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Declaratieprotocollen Zorg1 gebruiken 
 

Als je prijsafspraken hebt gemaakt voor zorgprogramma’s van Zorg1 dan moet je met specifieke 

codes declareren. Deze behandelcodes worden via het normale declaratietraject gedeclareerd. 

Hieronder wordt uitgelegd hoe je deze zorgprogramma’s invoert in Intramed. 

 

Nieuwe afspraken en behandelseries toevoegen via agenda 

Je start een behandeling zoals je gewend bent in de agenda. Hier kies je voor de juiste codelijst en 

kies je altijd de code die bij de classificatie hoort. Voor elke volgende behandeling kies je de 

behandelcode die nodig is. 

1. Klik op menu [Bestand], [Agenda]. 

2. Klik op de datum en tijd waarop je een afspraak wil inplannen. 

3. Typ de eerste letter van de achternaam van de patiënt in OF het eerste cijfer van de 

geboortedatum; de wizard "Plannen van een afspraak" wordt geopend. 

4. Kies de patiënt. 

5. Vul de velden in zoals je gewend bent, met de volgende aandachtspunten: 

• Als je de optie "Het betreft een nieuwe klacht" aanvinkt, wordt een nieuwe 

behandelepisode met nieuwe behandelserie toegevoegd. (Als je alleen een nieuwe 

afspraak wil plannen op een bestaande behandelserie, laat je deze optie uitgevinkt.) 

• Vul bij het veld “Formulierset” altijd de juiste formulierset in, zodat de T0 meting direct 

uitgezet kan gaan worden. 

• Kies bij het veld "Codelijst:" voor het juiste zorgprogramma, dat kan zijn: Lage 

rugklachten, Artose, Nek of Shouder of in geval van exclusie voor "Fysiotherapie". 

• Kies bij het veld "Kies een prestatiecode:" voor de verrichtingcode. Kies bijvoorbeeld bij 

de start van Lage rugklachten voor “Intake en onderzoek" of bij een opvolgende 

behandeling “Zitting 1 op 1”. 
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6. Voltooi de wizard. 

Instellingen in behandelserie 

Bij profiel 1, 2 en 3 hoort een specifieke diagnosecode. Die registreer je in de behandelserie. 

1. Open de behandelserie, bijvoorbeeld via menu [Bestand], [Agenda], klik op de afspraak, 

"Schermen", "Inzien behandelserie".. 
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2. Controleer of bij het veld "Codelijst:" is gekozen voor het juiste zorgprogramma en wijzig het zo 

nodig via . 

3. Controleer of bij het veld “Zorgproducten” het juiste zorgprogramma al is ingevuld. Vul dit zo 

nodig via . 

4. Ga naar tabblad "3. Diagnose". 

5. Klik op  bij "Verwijsdiagnose:" en kies voor "VNZ diagnosecodelijst fysioth.oefenth.". 

6. Typ in het veld daarachter de diagnosecode die bij de categorie hoort (zie eerdere tabellen).  

 

Hieronder zie je een overzicht met diagnosecodes per zorgprogramma: 

Zorgprogramma Diagnosecode 

Lage rug 3426 

Nek 3026 

Schouder 4026 

Artrose Heup 6223 

Artrose Knie 7023 

 

 

7. Sluit het scherm. 

 

Instellingen in behandelserie bij exclusie 

Wanneer het een exclusie betreft moet je de behandelserie anders invullen.  

1. Open de behandelserie, bijvoorbeeld via menu [Bestand], [Agenda], klik op de afspraak, 

"Schermen", "Inzien behandelserie". 

2. Controleer of bij het veld "Codelijst:" is gekozen voor "Fysiotherapie". Wijzig dit zo nodig via . 

3. Ga naar tabblad "3. Diagnose". 

4. Typ bij het veld "Code" een verwijsdiagnose in volgens afspraak van je zorgverzekeraar. De 

volgende exclusiecodes zijn bij ons bekend: 
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Zorgprogramma Diagnosecode 

Lage rug 34xx, 35xx, 36xx of 39xx (behalve 3426, 3526 en 

3626) 

Nek 30xx, 31xx en 32xx (behalve 3026) 

Schouder 4016, 4020, 4021, 4022, 4023, 4081, 4116, 4120, 

4121, 4122, 4123, 4181, 4216, 4220, 4281, 4316, 

4320, 4326, 4381, 4916, 4920, 4921, 4923, 4926 

en 4981 

Artrose Heup 6223 

Artrose Knie 7023 

 

5. Bewaar de gegevens ("F5" of ). 

Recidief VGZ en Menzis 

Wanneer er sprake is van een recidief dan willen alle verzekeraars dit zien. Verzekeraars die met 

zorgproducten gedeclareerd worden krijgen een recidief normaal niet te zien omdat losse 

verrichtingscodes niet gedeclareerd worden. Daarom is het nodig dat éénmalig de recidiefcode met 

0,01 cent gedeclareerd wordt aan de verzekeraars. Hiervoor ga je als volgt te werk: 

 

1. Heropen de behandelepisode 

2. Voeg een nieuwe behandelserie toe 

 

3. Beantwoord de vraag door op “Een behandelserie toevoegen voor xxx” te klikken. 

4. Vul in de nieuwe behandelserie bij Zorgproduct Profiel 1 – recidief, Profiel 2 – recidief of 

Profiel 3 - recidief in. 
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5. Via deze behandelserie kan het traject verder worden afgerond en opnieuw afgesloten. 

6. Door deze instelling zal de zorgverzekeraar éénmalig een recidiefcode met 0,01 cent 

gedeclareerd gaan krijgen. 

 

Recidief CZ 

Aanvullend op bovenstaande is er voor CZ een afwijkende codelijst omdat alle recidieven daar op 

codelijst bilateraal (code 990) gefactureerd moeten worden. 

 

1. Heropen de behandelepisode 

2. Voeg een nieuwe behandelserie toe 

 

3. Beantwoord de vraag door op “Een behandelserie toevoegen voor een andere codelijst” te 

klikken. 

4. Selecteer nu de codelijst xx recidief CZ. 

5. Vul in de nieuwe behandelserie bij Zorgproduct Profiel 1 – recidief, Profiel 2 – recidief of 

Profiel 3 - recidief in. 
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6. Via deze behandelserie kan het traject verder worden afgerond en opnieuw afgesloten. 

7. Door deze instelling zal de zorgverzekeraar éénmalig een recidief code met 0,01 cent 

gedeclareerd gaan krijgen. 

 

 

Behandelingen declareren 

De behandelingen declareer je op dezelfde manier zoals je alle andere behandelingen declareert naar 

de verzekeraar. (Dus via menu [Financieel], [Declaraties], [Opbouwen verzamelstaat]). 


