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1. Inleiding 
Als de prijsafspraken voor het nieuwe jaar zijn gewijzigd dan moet  je de huidige codelijsten aanpassen 

zodat vanaf de ingangsdatum de juiste prijzen gedeclareerd worden. 

In de bijgaande handleiding lees je hoe je de nieuwe tarieven kunt invoeren: 
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2. CZ/VGZ/Menzis 
1. Klik op menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]. 

2. Ga op de aan te passen codelijst staan 

3. Dubbelklik erop, het venster Codelijst wordt nu geopend 

4. Ga naar tabblad "4. Zorgproducten” en dubbelklik op het eerste zorgproduct, het scherm 

Zorgproduct wordt nu geopend: 

5. Klik in de kolom onder Declaratietrajecten en klik op om een nieuw declaratietraject toe te 

voegen. 

 

Figuur 1 Zorgproductt 

Let op! De omschrijvingen en data in het voorbeeld hierboven kunnen afwijken. 

Figuur 2 Codelijst 

Let op! De omschrijvingen en data in het voorbeeld hierboven kunnen afwijken. 
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6. Het scherm Declaratietraject wordt nu geopend. 

 

Figuur 3 Declaratietrajecten 

Let op! De omschrijvingen en data in het voorbeeld hierboven kunnen afwijken. 

7. Vul bij ‘Vanaf datum’ de datum in vanaf wanneer de nieuwe tarieven geldig zijn 

8. Klik in de kolom onder Declaratietrajecten 

 

9. Beantwoord deze vraag met ‘Ja’ 

 

10. Beantwoord deze vraag ook met ‘Ja’ 

11. Nu worden de declaratiemomenten en instellingen overgenomen. Pas nu de kolom ‘Prijs aan 

met de juiste bedragen. 

12. Bewaar en sluit het declaratietraject. 

13. De einddatum van het voorgaande declaratietraject wordt automatisch ingevuld. 

14. Herhaal dit voor alle zorgproducten en codelijsten van FysioTopics/Zorg1. 
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3. Zilveren Kruis 
1. Klik op menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]. 

2. Ga op de aan te passen codelijst van Zilveren Kruis staan 

3. Dubbelklik er op, het venster Codelijst wordt nu geopend 

4. Ga naar tabblad "3. Behandelcodes" 

 

5. Dubbelklik op de te wijzigen behandelcode 

6. Klik in de kolom ‘Prijzen’ en voeg onderaan een nieuwe regel toe door met het pijltje omlaag te 

gaan. 

7. Vul bij de vanaf datum de datum in vanaf wanneer het nieuwe tarief geldt. 

Figuur 4 Codelijst Zilveren Kruis 

 Let op! De omschrijvingen en data in het voorbeeld hierboven kunnen afwijken. 
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8. Vul bij Prijs de nieuwe prijs in en controleer de instellingen. 

9. Bewaar de verrichtingcode en sluit het scherm. Nu keer je terug op het scherm ‘Codelijst’ 

10. Herhaal nu stap 5 t/m 9 bij alle te wijzigen behandelcodes. 

Figuur 5 Verrinchtingcode Zilveren Kruis 

 Let op! De omschrijvingen en data in het voorbeeld hierboven kunnen afwijken. 

Figuur 6 Codelijst Zilveren Kruis  

Let op! De omschrijvingen en data in het voorbeeld hierboven kunnen afwijken. 


