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Declareren via VIPLive

De voordelen

• Uniforme wijze van declareren

• Beveiligd

• Real time controle

• Is het een actuele ketenzorg patiënt

• Voldoet de declaratie aan de criteria

• Vlottere administratieve afhandeling

• Archivering voor beide partijen



Declareren via VIPLive

De nadelen

• Uniforme tarieven

• Andere werkwijze

• Voorwaarden



Declareren via VIPLive

Voorwaarden

• Uniforme tarieven 1-1-2022

• Tarieven invoeren in VIPLive

• Gebruik VIPLive voor declaratie door alle zorgverleners



Declareren via VIPLive

Invoering

• Uiterlijk 1-1-2022



Declareren via VIPLive

Uitvoering

• Gelijke tarieven 1-1-2022

• Gebruik VIPLive m.i.v. 1-1-2022

• Maandelijkse declaraties



Uitvoering declareren: 2 manieren

Het aanleveren van declaraties is in VIPLive op twee manieren mogelijk. 

Je kunt zelf bepalen hoe de declaraties aan te leveren.

• Handmatig invoeren van zorgactiviteiten (declaraties) in VIPLive

• Aanleveren maandelijks declaratiebestand (PM304) vanuit uw eigen 
registratie systeem.



1. Handmatig invoeren van zorgactiviteiten
Vanuit het patiënten overzicht in VIPLive is het ook mogelijk om voor een consult een 
declaratie in te voeren. Deze declaratie voer je per patiënten per consult op.

Volg de volgende stappen:

• Log in op VIPlive en open het patiëntoverzicht van de desbetreffende patiënt.

• Klik op ‘Voeg een zorgactiviteit toe’



• Het invoeren van een declaratie klapt open op de tijdlijn

• Voer vervolgens de 

gegevens ‘Datum 

zorgactiviteit’, 

‘Zorgprogramma’ en 

‘Zorgactiviteit’ in. Het 

Factuurnummer is 
optioneel.



• Klik vervolgens op ‘Zorgactiviteit opslaan’.

• De declaratie is toegevoegd en is vervolgens in te zien op het declaratie overzicht.

• Voer vervolgens de gegevens 

‘Datum zorgactiviteit’, 

‘Zorgprogramma’ en 

‘Zorgactiviteit’ in. Het 

Factuurnummer is optioneel.



2. Aanleveren maandelijks declaratiebestand
(PM304)

Vanuit verschillende paramedische registratie systemen is het mogelijk om een 
declaratiebestand PM304 aan te maken. 

Een PM304 bestand wordt gebruikt om declaraties voor de zorg aan te leveren richting 
zorgverzekeraar. 

Het is echter ook mogelijk om voor ketenzorg patiënten een PM304 bestand aan te 
maken. 

Vervolgens kan dit bestand maandelijks aangeleverd worden bij VIPLive. 
Je levert dan per maand de declaraties over de ketenzorg patiënten in 1 keer aan.



2. Aanleveren maandelijks declaratiebestand
(PM304)
Het aanleveren via PM304 biedt u ook meer inzicht in het betalingsoverzicht vanuit 
VIPLive. De factuurnummers van jouw registratiesysteem worden in VIPLive gekoppeld 
aan de ketenzorg declaraties.

Volg de volgende stappen:

• Ga na bij de leverancier van jouw ICT systeem of het mogelijk is om PM304 
bestanden aan te maken. Indien dit mogelijk is kun je dit vervolgens instellen in jouw 
DIS.

• Log in op VIPlive en ga in het menu naar ‘Declaratie’. Vervolgens zie je het declaratie 
overzicht. 

• Klik op de knop ‘Zorgactiviteiten uploaden’.



2. Aanleveren maandelijks declaratiebestand 
(PM304)



2. Aanleveren maandelijks declaratiebestand 
(PM304)
De volgende pop-up opent:

• Selecteer de zorggroep en het zorgprogramma en klik vervolgens op ‘Selecteer 
bestanden’



2. Aanleveren maandelijks declaratiebestand 
(PM304)

.. klik vervolgens op ‘Selecteer bestanden’

• Voeg vervolgens het juiste PM304 bestand toe en klik op ‘Openen’.

• De declaraties worden ingelezen op VIPLive en zijn vervolgens in te zien op het 
declaratie overzicht.



Intramed instellen van declaratiecodes 
(PM304)

Om de declaraties via PM304 aan te leveren voor Dokterscoop moet je deze eenmalig 
in Intramed instellen. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

Toevoegen consulten

• Log in op Intramed

• Ga naar menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]; 
het scherm "Codelijsten" wordt geopend:



• Klik in de (onderste) lijst "Verrichtingcodes:" om een verrichtingcode toe te voegen. 

• Klik op het icoon om een nieuwe verrichtingcode toe te voegen; het scherm "Verrichtingcode" 
wordt geopend:



Vul de volgende velden in:

Codelijst: 12 (Diëtiek)
Nummer: Declaratiecode
Omschrijving: Consult naam
Declaratiecode: Declaratiecode
Afwijkende declaratiecode: 
Declaratiecode
Overige gegevens: Deze kunt u eventueel 
zelf invullen indien gewenst



Evry instellen van declaratiecodes (PM304)

Voor Evry is er net zo’n handleiding



Declareren via VIPLive 

Voorkomt hopelijk o.a. naheffingen van ZV

• Een paar voorbeelden van Achmea
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Declareren via VIPLive

Wat te doen in komende kwartaal

• Uniforme tarieven vaststellen
• Invoeren in VIPLive (door ZG)

• Eigen FIS inrichten

• Werkwijze bepalen

• Individueel invoeren

• Bestand uploaden

• Vragen stellen, hulp vragen



Gepast 
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