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Introductie Ei4U
De oplossing voor het aanmaken en leesbaar maken van
declaratiebestanden (Externe Integratie bestanden) conform
de door Vektis beschreven standaarden.
Met Ei4U k an op laagdrempelige wijze een declaratie worden aangemaak t voor
de zorgk antoren/zorgverzek eraars.
Om optimaal gebruik te maken van Ei4U, gaat Promeetec bv uit van de
minimale eisen zoals die staan beschreven in het ECDL, het Europees
Computer Rijbewijs.
Indien er vragen zijn over het gebruik van Ei4U kunnen deze per e-mail
worden gesteld via: helpdesk@promeetec.nl
of per telefoon: 040-2300392.
Indien er vragen zijn over het declareren zoals bijvoorbeeld de te
gebruiken codes etc., dan dient u zich te wenden tot Vektis of de
zorgverzekeraar/zorgkantoor.
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag w orden gereproduceerd op w elke
w ijze dan ook (grafisch, elektronisch of mechanisch, inclusief maar niet beperkt tot
fotokopieren, opnemen, of het opslaan met informatie/data opslag systemen) zonder de
schriftelijke toestemming van de uitgever.
De producten w aarnaar in dit document w ordt verw ezen kunnen
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Handleiding Ei4U

Inleiding

In dit deel staat uitgelegd waarom wij Ei4U gebouwd hebben, wat Ei4U is en voor wie Ei4U is bedoeld.
In deel II wordt uitgelegd hoe u Ei4U kunt installeren en hoe u de licentiegegevens invoert.
Deel III legt uit hoe u de bronbestanden waarmee Ei4U werkt kunt bekijken.
In deel IV wordt uitgelegd hoe u de locatie van in- en uitvoerbestanden kunt aanpassen.
Als u direct aan de slag wilt met Ei4U kunt u deel III en IV overslaan en na installatie (deel II) doorgaan met deel
V.
Hoe u aan de slag kunt met Ei4U staat uitgelegd in deel V tot en met VIII. Deel V en VI beperken zich tot de
Standaardversie van Ei4U.
In deel VII en VIII wordt de uitgebreidere functionaliteit van de Pro-versie uitgelegd.
Er wordt dan uitgelegd hoe u zelf EI-bestanden kunt aanmaken.
Tenslotte worden een aantal belangrijke velden kort beschreven in het deel IX Uitleg Velden.

1.1

Waarom Ei4U

In de zorgsector is afgesproken om de geleverde zorg en de zorggerelateerde producten digitaal te declareren
aan de verzekeraar middels zogeheten EI-berichten. EI-staat voor Externe Integratie.
De verzekeraars beantwoorden deze berichten middels digitale EI-retourberichten. De inhoud en de vorm van
deze EI-berichten zijn door Vektis beschreven en vastgelegd in EI-standaarden. Hiermee is het gehele
berichtenverkeer rondom het declareren gedigitaliseerd.
De inhoud van deze EI-berichten zijn voor een leek moeilijk om te lezen. Ei4U vertaalt deze digitale informatie
naar een leesbaar formaat. Zo houdt u de controle over wat u declareert en wat de verzekeraar over uw declaratie
terugkoppelt.
Met de Standaard versie van Ei4U kunt u declaratieberichten in leesbaar formaat bekijken en omzetten naar
Excel. Het gaat daarbij om zowel heen als retourberichten van de verzekeraars.
Met de Pro-versie van Ei4U kunt u daarnaast zelf eenvoudig en snel nieuwe declaratiebestanden aanmaken!
Voor bijna elke zorgsoort is er een standaard voor de declaraties beschreven.
Ei4U ondersteunt alle EI-berichtenstandaarden voor zorgdeclaraties.
Meer informatie over EI-berichten vindt u op de website van Vektis (www.vektis.nl of http://ei.vektis.nl)
Ei4U, dat kan ook!
In deze handleiding wordt gesproken over verzekeraars, hiermee worden zowel zorgkantoor als zorgverzekeraar
bedoeld.
Als u als gebruiker vragen heeft rondom de installatie en het gebruik van Ei4U willen wij van Promeetec u graag
helpen.
Veel gestelde vragen en de antwoorden kunt u vinden op onze website, www.Ei4U.nl
Mocht uw vraag daar nog niet bij staan, dan kunt u onze helpdesk altijd bereiken via e-mail
helpdesk@promeetec.nl.
Wij zorgen er dan voor dat uw vraag zo spoedig mogelijk wordt beantwoord.
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Wat is Ei4U?

Ei4U is een computerprogramma waarmee EI-bestanden leesbaar worden gemaakt en bewerkt kunnen worden.
Er bestaan twee versies van Ei4U.
Met de Standaard versie van Ei4U kunt u declaratieberichten in leesbaar formaat bekijken en omzetten naar
Excel. Het gaat daarbij om zowel heen- als retourberichten van de verzekeraars.
Met de Pro-versie van Ei4U kunt u daarnaast zelf eenvoudig en snel nieuwe declaratiebestanden aanmaken!
Met Ei4U kunt u makkelijk en snel zien wat u gedeclareerd heeft, wat is toegekend en wat is afgewezen met
duidelijke omschrijving van de afwijsreden.
Dit alles is gegoten in een zeer duidelijk programma met een overzichtelijk hoofdscherm.
Hieronder vindt u een overzicht van de functionaliteiten van Ei4U per versie.
Deze functionaliteiten worden uitgebreid beschreven in Deel III tot en met VIII van deze handleiding.

Functionaliteit

Standaard

Pro

Algemene functies:
Importeren van EI-bestanden.
Tonen EI-versies.
Ondersteunt alle EI-standaarden, zowel heen- als retourbericht.
Zoekfunctie (bv op naam, geboortedatum of BSN).
In- en uitklapfunctie.
Online help (handleiding).
Raadpleegfuncties:
Tonen van EI-bericht van heen- en retourstandaard in leesbaar overzicht.
Alle type detailrecords worden getoond.
Per detailrecord worden de belangrijkste gegevens getoond in linker deel.
In rechter deel worden alle gegevens inclusief bijbehorende vertaling uit codelijst
getoond.
Vergelijkfunctie:
Een heen- en bijbehorend retourbericht kunnen in 1 overzicht getoond worden.
Zo is zichtbaar wat is toegekend en wat is afgewezen van de totale declaratie.
Exportfunctie:
Exporteren van EI-heenbericht of EI-retourbericht naar Exceltemplate.
Uitgebreide Exportfunctie:
Exporteren van meerdere EI-heenberichten of EI-retourberichten (van dezelfde
standaard) naar een Exceltemplate.
Omzetten van Excel naar EI-heenberichten. Dus het maken van declaratiebestanden!

v

v

v

v

v

v

v

v

Wanneer er bij het omzetten van Excel naar EI fouten worden geconstateerd dan
wordt dit per regel en kolom aangegeven.
Bij het omzetten van Excel naar EI wordt een samenvatting gemaakt in Excel van de
declaratiegegevens.
Bij het omzetten van Excel naar EI kan de gebruiker zelf per UZOVI nummer het
factuurnummer bepalen.

v
v
v
v
v

Een commentaarrecord (in het retourbestand) van een verzekeraar wordt in Ei4U getoond. Het is echter niet
mogelijk om zelf EI-berichten te voorzien van commentaarrecords.

Systeemvereisten voor Ei4U
Ei4U heeft de volgende systeemeisen:
- MS Excel 2003, 2007 of 2010.
- .NET Framework 3.5
- Internetverbinding (voor registreren van de licentie sleutel).
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
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Voorbeeld van de inhoud van een EI bericht zonder Ei4U:

Voorbeeld van de inhoud van een EI bericht mét Ei4U:
De eerste regel in bovenstaand bericht (met factuurgegevens zoals declaratieperiode, factuurnummer en
dagtekening) wordt als onderstaand getoond:
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Een prestatieregel (de derde regel uit het voorbeeld zonder Ei4U) met de gegevens van een prestatie zoals code,
datum, BSN en bedrag:

1.3

Voor wie is Ei4U bedoeld?

Ei4U is bedoeld voor iedereen die gebruik maakt van de EI-berichtenstandaarden. Deze worden gebruikt om te
declareren via Vecozo. Gebruikers van Ei4U kunnen zijn:
- Zorgaanbieders
- Zorgadministraties
- Zorgverzekeraars
- Zorgkantoren
- Servicebureaus
- Administratiekantoren
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Installeren en licentie invoeren

In dit deel staat beschreven hoe u Ei4U kunt installeren.
Het onderdeel '2.1 Installeren Ei4U' is bedoeld voor alle nieuwe gebruikers.
Na het installeren kunt u doorgaan naar deel V 'Starten met Ei4U'.
Wilt u echter een nieuwe licentie invoeren, lees dan het onderdeel Licentiegegevens invoeren.

2.1

Installeren Ei4U

Het installeren van Ei4U gaat als volgt:
1. Ga naar onze website www.promeetec.nl. Ga naar het onderdeel zicht op declaratiebestanden en klik op de
download van Ei4U.
U krijgt nu de keuze om de Setup uit te voeren of op te slaan. Kies voor Uitvoeren.
2. Het volgende scherm verschijnt. Klik op OK.

3. U wordt nu welkom geheten bij het installatieprogramma van Ei4U. Klik op Volgende.
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4. U krijgt nu de licentieovereenkomst te zien. U kunt de tekst doorlezen. Klik vervolgens op: Ik accepteer de
licentieovereenkomst. En op Volgende.

5. U kunt nu de doelmap kiezen waar Ei4U geïnstalleerd wordt. Hier is al een standaardlocatie gevuld.
Als u Ei4U op een andere locatie wilt installeren kunt u dat door middel van bladeren instellen.
Klik op Volgende.
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6. U kunt aangeven waar de snelkoppeling van het programma geplaatst wordt.
Standaard is dit de map Promeetec bij Start en dan Alle Programma's. Klik op Volgende.

7. Geef aan hoe u na installatie Ei4U wilt opstarten. U kunt Ei4U openen via 'Starten' op uw computer en dan
'Alle Programma's', 'Promeetec', 'Ei4U', 'Ei4U'.
Daarnaast is het mogelijk om een snelkoppeling op uw bureaublad te plaatsen en/of een snelkoppeling op de
Snel starten werkbalk te maken.
Maak hieruit uw keuze. Standaard wordt hier gevuld: Maak een snelkoppeling op het bureaublad. Dit wordt
aangeraden. Klik op Volgende.
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Na installatie kunt u Ei4U openen via de snelkoppeling op uw bureaublad.

8. U krijgt nu een overzicht te zien van hetgeen er geïnstalleerd gaat worden. Klik op Installeren.

9. Het installeren wordt nu gestart. Onderbreek dit niet. Wacht tot het volgende scherm verschijnt en klik op
Voltooien.

© 2013 Promeetec b.v., Software & Declaratieservice

9

Handleiding Ei4U

10. Ei4U wordt nu geopend. Na de eerste keer installeren verschijnt de volgende melding:

Klik op Installeer Licentie.
11. Vul nu de licentie die u van ons ontvangen heeft in het veld licentiesleutel en klik op Installeer.
Als u nog geen licentie heeft kunt u deze bij Promeetec bestellen. Ga hiervoor naar www.Ei4U.nl en vul het
bestelformulier in. Een licentie is in principe geschikt voor één gebruiker per instelling of praktijk (één AGBcode). Gebruikt u meerdere AGB-codes dan kunt dat aangeven bij de aanvraag.

© 2013 Promeetec b.v., Software & Declaratieservice

Installeren en licentie invoeren

10

Tijdens het installeren ziet u in het veld Licentie Status de tekst 'bezig met authenticatie' verschijnen. Vervolgens
verschijnt de melding: "Licentie is geïnstalleerd'.

Klik op Sluiten.
12. Ei4U wordt nu geopend. Bovenaan staat aan wie de Licentie is verleend en welke versie u gebruikt. Dit kan
de Standaard of de uitgebreidere Pro-versie zijn afhankelijk van welke u aangeschaft heeft.
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Licentie invoeren

Bij Stap 11 van het Installeren van Ei4U heeft u de licentie al ingevoerd. U kunt nu door naar het deel Starten met
Ei4U.

Invoeren van licentiegegevens.
Wanneer krijgt u een nieuwe licentiesleutel?
- U stapt over van de demo versie naar de Standaard of Pro-versie.
- U stapt over van de Standaard naar de Pro-versie.
- Er is een nieuwe versie van Ei4U naar aanleiding van een grote aanpassing in Ei4U.
Als er een grote aanpassing in Ei4U is, dan valt dit onder uw onderhoudscontract en ontvangt u van ons een
nieuwe licentiesleutel.
Bij een kleine aanpassing heeft u geen nieuwe licentiesleutel nodig. U kunt hiervoor de nieuwe setup downloaden
vanaf onze site.
Heeft u geen onderhoudscontract? Dan kunt u de oude versie blijven gebruiken. U moet dan zelf in de gaten
houden of u de oude versie kunt blijven gebruiken voor uw zorgsoort en declaratiestandaard. De ondersteuning en
begeleiding vanuit Promeetec vervalt dan.

De nieuwe licentiesleutel moet u invoeren in Ei4U.
Bij het opstarten van Ei4U zonder ingevoerde licentie en bij het uitvoeren van een niet gelicenseerde aktie, krijgt
u de mogelijkheid de van <%COMPANY%> ontvangen licentiestring in te voeren.
Dit kan ook via menu Instellingen, menuoptie Maak licentie aan.
Het volgende scherm verschijnt:

Voer hier de Licentiesleutel in en klik op Installeer.
U kunt een backup van de licentie maken door op Sla Licentie op te klikken.
Met Laad Licentie kunt u deze licentie weer laden in Ei4U.
De optie Deïnstalleer Licentie gebruikt u om de licentie te deïnstalleren. Na deïnstallatie kan de licentie door
invoeren van de sleutel opnieuw gebruikt worden voor een PC met dezelfde computernaam. Dit kan andere
hardware zijn of een computer met een ander besturingssysteem. Hetzelfde kan bereikt worden door een
opgeslagen licentiesleutel opnieuw te laden.
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Bronbestanden bekijken en locatie aanpassen

In dit deel wordt uitgelegd welke bronbestanden er zijn en hoe deze globaal getoond kunnen worden.
Als u direct aan de slag wilt met Ei4U kunt u dit deel overslaan.

Bekijken bronbestanden
Via menu Extra kan van verschillende bronbestanden globale informatie getoond worden. Wanneer hier geen
informatie getoond wordt, is óf de basislocatie van de bronbestanden niet juist (zie -> deel III Bronbestanden
bekijken en locatie aanpassen), óf zijn de bronbestanden niet aanwezig of benaderbaar.
- Toon welke EI-standaarden geladen zijn
Voor bijna elke zorgsoort is een Vektis standaard beschikbaar. Elke standaard is voorzien van een code,
bijvoorbeeld OS301 wat staat voor Overige Sectoren. Naast de code is het versienummer van belang. Regelmatig
worden standaarden bijgewerkt en is er een nieuwe versie beschikbaar.
- Toon welke EI-codelijsten geladen zijn
In de EI berichten worden allerlei codes gevuld. Deze mogelijke codes en de betekenissen daarvan staan
beschreven in de verschillende codelijsten.Bijvoorbeeld de COD954 beschrijft alle mogelijke retourcodes en de
daarbij behorende omschrijvingen.
- Toon de geladen lijst Uzovi gegevens
Alle verzekeraars hebben een uniek nummer, een UZOVI code. Via deze optie kunt u zien welke UZOVI codes
in Ei4U gebruikt worden.Sommige verzekeraars hebben per declaratie verwerkend systeem één UZOVI code. Ze
noemen dit een UZOVI code voor een Centrale Verwerkingseenheid. Een voorbeeld hiervan is CZ, Delta Lloyd en
Ohra met de UZOVI 9665.
Meer informatie over UZOVI codes vindt u op: http://uzovi.vektis.nl.

Locatie bronbestanden
Bij het installeren van de Ei4U worden de bronbestanden in een gegevensmap opgeslagen.
Wilt u de bronbestanden op een andere locatie opslaan, dan kan dat. Verplaats deze vanaf de standaardlocatie
naar de door u gewenste nieuwe locatie en pas dit in Ei4U aan.
Dit kan via menu Instellingen, menuoptie Gegevensmap.

Geef hier aan waar u de bronbestanden naartoe verplaatst hebt.
Let op! Wanneer u kiest voor een andere locatie dan de standaardlocatie, zal bij het installeren van een nieuwe
versie de nieuwe locatie leeggemaakt moeten worden en de bronbestanden opnieuw van de standaardlocatie
naar de nieuwe locatie verplaatst moeten worden.
© 2013 Promeetec b.v., Software & Declaratieservice
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Locatie in- en uitvoerbestanden aanpassen

Bij het openen, exporteren of importeren van uw EI-bestanden wordt een zoekvenster geopend. De initiële map
die in het zoekvenster komt te staan, kunt u zelf instellen. Hieronder wordt dit uitgelegd.

Standaard locaties van in- en uitvoerbestanden aanpassen
Ei4U maakt voor het lezen en schrijven van uw in- en uitvoerbestanden gebruik van bepaalde standaardlocaties:
- Invoerbestanden (EI-invoerbestanden en Excelbronbestanden) worden standaard gezocht in de persoonlijke
documenten map.
- Doelbestanden (Excel resultaatbestanden en EI-uitvoerbestanden) worden standaard bewaard op de locatie van
het invoerbestand.
Deze instellingen kunnen gewijzigd worden. Dit kan door een relatief of absoluut pad op te geven via menu
Instellingen, menuoptie In- en uitvoerbestandslocaties.
Wij raden aan onderstaande aanpassingen alleen door systeembeheerders te laten uitvoeren.
In het pad mogen omgevingsvariabelen gebruikt worden. Deze worden dan omgeven met ‘%’-tekens in het pad
opgenomen. Voorbeelden van paden:
- %TEMP%
- C:\Promeetec\%USERNAME%
Hieronder wordt dit met schermvoorbeelden uitgelegd.
Bij het converteren kunnen de standaardlocaties overschreven worden.

© 2013 Promeetec b.v., Software & Declaratieservice
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Mogelijke waarden invulvelden
Standaardlocatie Excel bronbestand en Standaardlocatie EI-invoerbestanden
- Er mag alleen een absoluut pad ingevuld worden.
- Er mag gebruik gemaakt worden van omgevingsvariabelen.

Standaardlocatie Excel resultaatbestand en Standaardlocatie EI-uitvoerbestanden
Er mag zowel een absoluut pad als een relatief pad ingevuld worden.
Er mag gebruik gemaakt worden van omgevingsvariabelen.

Naam Excel resultaatbestand
Er mag een bestandsnaam met of zonder extensie (.xls of .xlsx) ingevuld worden.
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Starten met Ei4U en tonen EI-bestand

In dit deel wordt uitgelegd hoe u Ei4U opstart en hoe u EI-bestanden kunt tonen.
In het volgende deel wordt uitgelegd hoe u EI-bestanden kunt omzetten naar Excelbestanden.
In deel VII wordt uitgelegd hoe u op basis van een excelbestand EI-declaratiebestanden aan kunt maken. Dit kan
alleen in de Pro-versie.

Starten van Ei4U.
U kunt op 2 manieren starten met Ei4U

1. Ga naar het bureaublad en dubbelklik op het icoon van Ei4U
OF

2. Ga naar Start, Alle programma's, Promeetec, Ei4U en klik op het icoontje waar Ei4U achter staat.
Ei4U wordt geopend en het hoofdscherm verschijnt.

Bovenaan staat aan wie de licentie verleend is en welke versie van Ei4U gebruikt wordt. Ei4U kent 2 versies, de
Standaard en de uitgebreidere Pro-versie.
Voor meer informatie over de verschillende versies, zie het deel 'Wat is Ei4U'.
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Tonen van een EI-bestand; algemene toelichting
U heeft EI-bestanden die u graag wilt bekijken. Deze bestanden zijn bijvoorbeeld door middel van uw eigen
softwarepakket aangemaakt. Het kan ook gaan om retourbestanden van een verzekeraar die u via Vecozo
opgehaald en opgeslagen heeft.
Een EI-bestand kan geopend worden via menu Bestand, menuoptie Open EI-bestand of door een EI-bestand
in Ei4U te slepen vanuit bijvoorbeeld de Verkenner.
In onderstaand schermprint ziet u een voorbeeld van een bestand voor het declareren van behandelingen
Acupunctuur met de standaard voor Overige Sectoren (OS301)

Titel hoofdscherm Ei4U
Wanneer een EI-bericht getoond wordt bestaat de titel van het hoofdscherm uit:
'Ei4U - ', de code van de standaard van het EI-bericht, de naam van de standaard van het EI-bericht (tussen
haakjes) en de naam van het geladen EI-bestand (tussen rechte haken).

Berichtgegevens
Het scherm waarin een EI-bestand getoond kan worden bestaat uit drie delen:
1) Links een boomstructuurmenu met daarin alle records van het EI-bestand.
2) Rechts wordt de inhoud (velden) van het in het menu geselecteerde record getoond.
3) Rechtsonder wordt een omschrijving van het geselecteerde veld gegeven (velddetails).

Boomstructuurmenu
Het boomstructuurmenu toont per regel (record) uit het EI-bestand een samenvatting van die regel. Records die
ingesprongen getoond worden vallen onder het bovenliggende record.
Door op een record met een ‘+’ of ‘-’ ervoor te dubbelklikken worden de onderliggende records respectievelijk
getoond of verborgen.
© 2013 Promeetec b.v., Software & Declaratieservice
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Aan de standaard functionaliteit van het boomstructuurmenu met in- en uitklapbare records is de volgende
functionaliteit toegevoegd:
- Dubbelklikken op het voorlooprecord klapt alle menu-items open.
- Dubbelklikken op het voorlooprecord met de SHIFT-toets in klapt alle menu items dicht.

Schermdeel met veldgegevens
Elke regel (veld) in het schermdeel bestaat uit achtereenvolgens:
- Het volgnummer uit de EI-standaard van het record (tussen rechte haken). Dit worden ook wel 'rubriek'
genoemd.
- De naam van het veld
- De inhoud van het veld
- Eventueel (tussen haakjes) de betekenis van een in het inhoudsveld gebruikte code.

Velddetails
Van een geselecteerd veld zijn onderin het scherm het volgnummer en de naam van het veld te zien met daarbij
een omschrijving.

Tonen van een EI-bestand; heenbericht
In Ei4U wordt na het openen of slepen van een bestand in het rechtergedeelte de algemene informatie uit het
bestand getoond. We noemen dit het Voorlooprecord
Het gaat dan om bijvoorbeeld
uw AGBcodes,
het gebruikte factuurnummer,
de datum van de factuur en
de verzekeraar waarvoor het bestand bestemd is.

Als u in het rechtergedeelte de gegevens van een cliënt wilt zien, dan klikt u in het linkergedeelte op de
betreffende client. We noemen dit het verzekerdenrecord.
Het volgende scherm verschijnt dan:
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Starten met Ei4U en tonen EI-bestand

Wilt u meer informatie over een prestatie? Klik dan op de betreffende prestatie in het linkergedeelte. Het
volgende scherm (prestatierecord) verschijnt dan:
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U kunt dan precies zien wat u gedeclareerd heeft. In dit geval de code 24104 en dat staat voor een behandeling
acupunctuur van €50,- voor de behandeling op 05-08-2011.
Als u op de laatste regel in het linker gedeelte klikt dan krijgt u de totaalgegevens van de factuur te zien. Dit
noemen we het sluitrecord.

Alle EI-standaarden kennen de opbouw van een voorloop-, verzekerden-, prestatie- en sluitrecord. Een aantal
standaarden kent nog extra records.
Zo hebben de ZH308 (ziekenhuizenstandaard) en de GZ311 versie 2.0 (Geestelijke gezondheidszorg)
bijvoorbeeld naast het prestatierecord ook nog een of meer tariefrecords.
De KZ301 standaard voor Kraamzorg heeft ook nog een indicatierecord. Ook deze records worden dan getoond
in Ei4U.

Tonen van een EI-bestand; retourbericht
Het tonen van een EI-retourbericht gaat op dezelfde manier als het tonen van een EI-heenbericht.
Echter, een EI-retourbericht bevat alleen gegevens van (gedeeltelijk) afgewezen prestaties. De prestaties die
door de verzekeraar zijn goedgekeurd zijn niet te zien.
Met uitroeptekens worden de gegevens getoond waar de verzekeraar een opmerking over heeft. In het
rechterscherm ziet u onderaan de retourcode en omschrijving van de verzekeraar.
In onderstaande schermen ziet u dat de declaratie is goedgekeurd, er is geen opmerking op het voorlooprecord.
Er is wel een verzekerde waarbij een melding is en een aantal prestaties die met een melding zijn
teruggekoppeld.
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Verzekerde de Bruin heeft de volgende melding:

© 2013 Promeetec b.v., Software & Declaratieservice

20

21

Handleiding Ei4U

Bij de prestatie van Jansen is een deel betaald. Dit ziet u in het volgende scherm:

In het volgende onderdeel wordt uitgelegd hoe u een heen- en retourbericht in 1 overzicht kunt tonen zodat u toch
een compleet overzicht heeft van de verwerking van uw declaratie.

Tonen van EI-heenbericht gecombineerd met retourbericht
Naast het tonen van een enkel heen- of retourbericht is het ook mogelijk om een totaaloverzicht te tonen van het
heen- en retourbericht van een bepaalde declaratie.
Een heenbericht bevat alle gedeclareerde prestaties. Een retourbericht bevat alleen de afgewezen of gedeeltelijk
toegekende prestaties. Om nu een totaaloverzicht te krijgen van wat er gedeclareerd is en wat is toegekend en
wat is afgewezen is het mogelijk om beide berichten te tonen in 1 overzicht.
Kies in menu Bestand voor menuoptie Open EI-heen + retourbericht. Er zal dan achtereenvolgens naar het
EI-heenbericht en het EI-retourbericht gevraagd worden.
Let op! Het is belangrijk dat u het heen- en bijbehorend retourbericht selecteert. Selecteert u 2 berichten die niet
over dezelfde factuur gaan dan krijgt u een foutmelding:

Als u op Laat technische details zien klikt krijgt u meer informatie over de fout.
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Hieronder ziet u een voorbeeld van een overzicht van een heen- én retourbericht.

U ziet zo in één oogopslag dat er fouten zijn geconstateerd bij de gegevens van de prestaties van verzekerde
Jansen en bij de verzekerde- en prestatiegegevens van verzekerde de Bruin.
Verzekerde de Wit en de Boer zijn gedeclareerd en volledig goedgekeurd. Er verschijnt geen uitroepteken.
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Als u klikt op een prestatie van verzekerde Jansen dan ziet u de reden van afwijzing en wat er afgewezen is:

Zoeken in een EI-bestand
De tekst van een EI-bestand kan doorzocht worden via menu Zoek. Wanneer een ingegeven tekst is gevonden
wordt het veld waar deze gevonden is geselecteerd.
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Omzetten EI-bestand naar Excel

Met Ei4U kunt u niet alleen EI-berichten tonen, u kunt deze berichten ook omzetten naar Excel zodat u deze
bijvoorbeeld kunt gebruiken voor rapportages.
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een EI-bericht (heen of retour of heen + retour) kunt omzetten naar Excel.
In de Pro-versie van Ei4U is het ook mogelijk om meerdere EI-bestanden tegelijk om te zetten in Excel. Dit wordt
uitgelegd in het hoofdstuk 'Omzetten EI-bestand(en) naar Excel (Pro-versie)'.

Exporteren van een EI-heenbestand naar Excel
Een in Ei4U getoond EI-bestand kan naar Excel geëxporteerd worden via menu Exporteer naar Excel,
menuoptie Opslaan als Excel.
Open dan eerst een bestand in Ei4U. De optie Exporteer naar Excel, Opslaan als Excel is nu beschikbaar. In de
Pro-versie zijn naast deze optie nog 3 opties beschikbaar. Deze worden uitgelegd in het hoofdstuk 'Omzetten EIbestanden(en) naar Excel (Pro-Versie)'.

Vervolgens kunt u aangeven waar dit Excelbestand opgeslagen moet worden en wat de naam is van dit
Excelbestand.
Heel vluchtig komt er een scherm in beeld dat de conversie gestart is. Dit scherm verdwijnt en het Excelbestand
wordt geopend:
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Bovenstaand voorbeeld toont maar een klein gedeelte van het excelbestand.
In de gele regel worden de rubrieknummers vermeld zoals in de Vektisstandaard is vastgelegd.
In de groene velden staat informatie over de vulling van het veld. Een N staat voor numerieke vulling (alleen 0-9)
en een AN staat voor alfanumeriek. Als daar een getal achter staat, bv 8 dan staat dat voor het aantal posities
dat in het betreffende veld gevuld kan worden.
In de oranje regel staat beschreven welk veld het betreft. Onder de oranje regel staan alle gegevens uit het
declaratiebestand.
Sommige velden zijn altijd gevuld en andere zijn optioneel, deze kunnen leeg zijn.

Exporteren van een EI-retourbestand naar Excel
Indien u een retourbestand opslaat als Excel krijgt u een soortgelijk sjabloon. Achteraan in het sjabloon staan de
retourmeldingen van de verzekeraar. Daarnaast ziet u precies welk bedrag de verzekeraar berekent en toekent.
Zie onderstaand schermvoorbeeld:
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Als u de kolommen breder maakt ziet u de afwijsredenen van de verzekeraar. Dit kunnen maximaal 3 redenen op
factuurniveau, 3 op verzekerdenniveau en 3 op prestatieniveau zijn.

Exporteren van een EI-heen én retourbestand naar Excel
Een retourbestand toont alleen de (gedeeltelijk) afgekeurde regels. Wilt u nu een totaaloverzicht van een
declaratie hebben, ga dan in het hoofdscherm naar Bestand en kies voor de optie Open Ei-heen en retourbericht.
Selecteer dan het heen en retourbericht. Deze wordt getoond in Ei4U. Kies vervolgens voor de optie Exporteer
naar Excel, opslaan als Excel.
Het sjabloon van een retourbericht wordt nu geopend. Ook de volledig toegekende prestaties worden nu getoond.
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Omzetten EI-bestand(en) naar Excel (Pro-versie)

Het omzetten van één EI heen of retourbestand of een combinatie daarvan naar Excel is uitgelegd in het vorige
deel.
De Pro-versie van Ei4U maakt het echter ook mogelijk om meerdere EI-bestanden in één keer om te zetten naar
een samengevoegd Excel. In dit deel wordt dit uitgelegd.
In deel 7.2 en 7.3 worden een aantal maatwerkoplossingen aangehaald.
Daarnaast is het met de Pro-Versie mogelijk om op basis van het Excelsjabloon EI-bestanden aan te maken. U
maakt dan dus declaratiebestanden aan die u vervolgens via Vecozo naar de verzekeraars kunt sturen. Dit wordt
in deel VIII uitgelegd.

7.1

Meerdere EI-bestanden exporteren naar Excel

Meerdere EI-bestanden van eenzelfde EI-standaard en berichtsoort (heen óf retour) kunnen tegelijk naar een
Excel bestand geëxporteerd worden. Dit kan via menu Exporteer naar Excel, menuoptie Kies map EIbestanden en voeg samen naar Excel.

Let op! Er mogen alleen EI-bestanden in de map met EI-bestanden staan.
Selecteer eerst de map waarin de EI-bestanden staan.
Zet daaronder de locatie waar het excelbestand moet worden opgeslagen en de naam van het bestand. In
bovenstaand voorbeeld zal het bestand 'resultaten.xls' gaan heten en wordt dit opgeslagen in dezelfde map
waarin de map met EI berichten staat. Klik op 'OK'. Het bestand wordt opgeslagen en geopend.
Alle prestaties van alle facturen zijn nu samengevoegd in één excelbestand.
Op basis van het factuurnummer in kolom 'Factuurnummer declarant' kunt u zien bij welke factuur een prestatie
behoort. Achter de laatste kolom wordt de bestandsnaam vermeld van het bestand waar de prestatie uit
afkomstig is.
In deel 7.2 en 7.3 worden maatwerkoplossingen besproken. Ga door naar deel VIII als u wilt weten hoe u EIbestanden kunt aanmaken op basis van Excel.
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Exporteer EI-bestand met alternatief sjabloon

Door een niet-standaard sjabloon op te geven kan de EI-informatie op een andere manier getoond worden. Zo
kan bijvoorbeeld een EI bestand in een ander sjabloon opgeslagen worden.
Wanneer er een EI-bericht getoond wordt in Ei4U kan dit geëxporteerd worden naar Excel via menu Exporteer
naar Excel, menuoptie Kies Excel sjabloon en sla op als Excel. De applicatie opent dan de sjabloonmap van
Ei4U van waar uit het alternatieve sjabloon gekozen kan worden. Het aan te maken Excelsjabloon kan dan met
een zelf te kiezen naam bewaard worden. Standaard is hier een naam ingevuld bestaande uit het soort bericht
(heen of retour), de AGBcode van de declarant, het UZOVI-nummer voor de declaratie en het factuurnummer.
Deze optie is ingebouwd om later allerlei maatwerkoplossingen te kunnen bieden.
Indien u specifieke wensen heeft voor de vulling van een Excelsjabloon (rapportage) dan kunt u contact met ons
opnemen. Wij kunnen met u de mogelijkheden voor een maatwerkoplossing bespreken.

7.3

Exporteer meerdere EI-bestanden met alternatief sjabloon

Door een niet-standaard sjabloon op te geven kan de EI-informatie op een andere manier getoond worden. Zo is
er bijvoorbeeld een sjabloon om alleen de voorloop- en sluitrecords van een EI-bestand naar Excel te exporteren.
Er is ook een mogelijkheid om een PM standaard (paramedici) om te zetten naar een OS standaard (Overige
Sectoren). Dit betreft allemaal maatwerk.
Ook kan een alternatief configuratiebestand opgegeven worden. De uitvoer naar Excel kan dan nog meer op
maat gemaakt worden. Omdat voor de ontwikkeling van een dergelijke combinatie van Excel sjabloon en Ei4Uconfiguratiebestand kennis van de interne werking van Ei4U nodig is, zijn dit altijd maatwerk oplossingen.
Meerdere EI-bestanden van eenzelfde EI-standaard en berichtsoort (heen óf retour) kunnen tegelijk naar een
Excel bestand geëxporteerd worden. Dit kan via menu Exporteer naar Excel, menuoptie Kies Excelsjabloon,
configuratiebestand, map EI-bestanden en voeg samen naar Excel.

Let op! Er mogen alleen EI-bestanden in de map met EI-bestanden staan.
- Kies het configuratiebestand dat u wilt gebruiken. Bijvoorbeeld voorloop en sluitrecords.
- Vervolgens kiest u het template dat gebruikt moet worden. Let erop dat dit aansluit bij het geselecteerde
configuratiebestand.
- Geef aan in welke map de EI-bestanden staan.
- Geef aan waar het uiteindelijke Excelbestand opgeslagen moet worden en onder welke naam.
Het bestand wordt vervolgens geopend en opgeslagen.
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EI-declaraties maken op basis van Excel (Pro-versie)

In dit deel wordt uitgelegd hoe u op basis van een Excel sjabloon zelf declaraties kunt aanmaken.
Ook het crediteren en herdeclareren op basis van een retourbestand wordt uitgelegd.

De basis: het Excelsjabloon voor een heenbericht.
U kunt starten met een leeg excelsjabloon en dit zelf vullen of een EI bestand omzetten naar Excel en dit als
basis gebruiken.
Open in Ei4U een EI heenbericht en sla dit op als Excel.
Dit Excel wordt nu geopend. In het tabblad staat de naam van de EI standaard. Controleer of dit de juiste
standaard is (heenbericht).
Dit bestand kunt u als basis gebruiken. Vul de gegevens van de cliënten en prestaties. Eventueel haalt u eerst
de oude gegevens van de cliënten en behandelingen weg.
Bij de meeste velden staat aangegeven of deze met een N (numerieke waarde 0-9) of AN (alfanumerieke waarde)
gevuld mag worden en wat de maximale lengte is. Niet elk veld hoeft gevuld te worden.
Velden die vaak leeg gelaten mogen worden zijn BTW nummer, machtigingsnummer, BTW%, referentienummer
en factuurnummer. Deze laatste 2 gegevens worden door Ei4U gegenereerd.
Zorg ervoor dat de kolom Factuurnummer en Referentienummer dit prestatierecord en referentienummer
voorgaand prestatierecord leeg is (tenzij dit bewust door u gevuld is).
Sommige kolommen zijn altijd met dezelfde waarde gevuld. U kunt deze waarde in de donkerblauwe regel
zetten, hij geldt dan voor de hele kolom tenzij u op de betreffende regel een andere waarde vult.
Sommige kolommen zijn altijd identiek aan een andere kolom. U kunt deze waarde ook in de blauwe cel
regelen. Vul dan het rubrieknummer van de kolom die gekopieerd moet worden, tussen rechte haakjes in de
blauwe cel van de kolom waarheen ze gekopieerd moeten worden. Voorbeeld: [411].
Kolommen die leeg zijn of gevuld met de standaardwaarde kunt u ook verbergen als u dat prettiger vindt.
U heeft nu een excelbestand met alle gegevens die u wilt declareren. Sla dit bestand op en sluit dit bestand.
Hieronder wordt uitgelegd hoe dit Excelbestand omgezet kan worden naar EI-bestanden per verzekeraar.

Importeren van een Excel bestand
Door te kiezen voor menu Importeer van Excel of door een gevuld Excel sjabloon van een bepaalde EIstandaard op Ei4U te slepen (vanuit de Verkenner) worden EI-bestanden gegenereerd.
Er wordt één EI-bestand per unieke combinatie Uzovi en AGBcode declarant aangemaakt.
Bij het omzetten van Excel naar Ei kijkt Ei4U naar de naam in het eerste tabblad van Excel. Hier moet de code
van de standaard en het versienummer staan. (Als voorbeeld: voor de standaard LH307, versie 5.2 moet hier
LH307v5.2 staan). Het is dus van belang dat de naam van het tabblad de juiste gegevens bevat. Pas dit daarom
niet aan naar een andere naam. Als u op basis van een retourbestand een declaratie wilt aanmaken is wel een
aanpassing vereist. Dit wordt uitgelegd in het onderdeel 'Op basis van een retourbestand een heenbestand
maken'.
Het volgende scherm verschijnt:
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Vervolgens zal naar een kenmerk gevraagd worden. Het kenmerk wordt automatisch gevuld met de eerste 9
posities van de bestandsnaam.
U kunt hierop klikken en dit aanpassen. Er moet altijd een kenmerk gevuld worden. Als de kolom
Factuurnummer Declarant in het excelbestand leeg is gelaten, worden de facturen aangemaakt met een uniek
factuurnummer dat begint met het gevulde kenmerk en zal eindigen op 001 en oplopend. In dit voorbeeld:
FACTUUR A001. Een factuurnummer mag alfanumeriek zijn.
Wanneer het Excel declaratiebestand factuurnummers bevat, zullen deze gebruikt worden. De regels zonder
factuurnummer krijgen dan een factuurnummer van Ei4U toegekend op basis van het gevulde kenmerk. Als in het
excelbestand regels voorkomen met factuurnummer, dan verschijnt hiervan altijd een waarschuwing.
Het kenmerk wordt ook gebruikt voor de naam van het te genereren Excel samenvattingsbestand.
De gegenereerde EI-bestanden worden opgeslagen in dezelfde map als waar het Excel declaratiebestand zich
bevindt tenzij anders aangegeven bij 'Locaties in- en uitvoerbestanden'.
De naam van het tabblad in het Excel declaratiebestand met declaratiegegevens heeft als naam de naam van de
EI-standaard. Wanneer de betreffende standaard meerdere berichtcodes bevat is deze naam aangevuld met een
punt en de berichtcode. Bijvoorbeeld 'EP301' of 'AP304.106'.
De naam van het tabblad wordt automatisch gegenereerd bij het Exporteren van EI-bestanden naar Excel.
Klik nu op OK.
Het volgende scherm verschijnt:
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In dit geval zijn er 3 EI berichten aangemaakt. Verder is er een Samenvatting gemaakt en opgeslagen. De
Samenvatting wordt automatisch geopend in Excel:

De EI-bestanden zijn nu opgeslagen en kunnen via Vecozo gedeclareerd worden.

FOUTMELDINGEN
Bij het omzetten van Excel sjablonen naar EI berichten kan Ei4U waarschuwingen geven of fouten in het bestand
signaleren.
EI berichten moeten voldoen aan de EI beschrijving. Dit houdt in dat verplichte velden gevuld moeten zijn en
sommige velden een numerieke waarde moeten bevatten.
Ei4U controleert hierop en geeft door middel van foutmeldingen precies aan op welke plek de declaratie niet
voldoet aan de standaard. Op deze manier worden afwijzingen van Vecozo voorkomen.
U zult eerst de foutmeldingen op moeten lossen voordat u opnieuw de declaratiebestanden kunt aanmaken. Er is
bijvoorbeeld een controle op het BSN nummer. Dit moet aan een zogeheten negatieve elf-proef voldoen. Is dit
niet het geval, dan verschijnt de volgende melding:
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Er wordt exact aangegeven in welke rij en kolom de fout is opgetreden. Er worden dan geen EI-bestanden of een
Samenvatting gegenereerd.
Nadat u dit heeft aangepast in Excel kunt u opnieuw EI berichten aanmaken.

Crediteren
Als een verzekeraar een prestatie (gedeeltelijk) heeft toegekend en dit is niet terecht, dan kunt u crediteren.
Als de verzekeraar de prestatie heeft afgewezen, dan is crediteren niet mogelijk, er is immers niets toegekend.
U kunt dan wel een nieuwe prestatie aanmaken en declareren.
Een creditregel is identiek aan de oorspronkelijke debetregel met de volgende uitzonderingen:
- Vul het berekend bedrag met een - ervoor.
- Vul het declaratiebedrag ook met een - ervoor. Vul hier het door de zorgverzekeraar toegekende bedrag (dit kan
afwijken van het gedeclareerde bedrag).
- Laat het referentienummer van dit prestatierecord leeg.
- Vul het referentienummer van het gerelateerde prestatierecord met het referentienummer dat is gebruikt bij de
oorspronkelijke declaratie.
Een creditregel kunt u meenemen in een bestand met andere nog te declareren prestaties. Als de verzekeraar
de creditering toekent, wordt dit verrekend met de overige te betalen prestaties.
U kunt nooit een gedeelte van een prestatie crediteren. U moet een prestatie altijd volledig crediteren en
vervolgens opnieuw declareren.

Op basis van een retourbestand een heenbestand maken.
Een retourbestand van een verzekeraar bevat alle (gedeeltelijk) afgewezen prestaties. Op basis van dit
retourbestand kunt u snel en makkelijk een nieuwe declaratie aanmaken.
Beoordeel de retourmeldingen en pas de gegevens (bijv. foutieve geboortedatum) aan. Maak de kolom
Factuurnummer en referentienummer leeg.
Pas de naam van het tabblad aan. De naam van het tabblad is gevuld met de code van de retourstandaard. Het
heenbericht heeft een andere waarde (1 lager). Bv voor de standaard Overige Sectoren versie 1.0 is de code van
het heenbericht OS301v1.0 en het retourbericht OS302v1.0. Pas dit aan, sla op en sluit het bestand. Op basis
van dit bestand kunt u in Ei4U een nieuwe declaratie aanmaken.
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Uitleg velden

Algemene gegevens:
Retourinformatie
Reactie van verzekeraar op door u ingediende declaraties. Dit kunnen volledig toegekende bedragen zijn maar
ook gedeeltelijk toegekende of geheel afgewezen bedragen. Deze reacties worden elektronisch via Vecozo door
de verzekeraars naar u gestuurd.

Verzekerdengegevens:
BSN (Burgerservicenummer)
Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact
tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.
Als de verzekerde geen BSN heeft wordt hier 999999999 (9x9) gevuld.
Verzekeraar (UZOVI)
Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie.
In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor
declaraties
Verzekerdennummer
Nummer waaronder een verzekerde bij de verzekeraar is ingeschreven.
Patiëntidentificatienummer
Unieke identificerende aanduiding van een persoon. Dit is geen verplicht veld. U kunt dit zelf benoemen. Dit veld
kan maximaal 11 posities bevatten.
Geboortedatum
Altijd volledig invullen met de werkelijke datum.
Indicatie cliënt overleden
Aanduiding of cliënt overleden is.

Huisnummer
De numerieke aanduiding zoals de gemeente die aan het object heeft toegekend. Dit veld moet verplicht gevuld
worden.
Postcode
De officiële codering van TPG Post voor een Nederlands postadres, bestaande uit een numeriek deel en een
alfabetisch deel.

Prestatiegegevens:
Prestatiedatum
De datum waarop de prestatie plaats vond.

Prestatiecode
Code die de prestatie (zorg/ product/ middel) identificeert.

AGB code behandelaar / uitvoerder
Identificerende code van de zorgverlener (natuurlijk persoon) of instelling.
Tarief prestatie inclusief BTW
Tarief van de individuele prestatie, ongeacht wie (kunnen meerdere partijen zijn) dit betaalt. Hier staat het tarief dat
contractueel of wettelijk is vastgesteld of door de zorgverlener gehanteerd mag worden; betreffende de declaratiecode.
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Berekend bedrag
Het berekend bedrag is het bedrag dat de zorgverlener wil ontvangen, ongeacht wie het betaalt (verzekeraar,
verzekerde, ...)
Declaratiebedrag
Het declaratiebedrag is het bedrag dat u bij de verzekeraar in rekening brengt.

Referentienummer prestatie
Uniek referentienummer die de zorgverlener/software heeft toegekend aan deze prestatie. Dit wordt automatisch
ingevuld door de applicatie tijdens het exporteren van de prestaties (Pro-versie).
Referentienummer voorgaande prestatie
Uniek referentienummer die de zorgverlener/software heeft toegekend aan een voorgaande prestatie, die
gerelateerd is aan deze prestatie. Dit veld wordt alleen bij creditprestaties gevuld met het referentienummer van
de bijbehorende debetprestatie.
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