
Door nu tijd te investeren in uw EPD bent u straks minder tijd kwijt 
aan administratie.

Patiëntendossiers zijn een belangrijk onderdeel van uw EPD. Het eenmalig 
digitaliseren van uw papieren patiëntendossiers kan een tijdrovende klus 
zijn, maar dit gaat u in de toekomst veel tijd besparen. 

Hoe dat werkt? Informatie is beter toegankelijk doordat u alle 
persoonsgegevens en behandelplannen op één plek heeft. Ook worden 
declaraties automatisch aangemaakt op basis van de ingevoerde 
tariefafspraken per verzekeraar en factureert u gemakkelijk vanuit het EPD.

Ook tijd besparen? Volg de stappen op de volgende pagina.
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Gegevens in uw EPD plaatsen
 EEN INVESTERING  die loont

Klik of scan voor 
video’s en meer

Ik maak minder 
fouten en houd meer 

tijd over voor mijn 
patiënten, omdat mijn 
EPD meer handelingen 
automatisch uitvoert.

“ “ 

https://vgdigitaal.nl/zelf_aan_de_slag/epd-inrichten/


 DE BASIS  van uw EPD op orde

Voer patiënten-
dossiers in

Voer (papieren) dossiers 
handmatig in door in het 
EPD een nieuw dossier aan 
te maken en ingescande 
informatie toe te voegen. 

Stapt u over van een ander 
EPD? In sommige gevallen  
kunt u de dossiers  
automatisch overzetten.

Voer verzekeraars  
in

Voer de gegevens in van  
alle verzekeraars naar wie  
u declareert. 

Voer per verzekeraar  
de afspraken in en werk  
dit elk jaar bij.

Koppel dossiers aan 
zorgverzekeraars

Koppel de zorgverzekeraars 
aan de patiëntendossiers.  
Zo gebruikt het EPD 
automatisch de juiste  
tarieven voor declaraties.
Dit voorkomt fouten én 
bespaart u administratietijd.

Formats en sjablonen 
klaarzetten

Voeg formats en sjablonen voor brieven en 
behandelplannen toe aan uw EPD. Het EPD 
kan een sjabloon automatisch invullen met 
patiëntgegevens. Dit kan ook in uw eigen 
huisstijl. 

Dit bespaart u administratieve handelingen.

Let op: Vergeet niet om ook uw praktijk AGB-code 
en zorgverlener AGB-code in te voeren in het EPD.

Meer weten over deze functies specifiek in uw EPD? Op de 
website www.vgdigitaal.nl staat verdiepende informatie 
per softwareleverancier.
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Hoe voeg ik afspraken toe aan een verzekeraar?  
Voeg per verzekeraar contractafspraken toe om bijvoorbeeld 
(aparte) omzetplafonds en/of tariefafspraken in te voeren. 
Wanneer u dit eenmaal per jaar invoert, kunt u op basis van 
deze gegevens automatisch declaraties aanmaken.

http://www.vgdigitaal.nl

