
Het kan efficiënter 

Zorgprofessionals in de GGZ besteden veertig 

procent van hun arbeidstijd aan administratie.1  Dit 

is niet alleen frustrerend, maar ook erg kostbaar 

voor uw organisatie. De belangrijkste oorzaak; 

EPD-software is gericht op het ondersteunen 

van het zorgproces en heeft minder focus op 

registratiecontrole en de financiële verwerking ervan.

Daarom is Topicus de uitdaging aangegaan om 

samen te werken in plaats van alles zelf te doen. 

Het doel is een naadloze software-integratie van 

uw EPD met de VIPLive module GGZ Declareren. 

Hierdoor komt het beste van twee werelden samen; 

de ondersteuning van het zorgproces via uw eigen 

EPD en optimale registratiecontrole en declaratie-

afhandeling via GGZ Declareren. Een ‘best of breed’ 

oplossing die GGZ organisaties én hun medewerkers 

tijd, geld en frustratie bespaart. Er is inmiddels een 

geslaagde Proof of Concept (POC) uitgevoerd met 

EPD leverancier Code24. 

1 Administratieve belasting langdurige zorg 2019, Berenschot.

  juli 2019.

Minder registeren

Vanaf het eerste contact met de cliënt ondersteunen wij 

de registratie. Dit doen we als volgt:

• GGZ Declareren wordt geïntegreerd in uw EPD 

en zorgt voor een intuïtieve, gebruiksvriendelijke 

ondersteuning van administratieve gebruikers.

• Zij worden via de gecombineerde software maximaal 

ondersteund bij het maken van administratieve 

keuzes. 

• Interne afspraakcodes worden automatisch omgezet 

in declarabele activiteitencodes.

• Wet- en regelgeving wordt continu geüpdated, zodat 

de geleverde zorg aan de geldende kaders wordt 

getoetst.

• Signaleringen kunnen ‘realtime’ in uw EPD worden 

gedeeld met de zorgprofessional of in een werklijst 

worden weergegeven. Ook is inzichtelijk welke 

signaleringen regelmatig terugkomen.

• Zorgregistraties worden automatisch toegevoegd aan 

de juiste financieringsstroom.
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Tijd en geld besparen met 
GGZ Declareren

De VIPLive module die slim aansluit op uw EPD 

"Iedereen wint door het integreren van EPD zorgondersteuning met de registratiecontrole en 

declaratieafhandeling via de VIPLive module GGZ Declareren." - Hugo Brand, directeur Topicus Zorg



Anders declareren

Het spreekt voor zich dat alle financieringsvormen 

worden ondersteund. Ook die van het nieuwe 

zorgprestatiemodel. Daarnaast is door de integratie 

met GGZ Declareren het volgende mogelijk:

• Zorgprestaties in de verschillende 

financieringsstromen worden automatisch 

klaargezet voor facturatie en de retourinformatie 

wordt automatisch ingelezen. Dit kan 

onder andere door integratie met Vecozo 

en ondersteuning van verschillende 

contractvormen zoals Jeugdwet en Wmo.

• Informatie kan worden gedeeld met het 

datawarehouse van uw organisatie.

• Wij maken een koppeling met uw 

boekhoudsysteem.

Bewezen oplossing

Bij GGZ Friesland is bewezen dat wij naadloos 

integreren met hun EPD. Het aantal handmatig te 

koppelen afspraken aan trajecten is met 90 procent 

verminderd.

Een administratieve revolutie

Een revolutie bereik je niet alleen. Daarom nodigen wij u 

uit om mee te doen. Wij werken graag samen met u de 

oplossingen uit waarmee u de administratieve last van uw 

organisatie drastisch kunt verminderen.

Over VIPLive van Topicus

Het Topicus platform VIPLive ondersteunt al jarenlang 

declaratie-afhandeling en registratiecontrole binnen de 

zorg; onder andere voor huisartsen en ziekenhuizen. Op 

grond van deze ervaring en techniek is de module GGZ 

Declareren ontwikkeld. De module is kosteneffectief 

en geschikt voor het managen van complexe GGZ-

financieringsvormen en regelgeving. 

VIPLive ondersteunt de GGZ daarnaast ook met 

monitoring van de kwaliteit van patiëntenzorg en met 

samenwerkingstools voor huisartsenpraktijken en GGZ-

instellingen. Ook dit zijn voorbeelden waarbij VIPLive 

systemen slim verbindt en ondersteunt waardoor 

werkprocessen worden geoptimaliseerd.

Mirjam Betten
Proposition lead GGZ bij Topicus

06-48 37 98 27  

Mirjam.Betten@Topicus.nl

Geïnteresseerd?
Mirjam Betten gaat graag met u in gesprek over 

de toepasbaarheid van GGZ Declareren  voor uw 

organisatie. 


