EI-standaard PM304/ rubriek 422
Bij het digitaal aanleveren van uw declaraties via VECOZO moeten de records technisch en
inhoudelijk juist gevuld worden. Opvallend vaak zien wij dat rubriek 422: zorgverlener/uitvoerder
inhoudelijk onjuist is gevuld.
Wat moet u invullen bij rubriek 422?
Bij rubriek 422: zorgverlener/uitvoerder, moet de AGB-code van de therapeut die de behandeling
heeft uitgevoerd worden gevuld.
Uitzonderingen:
 Voor stagiaires vult u de AGB-code van de stagebegeleider.
 Voor waarnemers voor een kortere periode (maximaal 3 maanden) kunt u dan de AGB code
invoeren van de medewerker die vervangen wordt.
 Waarnemers voor een langere periode (>3 maanden) moeten herkenbaar zijn in ons
declaratie verkeer. U vult in deze gevallen de AGB-code van de waarnemer
Werkt u met Intramed?
De inhoud van rubriek 0422 wordt in Intramed gebaseerd op het veld "EI: uitvoerder of behandelaar"
in de verzekeraarskaart. U vindt dit terug onder [Bestand] [Verzekeraars] en dan dubbelklikken op de
verzekeraar CZ.
Op het tabblad 'Algemeen" vindt u het veld "EI: uitvoerder of behandelaar".

Bij dit veld kunt u kiezen uit de volgende opties:

1. Behandeld door:
Als u kiest voor deze optie zal bij elke behandeling de AGB code van de behandelaar die in de
behandeling staat worden meegestuurd in rubriek 0422. Als u met meerdere disciplines werkt
binnen Intramed kunt u het beste voor deze optie kiezen.
2. Behandelaar (van verwijzing): Als u kiest voor deze optie zal bij elke behandeling de AGB
code van de behandelaar die in de verwijzing staat worden meegestuurd in rubriek 0422.
In alle gevallen vult u de AGB-code van de therapeut die de behandeling heeft uitgevoerd. Een
uitzondering geldt voor waarnemers (korter dan 3 maanden) en stagiaires Bij deze medewerkers
kunt u dan de AGB code invoeren van de medewerker die vervangen wordt of die van de
stagebegeleider.
Zorgt u er wel voor dat u bij alle therapeuten die in uw systeem staan een juiste AGB code heeft
ingevoerd. Onder [Systeem] [Organisatie] [Medewerkers] vindt u een overzicht van alle
medewerkers. Door te dubbelklikken op de naam van een medewerker opent u de
medewerkerskaart. Op het tabblad "Algemeen" kunt u onderin bij de velden "ZVL-soort" en "ZVLnummer" de juiste gegevens invoeren (ZVL-soort zijn de eerste 2 cijfers van de AGB code en het ZVLnummer de laatste 6).

Het kan zijn dat degene die de patiënt behandeld heeft, niet degene is onder wiens naam of AGB
code de declaraties aangeleverd moeten worden bij de verzekeraar. Rubriek 0110 in EIM
(zorgverlener uitschrijver) is gebaseerd op het veld "Declarant" in het contract. Het contract kunt u
vinden onder [Bestand] [Contracten]. Als u dubbelklikt op het contract vindt u op het eerste tabblad
het veld "Declarant". Hier kiest u altijd een praktijkeigenaar of maat. Het invullen van een
loondienstmedewerker is hier niet toegestaan.

Zorgt u er ook voor dat alle medewerkers (waarnemers korter dan 3 maanden en stagiaires
uitgezonderd) ook als deelnemer zijn opgenomen in het contract. De tabel "Deelnemers" vindt u ook
op het eerste tabblad in het contract.

