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Honorarium ketenzorg i.c.m. VIPLive 
Op 1 juni vindt de eerste betalingsronde van het honorarium voor de 

ketenzorg activiteiten in kwartaal 2 van 2021 (het eerste VIPLive kwartaal) plaats. 

Dit berichtje geeft informatie over de uitvoering daarvan. 

De administratie van de ketenzorg verloopt (voor een groot deel) via VIPLive. 

VIPlive is een prima ondersteuning van chronische zorg maar kent ook (nog) haar beperkingen. 

 

De belangrijkste wijzigingen m.i.v. 1-4-2021 
 

1. Meerdere betalingen per uitbetalingsronde 
VIPlive is niet in staat betalingsbestanden te maken per crediteur(praktijk), alleen per keten (zorgstraat). 

Dit impliceert dat het aantal betalingen per praktijk per 1e uitbetalingsronde van het kwartaal gelijk is aan 

het aantal ketens welke de praktijk afneemt; 

 

2. De omschrijving van de bankbetaling 
Bij de bankbetaling is een omschrijving die de volgende structuur volgt: 

“DBC/’keten’/’kwartaal’/’jaar’/’factuurnummer’” 

 

 

 

Het factuurnummer bestaat uit JaartalKetennr-1e volgnr-2e volgnr.  

 

3. Betalingsspecificatie 
De betalingsspecificatie zoals die gebruikelijk was wordt niet meer verstuurd, immers VIPLive geeft de 

praktijk inzicht in het aantal patiënten per keten waarvoor een honorering toegekend wordt, namelijk het 

aantal patiënten waarvoor via VECOZO gelden van de zorgverzekeraars is toegekend. 

 

4. Uitbetalingsronden 
Er vindt de 1e van de derde kwartaalmaand een eerste uitbetalingsronde plaats van de ketenzorg 

honoraria. 

Vijf dagen daarvoor worden de betalingsbestanden van VIPLive gedownload en verwerkt. De betalingen 

die plaatsvinden zijn gebaseerd op de download van 5 dagen daarvoor. 

Het is mogelijk dat er na dit moment nog bedragen door zorgverzekeraars worden toegekend. 

Als dat het geval is volgen daar vervolg betalingen uit.  

In de voorlopige planning is opgenomen dat elke 2 weken gekeken wordt – alleen als nog niet alles 

afgehandeld is – of er nieuwe betalingsbestanden klaar staan en zo ja dan worden deze betaalbaar gesteld.  

Deze controle zal automatisch plaatsvinden, daar hoeft niet over gecorrespondeerd te worden. 

Zoals het nu lijkt zal dat weinig voorkomen. Deze eerste maal via VIPLive mogelijk wat meer, omdat niet bij 

alle ZV de instellingen goed stonden, maar dat gaat om kleine aantallen.  

 

Tot slot, omdat enerzijds de implementatie van VIPLive nog bezig is en anderzijds VIPLive blijft ontwikkelen is 

bovenstaande niet statisch en kan dus zeker nog wijzigen. 

Bovenstaande info is noodzakelijk om betalingen van 1 juni te kunnen interpreteren. 

Van wijzigingen in het proces worden praktijken op de hoogte gesteld, en actuele info is ook te vinden op de 

site. 

 

Vragen over het administratief proces kunnen naar administratie@dokterscoop.nl als deze correspondentie 

gevoelige informatie bevat dan altijd via ZIVVER. Algemene vragen naar secretariaat@dokterscoop.nl.  

Code DBC Keten Kwartaal Jaar  Factuurnummer 
Voorbeeld: DBC DM Q2 21 20211-1-1 
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