigen] te klikken. Let op: U kunt ook Uzovi en Polis nummer veranderen maar dit heeft 
invloed op de declaratie! 
 
Na het wijzigen kunt u de gegevens opslaan met de knop [Opslaan]. Wil u de wijzigingen niet 
doorvoeren dan kunt u op de knop [Annuleren] klikken. 
 
De pakketten die op dit tabblad op actief staan komen in het comboboxje van de verwijzing te staan 
in het onderdeel waar u de facturering kiest. Zo koppelt u de verzekeraar en het polis nummer aan 
de behandelingen. 
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Heeft u een patiënt / cliënt waar u geen COV van kunt doen dan kunt u op het tabblad 
verzekergegevens een eigen pakket invoeren. Dit is echter niet noodzakelijk, u kunt op de verwijzing 
namelijk ook kiezen voor Geen verzekering.  
 
U maakt bijvoorbeeld een pakket aan als iemand in het buitenland verzekerd is en u wilt het 
polisnummer van die verzekering op de factuur vermelden. 
 
Een pakket aanmaken doet u door het door het hokje achter Eigen pakket toevoegen aan te vinken. 
Vervolgens kunt u de knop [Toevoegen] boven in het scherm gebruiken. U vult vervolgens de velden 
in en slaat de gegevens op met de knop [Opslaan]. Het handmatig toegevoegde pakket komt dan in 
de lijst met verzekeringspakketten te staan. 
 

 
 
 
Het toegevoegde pakket is vervolgens ook te gebruiken bij het aanmaken van de verwijzing. 
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Met de rechter muistoets kunt u pakketten wissen. U kunt met de Shift of Ctrl toets meerdere regels 
selecteren en die tegelijk wissen. 
Probeert u een pakket te wissen dat gekoppeld is aan een verwijzing dan wordt deze niet gewist 
maar op Niet actief gezet en komt er Vervallen voor de naam van het pakket te staan. 
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