
Declareren vanuit uw EPD helpt u om te voldoen aan de regels van  
het zorgprestatiemodel (ZPM). 

Sinds de komst van het ZPM wordt zorg bekostigd op basis van prestaties. 
Gecontracteerde zorg declareert u maandelijks. Hoe dat werkt? Elke prestatie 
heeft variabelen die samen het tarief bepalen, zoals het type consult,  
de setting en de duur. Met het EPD koppelt u deze variabelen gemakkelijk aan 
een agenda-afspraak. De variabelen worden vervolgens weer gebruikt voor 
de facturatie.

Omdat het EPD is ingericht conform het ZPM, kan het auto matisch aflezen welke  
prestaties er worden geleverd en welk tarief hierop van toepassing is.  
Zo houdt u meer tijd over!
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Ik hoef nu alleen nog 
maar mijn agenda 
goed bij te houden 
en mijn afspraken 

te controleren!

“ “
Video bekeken over declareren vanuit uw EPD

VECOZO-certificaat geïnstalleerd in uw EPD

Afspraken verzekeraars vastgelegd

Patiënten ingevoerd

COV-check per patiënt uitgevoerd

Snel en eenvoudig  
 DECLAREREN  vanuit uw EPD

Klik of scan voor 
video’s en meer

https://vgdigitaal.nl/zelf_aan_de_slag/snel-en-eenvoudig-declareren-vanuit-uw-epd/


Zo werkt het  DECLAREREN  vanuit uw EPD

Afspraak plannen 

Koppel het dossier van  
de patiënt aan de agenda-
afspraak en vul alle 
variabelen in, zoals type 
consult en setting*. 

Valideer 
zorgprestaties

Met de validatiemodule 
controleert uw EPD 
automatisch of informatie 
ontbreekt in de declaraties. 

Zo voorkomt u retour-
informatie en extra werk.

Agenda accorderen

Als de  agenda overeenkomt 
met de realisatie, klikt u op 
‘boeken’ of ‘accorderen’.  

Zorg dat de agenda steeds 
overeenkomt met de realiteit. 
Zo voldoet u aan het principe 
'planning = realisatie'.

Overzicht controleren

Het EPD geeft u een overzicht 
van de te declareren 
behandelingen. 

Controleer nogmaals en geef 
akkoord.

Factuur versturen

Uw EPD stuurt geaccordeerde 
behandelingen automatisch 
naar VECOZO. 

In de agenda-afspraak ziet u 
dat er gedeclareerd is.

Wanneer een afspraak wijzigen?
Wijzig een afspraak in de EPD-agenda als het consult  
meer dan 15 minuten afwijkt van de geplande tijd.  

Let op: Communiceer naar uw patiënten dat de 
gefactureerde tijd maximaal 15 minuten kan afwijken van 
de daadwerkelijke duur van een consult. Bij een afwijking 
groter dan 15 minuten, wordt dit wel aangepast. 

Wat is de status van mijn declaraties?
Wanneer er nog geen overzicht in het EPD staat, kijkt u bij 
uw verzonden declaraties voor de meest actuele status. 

Declaratie niet (geheel) goed gekeurd?  
Achterhaal de reden en crediteer indien nodig de 
behandeling. Zorg dat de gegevens kloppen en declareer 
opnieuw. 

Waarom maandelijks declareren? 
Maandelijkse facturatie zorgt voor een korte doorlooptijd, 
waardoor u en uw patiënt snel inzicht krijgen in de 
gemaakte kosten.  Als u ongecontracteerd werkt, dan bent  
u niet verplicht om maandelijks te declareren.

Meer weten over deze functies specifiek in uw EPD? Op de 
website www.vgdigitaal.nl staat verdiepende informatie 
per softwareleverancier.

*Alleen diagnostiek uitgevoerd? Dan is de zorgvraagtypering niet verplicht op de factuur.
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