Behandelingen
Op de patiëntenkaart staat het tabblad Behandelingen. Dit tabblad geeft alle behandelingen van de
patiënt weer die in de agenda ingevoerd zijn.

U kunt in dit onderdeel enkele gegevens van een behandeling wijzigen mits deze nog niet
gedeclareerd is.
De gegevens die u aan kunt passen zijn:
 Prestatiecode
 Prestatiecode toeslag (ergotherapie)
 Aantal kwartier (ergotherapie)
 Verwijsnummer (niet bij groepsbehandelingen met een gezamenlijke verwijzing)
 Behandelaar
U selecteert de behandeling door deze één keer aan te klikken met de muis. Vervolgens kunt u de
knop [Wijzigen] aanklikken.
U wijzigt de gegevens die u anders wilt hebben en klikt vervolgens op de knop [Opslaan]. Wilt u de
wijzigingen niet doorvoeren dan klikt u op de knop [Annuleren].

Het verwijsnummer aanpassen heeft als functie dat u behandelingen die u verkeerd gedeclareerd
heeft, en waar de verwijzing niet meer van aan te passen is, over kan zetten naar een nieuwe
verwijzing. Een verwijzing is namelijk niet meer aan te passen als er behandelingen op staan, die al
gedeclareerd zijn.
U zorgt dat u eerst de afgekeurde behandelingen uit de declaratie haalt via crediteren. Zie hiervoor
de handleiding Facturatie.
Daarna kijkt u eerst of de huidige verwijzing nog aan te passen is, dit kan namelijk wel als er geen
gedeclareerde behandelingen meer op staan. Kan de verwijzing niet aangepast worden, b.v. omdat
de behandelingen van de maand ervoor wel goed gekeurd zijn, dan maakt u een nieuwe verwijzing
aan. Wanneer u een nieuwe verwijzing aanmaakt, kunt u het verwijsnr. van de nieuwe verwijzing in
de kolom Verwijsnr. terugvinden.

Vervolgens kunt u de afgekeurde behandelingen koppelen aan de nieuwe verwijzing.
U gaat hiervoor naar het tabblad Behandelingen, u selecteert de behandeling die u wilt wijzigen en u
klikt op de knop [Wijzigen]. Vervolgens verandert u het verwijsnummer door de nieuwe verwijzing
uit de lijst te selecteren en klikt op [Opslaan].

De behandeling is nu aan de nieuwe verwijzing gekoppeld en krijgt bij het declareren alle informatie
mee van de nieuwe verwijzing (codes, verzekeraar, polis nummer).

Een samenvatting van de gegevens van het tabblad Behandelingen vindt u onderaan in het
startscherm. Zodra u een patiënt in het startscherm selecteert ziet u de gegevens van het tabblad
Behandelingen. U ziet alleen de gegevens van de behandelingen van de actieve verwijzing.

