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Declaratieprotocol FysioTopics/Zorg1  
Zilveren Kruis Lage rugpijn instellen 
 

Als je prijsafspraken hebt gemaakt voor aspecifieke lage rugklachten met Zilveren Kruis, dan moet je 

met specifieke codes declareren. Voordat je deze codes kunt declareren via Intramed, moet je een 

nieuwe codelijst aanmaken met de behandelcodes. Deze worden via het normale declaratietraject 

gedeclareerd. De nieuwe codelijst inclusief 12 behandelcodes maak je als volgt aan: 

1. Klik op menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]. 

2. Klik op  om een nieuwe codelijst toe te voegen. 

3. Vul het scherm als volgt in: 

De velden "Omschrijving:" en "Omzetrekening:" kun je naar eigen inzicht invullen. 

 

4. Ga naar tabblad "3. Behandelcodes" om alle behandelcodes toe te voegen. 

5. Je krijgt de vraag om de codelijst te bewaren. Klik op "Ja". 

Voor de aspecifieke lage rugklachten zijn er drie verschillende categorieën: low riks, medium risk en 

high risk. De bijbehorende verrichtingcodes voeg je toe op tabblad "3. Behandelcodes". Hierna is per 

categorie beschreven hoe je dat doet. 
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Low risk 

1. Klik op  om een nieuwe verrichtingscode toe te voegen. 

 

2. Voor de categorie "Low risk" moeten de volgende verrichtingcodes toegevoegd worden: 

Nummer Declaratiecode Diagnosecode Omschrijving Max. tarief 

12 F1013 3426 Low risk - vervolgbehandeling 0,01 

11 F1013B 3426 Low risk – begin behandeling Zie je addendum 

13 F1013E 3426 Low risk – laatste behandeling Zie je addendum 

Door de nummering zoals hierboven in te stellen worden de codes op een logische volgorde in je 

menu “Selecteren Verrichtingscode” getoond, zodat je de betreffende verrichtingscode makkelijker 

kunt vinden. 
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De eerste code is de vervolgbehandeling.  Voor de eerste code ziet het scherm er als volgt uit: 

De velden “Omschrijving:” en “Duur”(van de behandeling) kun je naar eigen inzicht invullen. 

 

3. Bewaar de gegevens ("F5) 

Sluit het scherm "Verrichtingcode. Je bent nu weer terug op tabblad " Behandelcodes". 

4. Klik op  om de tweede nieuwe verrichtingcode toe te voegen. 

5. De tweede code is de begincode van de behandeling. Dit is een eenmalig consult. Als 

vervolgcode vullen we de eerste code in. Het scherm ziet er dan als volgt uit: 

De velden “Omschrijving:” en “Duur”(van de behandeling) kun je naar eigen inzicht invullen: 

De prijs in de volgende afbeelding is fictief. 

6. Bewaar de gegevens ("F5) 
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Sluit het scherm "Verrichtingcode. Je bent nu weer terug op tabblad " Behandelcodes". 

 

1. Klik op  om de derde nieuwe verrichtingcode toe te voegen. 

De derde code is de eindcode van de behandeling. Dit is een eenmalig consult. Het 

scherm ziet er dan als volgt uit: 

De velden “Omschrijving:” en “Duur” (van de behandeling) kun je naar eigen inzicht 

invullen: 

De prijs in de volgende afbeelding is fictief. 

 

 

2. Bewaar de gegevens (“F5”). 

3. Sluit het scherm “Verrichtingscodes”. Je bent nu weer terug op tabblad 3 

 "Behandelcodes”. 

 

 

De start declareer je met F1013B. Voor overige contactmomenten declareer je F1013. Als de 

behandeling is afgerond, declareer je F1013E. 
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Medium risk 

Voor de categorie "Medium risk" moeten de volgende verrichtingcodes toegevoegd worden: 

Nummer Declaratiecode Diagnosecode Omschrijving Max. tarief 

22 F1014 3426 Medium risk - vervolgbehandeling 0,01 

21 F1014B 3426 Medium risk – begin behandeling Zie je addendum 

23 F1014E 3426 Medium risk – laatste behandeling Zie je addendum 

Door de nummering zoals hierboven in te stellen worden de codes op een logische volgorde in je 

menu “Selecteren Verrichtingscode” getoond, zodat je de betreffende verrichtingscode makkelijker 

kunt vinden. 

 

 

1. Klik op  om een nieuwe verrichtingscode toe te voegen. 

2. Voor de eerste code ziet het scherm er als volgt uit: 

De velden “Omschrijving:” en “Duur”(van de behandeling) kun je naar eigen inzicht invullen. 

 

3. Bewaar de gegevens ("F5) 

Sluit het scherm "Verrichtingcode. Je bent nu weer terug op tabblad " Behandelcodes". 

4. Klik op  om de tweede nieuwe verrichtingcode toe te voegen. 

5. De tweede code is de begincode van de behandeling. Dit is een eenmalig consult. Als 

vervolgcode vullen we de eerste code in. Het scherm ziet er dan als volgt uit: 

De velden “Omschrijving:” en “Duur” (van de behandeling) kun je naar eigen inzicht invullen: 
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De prijs in de volgende afbeelding is fictief. 

 

6. Bewaar de gegevens ("F5) 

Sluit het scherm "Verrichtingcode. Je bent nu weer terug op tabblad " Behandelcodes". 

7. Klik op  om de derde nieuwe verrichtingcode toe te voegen. 

De derde code is de eindcode van de behandeling. Dit is een eenmalig consult. Het scherm 

ziet er dan als volgt uit: 

De velden “Omschrijving:” en “Duur” (van de behandeling) kun je naar eigen inzicht invullen: 

De prijs in de volgende afbeelding is fictief. 

 

 

8. Bewaar de gegevens (“F5”). 
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9. Sluit het scherm “Verrichtingscodes”. Je bent nu weer terug op tabblad 3 

 "Behandelcodes”. 

 

De start declareer je met F1014B. Voor overige contactmomenten declareer je F1014. Als de 

behandeling is afgerond, declareer je F1014E. 

 

High risk 

Voor de categorie "High risk" moeten de volgende verrichtingcodes toegevoegd worden: 

Nummer Declaratiecode Diagnosecode Omschrijving Max. tarief 

32 F1015 3426 High risk - vervolgbehandeling 0,01 

31 F1015B 3426 High risk  – begin behandeling Zie je addendum 

33 F1015E 3426 High risk – laatste behandeling Zie je addendum 

 F1015R 3426 High risk – recidief 0,01 

 

1. Klik op  om een nieuwe verrichtingscode toe te voegen. 

Voor de eerste code ziet het scherm er als volgt uit: 

 De velden “Omschrijving:” en “Duur”(van de behandeling) kun je naar eigen inzicht invullen. 

 De prijs in de volgende afbeelding is fictief. 
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2. Bewaar de gegevens ("F5) 

Sluit het scherm "Verrichtingcode. Je bent nu weer terug op tabblad " Behandelcodes". 

3. Klik op  om de tweede nieuwe verrichtingcode toe te voegen. 

4. De tweede code is de begincode van de behandeling. Dit is een eenmalig consult. Als 

vervolgcode vullen we de eerste code in. Het scherm ziet er dan als volgt uit: 

De velden “Omschrijving:” en “Duur” (van de behandeling) kun je naar eigen inzicht 

invullen: 

\ 

5. Bewaar de gegevens ("F5) 

6. Sluit het scherm "Verrichtingcode. Je bent nu weer terug op tabblad " Behandelcodes". 

7. Klik op  om de derde nieuwe verrichtingcode toe te voegen. 

De derde code is de eindcode van de behandeling. Dit is een eenmalig consult. Het scherm 

ziet er dan als volgt uit:  
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De velden “Omschrijving:” en “Duur”(van de behandeling) kun je naar eigen inzicht invullen. 

De prijs in de volgende afbeelding is fictief. 

 

 

8. Bewaar de gegevens (“F5”). 

9. Sluit het scherm “Verrichtingscodes”. Je bent nu weer terug op tabblad 3 

"Behandelcodes”. 

 

De start declareer je met F1015B. Voor overige contactmomenten declareer je F1015. Als 

de behandeling is afgerond, declareer je F1015E. 


