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Aanvullende handleiding alternatief 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. Hiervoor is een deze handleiding.  

Voor gebruikers die het in 2 delen factureren te arbeidsintensief vinden is er nu ook met de 

zorgverzekeraar een alternatief overeengekomen welke sneller werkt. Hierbij verdeel je alle uren >24 

uur welke wel nog op dezelfde dag vallen over andere dagen en tijdstippen. 

Hieronder staat een afwijkend hoofdstuk ‘Nieuwe uursoort gebruiken’ waarin uitleg staat hoe je dit 

kunt doen. 

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. De overige uren van die dag zijn op de dag daarna gezet. 

 

 

Aandachtspunten bij opsplitsen van uursoorten: 

De technische controle van Vecozo wijzen een declaratie met twee dezelfde prestatiecodes op één 

dag af. Daardoor kan (als de knip van de 24 uur niet op het einde van de dag is) dat niet zo 
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gefactureerd worden. De enige oplossing hiervoor is om de overige uren op een andere dag te 

zetten. 

Let op! Als je met KraamZorgCompleet ook de salarisadministratie hebt gekoppeld zijn er twee extra 

aandachtspunten: 

- Hou rekening met de tijd dat je de uren invoert,  i.v.m. de ORT van de medewerkers en 

- Zorg ervoor dat deze extra uren binnen de betreffende maand vallen. 

 


