
ACHTERHAAL UW NIET 
GEDECLAREERDE 

TELEFONISCHE CONSULTEN

InIn de prakjk komt het vaak voor dat een arts of 
specialist een telefonisch gesprek voert met een 
paënt, waarbij de zorgacviteit niet wordt 
geregistreerd. Dit gebeurt met name als niet de 
zorgverlener, maar de paënt het gesprek inieert. Dit 
kan ervoor zorgen dat een zorgacviteit gemist wordt en 
daardoor niet gedeclareerd wordt bij de 
zozorgverzekering. 

Een telefonisch consult (TC, code 190162) is een 
zorgacviteit die sinds 1 januari 2018 gedeclareerd mag 
worden. Daarbij is het een vereiste dat deze binnen een 
reeds geopend DBC valt en dat deze voldoet aan 
dezelfde kenmerken als een poliklinisch consult. Door 
op een slimme manier de gemiste telefonische 
contacten toe te voegen aan een bestaande DBC, kan het 
juijuiste bedrag gedeclareerd worden.  Verschillende EPD’s 
hebben een werkproces voor telefonische contacten 
waar dit automasch in geregeld kan worden. 

Er zijn diverse mogelijkheden om deze gemiste 
telefonische consulten binnen het systeem te 
idenficeren en te controleren. Wanneer blijkt dat de 
telefonische consulten aan de eisen voldoen, kunnen ze 
alsnog  gedeclareerd worden. 
DaarnaaDaarnaast kunnen we kijken naar een oplossing die ook 
in de toekomst gemiste telefonische consulten kan 
genereren. Tenslo e kunnen we ook de telefonische 
consulten idenficeren die bij registrae het derde 
consult in een poliklinische DBC zouden worden, en dus 
waarschijnlijk veel directe declaraewaarde opleveren.

Beter Healthcare kan u 
ondersteunen bij het opsporen 
van uw niet gedeclareerde 
telefonische consulten!

Er zijn diEr zijn diverse manieren hoe wij u 
kunnen ondersteunen bij het 
vinden van niet gedeclareerde 
zorgacviteiten. 

DaarnaaDaarnaast kunnen wij ervoor 
zorgen dat deze niet 
gedeclareerde zorgacviteiten in 
de toekomst juist geregistreerd 
worden, waardoor u anders 
gemiste opbrengsten direct op de 
juiste manier kunt declareren. 

BenieuBenieuwd wat wij voor u kunnen 
betekenen? Wij gaan graag het 
gesprek met u aan!

info@beterhealthcare.nl

+31 (0)88 455 86 00

De oplossing

Missende telefonische consulten


