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1. Inleiding
In deze handleiding wordt de POCT declaratie via VIPLive uitgelegd.
Voor hulp of vragen kunt u contact opnemen met Calculus via:

Calculus hulp & contact: 088- 528 10 60
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1. Inloggen op VIPLive
Inloggen op VIPLive is mogelijk rechtstreeks vanuit uw HIS.
1. Zoek de patiënt op in uw HIS waarvoor u een declaratie wilt
opvoeren voor “Zelf aan zet”.
2. Ga vervolgens vanuit het patiëntendossier naar het
Zorgportaal/VIPLive
3. Klik op het tabje ‘Calculus VIPLive’ om door te gaan naar VIPLive

2. POCT declareren
De POCT wordt achteraf gedeclareerd. Dit betekent dat u in een kwartaal de POCT
verrichtingen aanlevert van het kwartaal ervoor.
Bijv. het is vandaag 22-10-2018 (Q4-2018) en er is een extractie ingelezen op VIPLive. U kunt
dan de POCT verrichtingen van Q3-2018 aanleveren.
Na het inlezen van een extractie ontvangt u een e-mail met daarin het verzoek de POCT
verrichtingen aan te leveren.
Dit kunt u als volgt doen:
-

Log in op VIPLive
Start een beveiligde sessie
Ga naar Declareren – POCT declaraties
Kies voor het kwartaal voor het huidige kwartaal en klik op ‘verrichtingen aanvragen’
Klik op ‘verrichtingen inzien’ en onderaan deze lijst kunt u klikken op ‘geselecteerde
verrichtingen indienen’

U kunt nu inzien op VIPLive hoeveel verrichtingen er zijn aangeleverd. Dit is het totaal van
alle verrichtingen. Na declaratie wordt er een splitsing gemaakt tussen de verschillende
POCT verrichtingen.
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3. POCT verrichtingen inzien
U kunt op VIPLive ook de verrichtingen die zijn gedeclareerd inzien.
Dit kunt u als volgt doen:
-

Log in op VIPLive
Start een beveiligde sessie
Ga naar Declareren – POCT declaraties

U ziet een overzicht van alle ingediende verrichtingen per kwartaal, gesplitst per POCT
(HbA1c of CRP).
Bij ‘ Verrichtingen’ staat het aantal aangeleverde verrichtingen.
Bij ‘ Gedeclareerd’ staat het aantal bij de zorgverzekeraar gedeclareerde verrichtingen.
Bij ‘ Goedgekeurd’ staat het aantal door de zorgverzekeraar goedgekeurde verrichtingen.
Het aantal gedeclareerd en goedgekeurd komt niet altijd overeen. Dit kan komen doordat er
nog geen retourinformatie door de zorgverzekeraar is verstrekt of doordat er verrichtingen
zijn afgekeurd.
Hier kunt u via ‘toon verrichtingen’ inzien welke verrichtingen er zijn gedeclareerd.
Via ‘toon afgekeurde declaraties’ kunt u zien welke declaraties zijn afgekeurd en met welke
reden.
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