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Onderdeel Declaratie Betaling 
Factuur 
Hadoks 

Bankafschrift Specificatie 
Invloed 
huisarts op het 
proces 

Ketenzorg 

Iedere 1ste week van 
het kwartaal, met 
uitzondering van het 
1ste kwartaal van 
ieder jaar. 

Ongeveer zes weken 
nadat de eerste 
declaratie heeft 
plaatsgevonden (grote 
bulk). Alles wat is 
afgekeurd wordt 
nader uitgezocht, 
opnieuw ingediend en 
wordt tweewekelijks 
uitbetaald 

Niet van 
toepassing. 

Ketenzorg + 
factuurnummer 

Inloggen in VH 
Finance en 
zoeken op 
factuurnummer. 

Tijdig updaten van 
Coordinate (KIS). 
Mutaties die in het 
HIS hebben 
plaatsgevonden 
moeten ook in het 
KIS verwerkt 
worden. 

Ketenzorg 
verrichtingen 

Direct na de 
verrichting door de 
POH. 

Tweewekelijks. 
Niet van 
toepassing. 

Ketenzorg + 
factuurnummer 

Inloggen in VH 
Finance en 
zoeken op 
factuurnummer. 

Niet van 
toepassing 

Ouderenzorg 

Iedere 1ste week van 
het kwartaal, met 
uitzondering van het 
1ste kwartaal van 
ieder jaar. 

Ongeveer zes weken 
nadat de eerste 
declaratie heeft 
plaatsgevonden (grote 
bulk). Alles wat is 
afgekeurd wordt 
nader uitgezocht, 
opnieuw ingediend en 
wordt tweewekelijks 
uitbetaald. 

Creditnota; het 
aantal 
goedgekeurde 
patiënten en het 
te ontvangen 
bedrag. 

Ouderenzorg + 
factuurnummer 

Inloggen in VIP. 

Tijdig aanleveren 
van de 
populatiegegevens 
aan VIP met 
peildatum 1ste dag 
van het kwartaal. 

Ouderenzorg 
transmuraal 

Maandelijks op basis 
van de verrichting. 

Maandelijks op basis 
van goedgekeurde 
declaratie. 

Niet van 
toepassing. 

Ouderenzorg 
Trans + 
factuurnummer 

Inloggen in VH 
Finance en 
zoeken op 
factuurnummer. 

Niet van 
toepassing. 

Teleconsultatie 
Achteraf maandelijks 
aan het begin van de 
nieuwe maand. 

Ongeveer in de 3de 
week van iedere 
maand. 

Creditnota; het 
aantal 
goedgekeurde 
declaraties per 
specialisme en 
het te ontvangen 
bedrag. 

Teleconsultatie + 
factuurnummer 

Op de 
creditnota van 
Hadoks per 
mail. 

Niet van 
toepassing. 

Praktijk- 
ondersteuning  

De door de huisarts 
ingezette uren van 
een praktijkspecialist 
(4) worden – indien 
van toepassing – 
verrekend met de 
facilitaire 
vergoeding. 

Maandelijks achteraf. 

(Credit)nota; 
facilitaire 
vergoeding (-) en 
de inzet van de 
uren (+). Het 
saldo wordt: of 
betaald door 
Hadoks of dient 
betaald te 
worden door de 
huisarts. 

Fac. vergoeding + 
factuurnummer 

Op de 
(credit)nota van 
Hadoks per 
mail. 

Nvt 

 

*Alle betaaldata zijn een indicatie. In de praktijk kan dit enkele dagen afwijken. 


