
Handleiding declaratie GLI via Zorggroep ROEPNN versie 1.0

Vanaf 01-01-2022 worden de GLI declaraties door Zorggroep ROEPNN gedeclareerd.
Hierbij doen wij u een eerste instructie toekomen over hoe het systeem te gebruiken zodat
er juist gedeclareerd kan worden. Zorggroep ROEPNN zal het declaratieproces laten
uitvoeren door VIPLive. Zij zijn ruim 2,5 jaar bekend met de afhandeling van de declaraties
van de GLI voor Zorggroepen.

Procesbeschrijving nieuwe trajecten

Als eerste krijg je een VIPLive account, waarin straks het declareren gaat plaatsvinden.
Wanneer je voor de ketenzorg al een account hebt ontvang je geen nieuw account, ook
niet indien je een andere praktijk AGB code hebt voor de GLI activiteiten. Je kunt gewoon
inloggen met hetzelfde account voor beide praktijken. Huisartsenpraktijken worden in
VIPLive gekoppeld aan alle GLI leefstijlcoaches en op het moment dat er in een
huisartspraktijk een patiënt is welke in aanmerking komt voor het GLI programma, zal de
huisarts/verwijzer via VIPLive verwijzen naar de leefstijlcoach. De huisarts/verwijzer maakt
hier (eventueel samen met de patiënt) een keuze naar welke GLI leefstijlcoach de
verwijzing wordt verzonden.
De leefstijlcoach ontvangt een notificatie zodra er een nieuwe verwijzing binnenkomt. Op
VIPLive worden de verwijzingen in de vorm van patiëntenkaarten klaargezet. Zodra er een
intake heeft plaatsgevonden, declareert u deze via de patiëntenkaart. Bij het openen komt
u direct op de actiepagina.

Declaraties indienen bij verwijzingen via VIP

Voor de patiënten die voor het GLI traject zijn aangemeld door de huisartsenpraktijk kunt u
declaraties boeken. Let op! U kunt een patiënt alleen declareren mits u een digitale
GLI verwijzing heeft ontvangen via VIPLive. Als u bij meerdere zorggroepen bent
aangesloten, controleer of u voor de juiste zorggroep declareert.

1. Klik op “Voeg zorgactiviteit toe” om een declaratie toe te voegen:

2. Het invoerveld klapt open op de tijdlijn:



Hier kunt u een keuze maken tussen:

● Intake Cool
● Intake Beweegkuur
● Intake Slimmer
● Intake Samen Gezond in Beweging
● Einde deelname MET contactmoment
● Einde deelname ZONDER contactmoment

Na het invoeren van de “Intake” kiest u voor “Opslaan” en op dat moment wordt deze
registratie vastgelegd in uw VIPLive omgeving en doorgestuurd naar de
declaratieomgeving van ROEPNN.

U declareert eenmaal een “Intake” en daarna zal het declaratiesysteem ieder kwartaal de
opvolgende behandelfases declareren. Mocht een patiënt het tweejarig GLI traject niet
afmaken en vroegtijdig stoppen, dient u dit aan te geven met de zorgactiviteit
‘’Einde deelname MET contactmoment’’
‘’Einde deelname ZONDER contactmoment’’
Op dat moment weet het declaratiesysteem of er nog eenmaal een behandelfase
gedeclareerd moet worden of juist niet.  

Zorg dat u straks op tijd declareert!
De zorgactiviteiten van de “Intakes” en de “Einde deelnames” dient u voor de 1e van de
tweede maand van het kwartaal te declareren.  Voor: 1-02 / 1-05 / 1-08 / 1-11
(dus wat opgevoerd wordt voor 01-05 is alles van het afgelopen kwartaal. Zogezegd de
intakes en einde deelnames vanaf 01-01 t/m 31-03 en dan declareren wij de
behandelfases in mei met de peildatum 01-04)

Declareert u te laat dan gaat de declaratie niet mee in desbetreffende ronde maar indien
dan op tijd gereed, een kwartaal later.

Voorbeelden:
Intake heeft plaatsgevonden op 08-02-2022 en er is verder geen contactmoment meer
geweest met de patiënt omdat deze heeft besloten niet door te gaan met de GLI.
U declareert een Intake op 08-02-2022.
U declareert tevens (voor 01-05-2022) een ‘’Einde deelname ZONDER contactmoment’’
(Alleen de Intake wordt gedeclareert en voor verdere declaraties wordt deze patiënt
uitgesloten)

Intake heeft plaatsgevonden op 08-02-2022 en er is nog wel een contactmoment geweest,
maar de patiënt heeft toch besloten om niet door te gaan met de GLI.
U declareert een Intake op 08-02-2022.
U declareert tevens (voor 01-05-2022) een ‘’Einde deelname MET contactmoment’’
( De intake en een 1e behandelfase worden op 01-04-2022 gedeclareerd, maar voor
verdere declaraties wordt deze patiënt uitgesloten)



Behandelfases worden als volgt gedeclareerd:
01-01: alle patiënten waarvoor het GLI traject doorloopt in de periode 01-10 t/m 31-12
01-04: alle patiënten waarvoor het GLI traject doorloopt in de periode 01-01 t/m 31-03
01-07: alle patiënten waarvoor het GLI traject doorloopt in de periode 01-04 t/m 30-06
01-10: alle patiënten waarvoor het GLI traject doorloopt in de periode 01-07 t/m 30-09

Voor deze periodes geldt hetzelfde. Stopt een patiënt tussendoor dan is het van belang dit
zo snel mogelijk door te geven: ‘’Einde deelname ZONDER contactmoment’’ of  “Einde
deelname MET contactmoment’’
(Bij Einde deelname, wordt er of geen behandelfase of nog 1 x wel een behandelfase
gedeclareerd, maar voor verdere declaraties wordt deze patiënt dan uitgesloten) 

Als iemand stopt geef dit dan zo snel mogelijk door, om onrechtmatige declaraties
en terugvorderingen te voorkomen. In ieder geval voor het einde van de maand van
het volgende kwartaal. Na deze datum wordt alles gedeclareerd bij de
zorgverzekeraar.

De intake en de stop kunnen op elk moment in het gehele kwartaal worden ingevoerd. Het

systeem zorgt voor correcte datering van deze boekingen en verwerking in het

declaratiesysteem.

Betalingen

Op VIPLive worden overzichten en betaalspecificaties klaargezet, zodat u ten alle tijden
inzicht heeft in de gedeclareerde en betaalde behandelingen.






