Tips voor een juist gebruik van het Vastlegprogramma EI:
1. Zorg dat u de meest recente versie gebruikt.
In het Vastlegprogramma klikt u op ‘Help’ (rechts boven) en dan op ‘Info’. Er verschijnt dan
een scherm waarin staat welke versie van het Vastlegprogramma EI en welke versie van het
sleutelbestand u gebruikt. De meest recente versie kunt u controleren en downloaden via
www.Vastlegprogramma.nl. Sluit het Vastlegprogramma EI en download de nieuwste versie
(van het sleutelbestand). Uw ingevoerde gegevens blijven beschikbaar. Kijk regelmatig op de
site of er een update beschikbaar is.
2. Valideer voordat u declareert.
Bestanden die u via VECOZO indient kunt u ook eerst bij VECOZO valideren. Dat kunt u nu al
doen. De uitgebreidere controles worden dan al uitgevoerd op uw bestanden maar leiden
nog niet tot afwijzingen. Bij het valideren worden de bestanden niet doorgestuurd naar de
zorgverzekeraars. U kunt een bestand zo vaak valideren als u wilt. Op de VECOZO site vindt u
onder het kopje ‘Declareren’ de optie ‘Indienen validatie’. Als u na het valideren naar het
overzicht validaties gaat kunt u zien of er signaleringen zijn. Vergeet niet om na het valideren
de correct bevonden bestanden via de gebruikelijke wijze te declareren via VECOZO.
3. BTW-plichtig? Juiste vulling van dit veld.
Het BTW identificatienummer dient verplicht te worden gevuld ALS de zorgverlener BTWplichtig is, ongeacht of er in declaratiebestanden wel of niet sprake is van gedeclareerde
zorg, waarop BTW van toepassing is.
Dit veld vult u eenmalig in het Vastlegprogramma. U vindt dit veld in het Vastlegprogramma,
Via menu  Help  (link op het informatiescherm) “Klik hier om de AGB code te wijzigen”.
Controleer of het veld BTW nummer, indien gevuld, voldoet aan de volgende eisen:
Landcode (NL) + 9 cijfers + toevoeging (B01 t/m 99). Eventueel kunt u hier opnieuw invoeren,
met de knop Bijwerken slaat u de wijzigingen op.
Het begint met de landcode "NL", gevolgd door negen cijfers, waarin uw
omzetbelastingnummer is opgenomen plus een toevoeging van drie posities: B01 t/m B99.
Het omzetbelastingnummer heeft vaak minder dan negen cijfers.
In dat geval wordt het omzetbelastingnummer aangevuld met voorloopnullen.
Dus als uw omzetbelastingnummer "123456" is dan is het middelste blok van 9 cijfers:
000123456
Er kunnen geen punten, komma's, spaties of andere vreemde tekens voorkomen in het
nummer.
4. Crediteren? Volg de handleiding.
Als een declaratie is afgekeurd, kunt u niet crediteren! De prestatie is immers niet
toegekend. Alleen als een declaratie geheel of gedeeltelijk (en daarmee onterecht) is
toegekend moet u deze eerst crediteren om daarna eventueel weer te herdeclareren.
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Crediteren werkt als volgt: maak opnieuw een declaratie aan (exact hetzelfde als de originele
Debet) waarbij:
Alle bedragen een - teken er voor krijgen. Het declaratiebedrag past u aan in het door de
zorgverzekeraar toegekende bedrag. In het veld referentie nummer plaatst u een uniek
nummer (dus niet gelijk aan het originele debet). In het veld Gerelateerde prestatie vult u het
referentie nummer van de originele debet declaratie.
5. Gebruik de juiste verzekerdengegevens.
Bij VECOZO kunt u de verzekerdengegevens controleren. Neem deze gegevens over in het
Vastlegprogramma. Ook de voorletters en de naam moeten gevuld zijn.
Let met name op de postcodes Nederland en Buitenland, huisnummers en code land
Dit wordt hieronder uitgelegd:
Vul de postcode van de verzekerde in (bijvoorbeeld 1234AB).
Indien een Nederlandse postcode is ingegeven zal het land automatisch op Nederland
worden gezet. Er kan ook een buitenlandse postcode worden ingevoerd.
Als een 4-cijferige postcode wordt ingegeven dan zal het land standaard op België worden
gezet. Als een 5-cijferige postcode wordt ingegeven dan zal het land standaard op Duitsland
worden gezet.

6. Gebruik de juiste prestatiegegevens.
De datumvelden zijn belangrijk. In de prestatie vult u de begin- en einddatum van de
prestatie.
Datumvelden binnen de prestaties:
Begindatum prestatie en einddatum prestatie moeten aan elkaar gelijk zijn bij een artikel in
eigendom. Een artikel in eigendom heeft altijd een Soort Kosten Hulpmiddel “21”.
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Begindatum en einddatum prestatie icm factuurperiode:
Bij het Exporteren kunt u de datumvelden van het declaratiebestand aanpassen.

Het programma vult automatisch de declaratieperiode in met als:
Begindatum; de afleveringsdatum van de prestatie die verste in het verleden ligt.
Einddatum; de afleveringsdatum van de meest recente prestatie.
Deze data kunt u zelf desgewenst wijzigen.
Let op, de data mogen niet in de toekomst liggen.
De dagtekening mag niet vóór de einddatum declaratieperiode liggen.
De einddatum van de declaratieperiode mag niet vóór de begindatum declaratieperiode
liggen.
Prestatiecodes en aanduiding prestatiecodelijsten.
U vult alleen bij een hulpmiddel uit de ZI-index of uit de NVAB-lijst het veld Artikelcode
hulpmiddel. U moet dan altijd beide velden invullen!
001 = ZI-nummer (G-Standaard)
023 = NVAB artikelcodering
Als u dit niet goed vult kunt u de volgende afwijsmelding van VECOZO ontvangen:
Prestatiecode ontbreekt of is onjuist
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Aanduiding prestatiecodelijst ontbreekt of is onjuist.

Laat u het veld Aanduiding Prestatiecodelijst leeg? Dan moet u ook het veld Artikelcode
hulpmiddel leeg laten.
Hoeveelheden.
Bij een afleveringseenheid zoals PR (Paar), dan vult u verplicht veld Aantal in stuks.
Voorbeeld 1 paar is 2 stuks.

Als u dit niet juist vult, krijgt u de VECOZO afwijsmelding: Hoeveelheid afgeleverd in stuks
ontbreekt in relatie tot afleveringseenheid.
Bedragvelden.
Het veld Totaal declaratiebedrag moet altijd gelijk of lager zijn dan de waarde in het veld
Totaal bedrag
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Het berekend bedrag is het bedrag dat de zorgverlener wil ontvangen, ongeacht wie het
betaalt (verzekeraar, verzekerde, ...)
Normaliter is dit het bedrag basisverzekering + aanvullende verzekering + eigen bijdrage +
eventueel aanvullende bedragen (b.v.. een toelage van de werkgever).
Afgesproken kortingen worden afgetrokken. De ontvangen eigen bijdrage niet aftrekken.
Dit kan leiden tot de afkeurreden: Berekend bedrag mag niet lager zijn dan gedeclareerd
bedrag.

Uiteraard kunt u ook de ‘Veelgestelde vragen’ en de handleiding raadplegen. Op onze website
www.Vastlegprogramma.nl vindt u deze. Komt u er niet uit?
Stuurt u dan een mail naar de helpdesk (helpdesk@promeetec.nl).
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