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Meer gemak en inzicht door
 FINANCIËLE ADMINISTRATIE   
met uw EPD

Klik of scan voor 
video’s en meer

Uw financiële administratie is van groot belang voor uw praktijk. 

Alleen met een correcte financiële administratie voldoet u aan de gestelde 
eisen en krijgt u geleverde zorg vergoed door zorgverzekeraar en patiënt.

Verschillende EPD's bieden mogelijkheden om tijd te besparen en om fouten 
in uw administratie te voorkomen. Ook geeft het EPD u meer inzicht in 
budgetten en omzetplafonds en kunt u deze gemakkelijk monitoren. Voert u 
zelf uw boekhouding? Dan kan het EPD u ook hierbij helpen.

Dankzij mijn EPD 
declareeer ik per 

prestatie. Ook heb ik 
gelijk inzicht in mijn 

financiële administratie 
en budgetten.

“ “
Bekijk op de volgende pagina welke voordelen het EPD biedt op  
het gebied van professionele financiële administratie.

https://vgdigitaal.nl/zelf_aan_de_slag/meer-gemak-en-inzicht-door-financiele-administratie-in-uw-epd/


Tijd besparen op  FINANCIËLE ADMINISTRATIE   

Maak prognoses

In sommige EPD's is het mogelijk 
om prognoses van de te verwachten 
declaratiebedragen te maken. Voer de 
verwachte duur van de behandeling 
van de patient in. Hierdoor kunt u zien 
welke declaratiebedragen worden 
verwacht.

Zo kunt u vooruitkijken in uw 
financiële administratie.

Gebruik financiële modules

Met (aanvullende) financiële modules 
in het EPD maakt u overzichten, 
bewaakt u omzetplafonds en heeft 
u inzicht in uw actuele omzet. 
Bespreek met uw EPD-leverancier 
wat de mogelijkheden zijn.

Zo bespaart u tijd en heeft u meer 
inzicht.

Leg afspraken vast
 
Houdt uw patiëntafspraken bij in 
uw EPD-agenda. Registreer jaarlijks 
de contracten, tariefafspraken en 
omzetplafonds van alle verzekeraars 
aan wie u declareert in het EPD.

Zo kunt u eenvoudig uw budgetten 
monitoren.
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Heeft u een boekhouder of accountant?
Bespreek welke informatie uw boekhouder of accountant 
nodig heeft en gebruik indien nodig uw EPD om deze 
gegevens aan te leveren.

Voert u uw eigen boekhouding?
Door uw boekhoudsysteem aan het EPD te koppelen, 
ontvangt het boekhoudsysteem gegevens direct uit uw EPD. 
Deze werkwijze is minder foutgevoelig en bespaart u tijd, 
want u hoeft gegevens niet meer handmatig over te nemen 
in uw boekhoudsysteem.

Let op: 
• Voer ook uw praktijk AGB-code en zorgverlener  

AGB-code in in uw EPD.
• In het patiëntdossier geeft u aan of u de factuur 

rechtstreeks naar de patiënt verstuurt.

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

http://www.vgdigitaal.nl

