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Handleiding factureren aangepaste Corona tarieven 
 

Van 1 maart tot en met 30 juni 2020 geldt bij alle zorgverzekeraars een tijdelijke vergoeding van de 

eerste 24uur kraamzorg met een opslag van 10% voor alle gecontracteerde kraamzorgaanbieders. 

Om dit te kunnen declareren is de voorwaarde dat de eerste 24 uur los gedeclareerd wordt met een 

ander hoger tarief en vervolgens de rest van de kraamzorguren gefactureerd wordt met het 

contractueel afgesproken tarief. Hieronder wordt stap voor stap beschreven hoe dit kan worden 

gedaan: 

Nieuw uursoorten aanmaken: 

1. Eerst moet er een nieuw uursoort aangemaakt worden met het hogere tarief. Was dat al gedaan 

ga dan naar stap 2. 

 

1.1. Ga naar [Systeem] [Tabellen] [Uursoorten] 

 

Afbeelding 1 Invoeren nieuw uursoort  
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1.2. Voeg hier met de groene plus een nieuwe uursoort toe. 

De volgende twee nieuwe uursoorten moeten worden aangemaak (als die er nog niet zijn): 

Prestatiecode Omschrijving 

196201 Kraamzorg Corona 

196210 KraamZorg Corona achterstandswijk 

 

1.3. Je staat nu in het scherm ‘Uursoort’, vul dit in: 

1.4. Uursoortnummer mag je leeg laten, deze krijg automatisch een nummer. 

1.5. Vul bij Soort afnemer ‘Client’ in. 

1.6. Roosterkleur en code mag naar eigen inzicht worden ingevoerd. 

1.7. Type uur is ‘Zorg’ 

1.8. Doorbelasten en actief moeten op ‘Ja’ staan. 

1.9. Als je met de planning werkt, zet dan een vinkje bij ‘beperk medewerkers’ zodat de zorg 

over zo weinig mogelijk medewerkers verdeeld wordt. 

1.10. Vul bij prestatiecode 196201 in. 

Het tarief dat je invult is het tarief uit je addendum plus 10%.  

Om de juiste prijs in te voeren heb je 3 mogelijkheden: 

 

a. Heb je maar een tarief voor alle gecontracteerde verzekeraars. 

 Vul dan in de kolom ‘Berekende prijs voor dit uursoort’ bij kolom m.i.v. de datum 

in per wanneer dit nieuwe tarief geldt 

  Vul het tarief in de kolom ‘Tarief’ in. Dit is het eigen, particuliere tarief, voor als 

je aan de cliënt factureert.  

 Bewaar het nieuwe uursoort met F5. 

b. Je hebt meerdere verzekeraars welke ieder eigen tarieven hanteren 

 Ga naar [Bestand] [Verzekeraars] 

 Dubbelklik op de betreffende verzekeraar 

 Ga naar tabblad 4. Tarieven (zie afbeelding 2) 

 Vul de begin- en einddatum in 

 Voeg bij tabel ‘Uurtarieven’ het nieuwe uursoort Kraamzorg Corona toe. 

 Vul het juiste tarief in. 

 Herhaal dit voor iedere verzekeraar. 

c. Je hebt meerdere verzekeraars welke vallen binnen één concern  

 Laat dan de kolom ‘Berekende prijs voor dit uursoort’ leeg en bewaar het 

uursoort met F5. 

 Ga naar [Systeem] [Tabellen] [Verzekeringsconcerns] 

 Dubbelklik op het betreffende concern  

 Ga naar tabblad 2. Tarieven (zie afbeelding 2) 

 Vul de begin- en einddatum in 

 Voeg bij tabel ‘Uurtarieven’ het nieuwe uursoort Kraamzorg Corona toe. 

 Vul het juiste tarief in. 

 Herhaal dit voor ieder concern. 

1.11. Herhaal de bovenstaande stappen 1.2 t/m 1.10 voor prestatiecode 196210. 
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Afbeelding 2 Tarieven per concern instellen (let op!! tarieven zijn fictief!) 

Nieuw uursoort gebruiken 

 

De nieuwe uursoorten kunnen nu gebruikt worden als gebruikelijk op de tab 4 ‘Diensten’ in de 

cliëntenkaart. Let hierbij wel op dat het aangepaste tarief alléén over de éérste 24 uur geldt. Dit 

betekent dat je na 24 uur moet wisselen van uursoort. Zie hieronder een voorbeeld waarbij op 6 april 

de 4 uur is bereikt. Op deze dag is een opsplitsing gemaakt met twee uursoorten. 

 

Afbeelding 3 Invoeren zorg met 24uur afwijkend tarief 
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Factureren 

Omdat de eerste 24 uur apart gedeclareerd moeten worden ga je als volgt te werk: 

1. Stel de uren facturabel zoals je gewent bent in de cliëntenkaart via [Opties] [Uren en diensten 

facturabel stellen]. 

2. Om te zorgen dat eerst alleen de eerste 24 uur met het facturen mee gaat, open je de uren die na 

de 24 uur liggen door er dubbel op te klikken.  

 
 

3. Klik op de button [Facturabel stellen ongedaan maken]. Klik op OK bij de melding “x 

declaratieregel en x salarisregels zijn niet langer facturabel. 

4. Sluit het scherm Uur en doe deze zelfde handeling voor alle volgende uren en eventuele diensten, 

zodat alleen de eerste 24 uur kraamzorg facturabel blijft. 

5. Vervolgens kan er voor deze cliënt gefactureerd worden en alleen de eerste 24 uur zullen 

meegenomen worden met deze declaratie. 

6. Daarna kan er bij de cliënt opnieuw gekozen worden voor  [Opties] [Uren en diensten facturabel 

stellen]. 

7. Als er dan opnieuw voor deze cliënt de factuur opgebouwd gaat worden, worden alleen de 

overige uren (die dus nog niet gefactureerd waren) mee genomen. 

 

 


