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Modules OVP, niet-verzekerde zorg, meer klinieken (DOT)
Er zijn naast het registreren van DBC-DOT zorgproducten nog meerdere behandelingen die geregistreerd kunnen
worden in DiSy, zoals Overige Zorgroducten en ingrepen die buiten de NZa tarieven omgaan.

Tab OVP
OVP (of tegenwoordig OZP) zijn behandelingen waar wel een declaratiecode en tarief voor is bepaald door de
NZa, zoals bijvoorbeeld de OZP orthoptie of optometrie (paramedisch), oedeemtherapie, lab (laboratoria) en
röntgen (eerstelijnsdiagnostiek).

Specificaties OVP
o Vastgestelde codes door NZa tarieven gebruiken (muteren via basisgegevens->DBC)
o Eigen factuurnummering (desgewenst, kan ook mee in nummering DBC’s)
o Adressering apart in DiSy in te voeren (Afwijkende adressering/betaaltermijn dus mogelijk)
o Facturen komen ook in de DiSy overzichten terug
o Aantallen en omzetten komen bij de post “overig” op de overzichten waarin A en B segment
wordt gesplitst
o Eigen overzichten mogelijk via de CSV export module (€100 per aangemaakt overzicht
eenmalig zie ook de optie exports en overzichten op maat)
o Updates van de tarieven en declaratiecodes landelijk , door Dixis verzorgd
factureringsmogelijkheden
o Aanmaken declaratiebestanden in Vektis of CSV formaat
o Aanmaken nota, en uitprinten hiervan op papier (vast sjabloon in DiSy)
o Aanmaningen aanmaken en uitprinten
o Aanmaken creditnota’s

Tab “niet verzekerde zorg”
Voor o.a. cosmetische ingrepen waar geen DOT voor wordt gedeclareerd, maar met een eigen prijslijst wordt
gewerkt is ook een apart tabblad beschikbaar.
LET OP: dit gaat dus niet om DOT zorgproducten met de declaratiecode onverzekerde zorg (beginnend met 17), die zijn
gewoon vanaf het DOT tabblad te genereren door het vinkje “m.i.” weg te halen, dan geeft de grouper een DOT zorgproduct
terug met een declaratiecode voor niet verzekerde zorg, welke door verzekeraars uit de AV pakketten wordt vergoed, en waar
ze ook een machtiging voor kunnen afgeven meestal. Ook voor buitenlandse patiënten kan u gewoon een DOT factuur maken.

Het maken van facturen gaat anders dan met DOT of OVP’s, er kunnen namelijk meerdere declaratieregels op 1
papieren factuur worden gemaakt, en die komen dan niet op een vaste factuurlayout uit DiSy, maar die worden
via Word sjablonen gemaakt (merge) en zijn dan ook per kliniek zelf te maken.
Er zijn via basisgegevens->DBC eigen codes en tarieven in te voeren, waarbij ook een BTW percentage kan
worden aangegeven.

Bij het maken facturen kunnen de behandelingen die op de factuur moeten komen worden geselecteerd, waarbij
dan ook het totaal bedrag dat op de factuur komt wordt getoond (inclusief btw)

schermvoorbeeld:

De facturen worden op een eigen Word sjabloon afgedrukt, en desgewenst ook opgeslagen op het tabblad
documentatie.
De codes die u gebruikt kan u in de tabel invoeren, het blijft echter wel een code + tarief, als u op bepaalde codes korting wilt
verlenen dan dient u dezelfde codes nog een keer op te nemen met een ander tarief.
Bijv. consult 100 euro, consult met 25% korting 75 euro

Specificaties Niet verzekerde zorg
o Eigen codes en tarieven gebruiken (muteren via basisgegevens->DBC)
o Eigen factuurnummering reeks
o Adressering apart in DiSy in te voeren (Afwijkende adressering/betaaltermijn dus mogelijk bijv.
van de BV i.p.v. stichting)
o Facturen komen ook in de DiSy overzichten terug
o Aantallen en omzetten komen bij de post “overig” op de overzichten waarin A en B segment
wordt gesplitst
o Eigen overzichten mogelijk via de CSV export module (€100 per aangemaakt overzicht
eenmalig zie ook de optie exports en overzichten op maat)
factureringsmogelijkheden
o Aanmaken nota, en uitprinten hiervan op papier, eigen Word sjabloon
o Meerdere codes op 1 factuur mogelijk

Meerdere klinieken binnen DiSy
Het is mogelijk om meerdere entiteiten in DiSy op et nemen, elk met een eigen AGB nummer en/of adressering,
banknummer en betaaltermijn. Bij het gebruik van een OVP tabblad en/of het niet verzekerde zorg tabblad kan op
die manier een duidelijk onderscheid gemaakt worden in deze tenaamstelling en factuur nummer reeksen.
Het is ook mogelijk om binnen 1 tabblad verschillende locaties te registreren, die dan kunnen verwijzen naar
aparte klinieken met een aparte EGB code.
Op die manier kan bijvoorbeeld uw DOT registratie in 1 DiSy gedaan worden voor meerdere klinieken/vestigingen
met een eigen AGB code en grouper aansluiting. Het aanmaken van factuurbestanden en DIS bestanden gebeurt
dan gescheiden. Prijsafspraken kunnen per kliniek worden vastgelegd Op deze manier bespaart u flink op een
tweede software pakket

Prijzen * :
Tabblad OVP of niet verzekerde zorg, inclusief mogelijkheid tot aparte tenaamstelling/adressering:
Setupkosten € 500 eenmalig voor de eerste tab (OVP of niet verzekerde zorg), € 750 voor beide
Onderhoud en licentiekosten per jaar € 500 voor 1, € 750 voor 2 extra tabbladen
Extra kliniek in DiSy t.b.v. DOT registratie, inclusief AGB, grouper en DIS aansluiting:
Setupkosten € 1500 eenmalig voor de eerste, € 500 voor elke volgende
Onderhoud en licentiekosten per jaar € 1000 voor 1 extra kliniek, € 500 voor elke volgende

Mail/SMS module voor afspraakbevestigingen Notify
Specificaties
Het versturen van afspraakbevestigingen, wijzigingen of herinneringen per mail of SMS naar patiënten
De afspraken worden gesynchroniseerd naar de SMS module die 1x apart opgestart moet worden. Van daaruit
worden op een vast ingesteld moment de berichten verstuurd (niet ’s nachts). Zo zal de melding vóór een
afspraak de dag voor de afspraak zijn, maar kan een wijziging vrij kort na de wijziging verstuurd worden.
instellingen in DiSy:
- melding bij nieuwe afspraak (ja/nee)
- melding bij gewijzigde afspraak (ja/nee)
- melding bij geannuleerde afspraak (ja/nee)
- melding vóór afspraak (ja/nee)
- melding voorkeur (e-mail of SMS)
- mail afzender (praktijk of medewerker)
- per patiënt: afspraakmelding (ja/nee)
- per medewerker: melding aan patiënt voor afspraken uit de agenda van deze medewerker (ja/nee)
- per afspraaktype: melding voor afspraken van dit type (ja/nee)
- knop in DiSy om individuele patiënt een bericht te sturen (wordt in 2014 opgeleverd)
- resultaat en teller melding batch online tonen (wordt later opgeleverd, of rapportage in mail)
Schermvoorbeelden:
Bij de algemene instellingen:

Instellingen bij het afspraaktype in te stellen:

Instellingen bij de medewerker:

Instellingen bij de patiënt op de tab “patiëntgegevens”:

Prijzen * :
Setupkosten € 1000 eenmalig, en vervolgens:
t/m 1.999 behandelde patiënten € 500 per jaar
2.000 t/m 2.999 € 750 per jaar
3.000 t/m 3.999 € 1.000 per jaar
SMS kosten worden achteraf per 3 kwartaal berekend.
1 t/m 2.499 € 0,11
2.500 t/m 4.999 € 0,09
5.000 t/m 9.999 € 0,08

COV Vecozo module
Specificaties
-

automatisch ophalen/controleren verzekerdengegevens via Vecozo bij bestaande patiënten
invoer nieuwe patiënten via vecozo via invoer geboortedatum + postcode huisnummer of BSN

U voorkomt uitval op uw declaraties, de pakketcodes van de verzekeraars worden vastgelegd op het tabblad
“patiëntgegevens” (bijvoorbeeld de naam van het natura of restitutie pakket), en bij de invoer van een nieuwe
patiënt wordt een postcode tabel gebruikt om op basis van de ingevoerde postcode het bijbehorende adres op te
halen (komen niet terug van vecozo)

Schermvoorbeelden:
Controle bestaande patiënt:

Invoer nieuwe patiënt:

:

Prijzen * :
:

Setupkosten € 1000 eenmalig, en vervolgens € 500 per jaar per gebruiker (balie)

Scan module
Specificaties
-

automatisch inscannen en opslaan van documenten met een druk op de knop
mogelijk om JPG en PDF op te slaan
inscannen meerdere pagina’s ondersteund

Schermvoorbeelden:
Knoppen op de tab “DOCUMENTATIE”:

Ingescande documenten worden opgeslagen op de tab documentatie, waar zelf nog de naam aangepast kan
worden, de JPG is ingescand.in onderstaand voorbeeld

De resolutie van het scannen is te regelen via basisgegevens->instellingen:

Let op: Uw scanner moet wel TWAIN ondersteunen

Prijzen * :
Eenmalige setupkosten bij lokale installaties), € 400 eenmalig en € 200 per jaar per scanner
Extra kosten van het Remote Scan programma bij installatie op remote servers (terminal server) eenmalig € 300
per gebruikte pc. Dit kan door de kliniek zelf gekocht worden bij remotescan.com, of dit door Dixis laten doen. Er
zijn ook andere remote scan programma’s.

Agenda Basis en Uitgebreid
-

Agendafunctie Basis

Functionaliteiten:
o begintijd, eindtijd en tijdsinterval per agenda/medewerker in te stellen
o afspraak bevestigingen afdrukken op Word sjablonen
o per type afspraak is een afspraaktype + kleur voor te definiëren
o afspraken zijn te verslepen, uit te rekken of van afspraaktype te veranderen
o vanuit de agenda kan middels1x dubbelklikken op de afspraak de details van de afspraak
bekeken worden (wie heeft ingevoerd, wanneer, onderwerp etc). Vanuit hier kan weer worden
doorgeklikt naar het patiënten dossier zelf
o bij de patiënt op het tabblad “afspraken” is de hele historie bij de patiënt terug te zien, en kan er
een overzicht geprint worden
o een optionele MM knop is beschikbaar om 1 dag te zien van alle medewerkers (ipv de week
view voor 1 medewerker)
o Per medewerker kan ingesteld worden of de agenda opent in de gewone of in de MM stand, en
of de agenda opent bovenaan de dag, of op de huidige tijd

Agendafunctie Uitgebreid (nieuwe stijl)

Functionaliteiten, gelijk aan de Basis agenda, plus:
o modernere kleurstelling
o MM stand inbegrepen
o naast afspraak type nu ook een afspraak stadium voor te definiëren met aparte kleuren. He
linker balkje toont de kleur van het afspraaktype en het grote witte vlak kan een andere kleur
krijgen, het afspraak stadium (zoals bijv. “binnen” of “in spreekkamer” of “afgehandeld”
o met de rechtermuisknop kan het afspraakstadium gewijzigd worden

o

De achtergrondkleur in de agenda is per medewerker per tijdsslot voor te definiëren per type
werktijd. Deze werktijdtypen zijn ook weer zelf voor te definiëren, zoals “vakantie” of
“wrattenspreekuur”

o

Er is een wachtkamer schermpje beschikbaar waarin het stadium en type te muteren is. Er kan
een wachtwijd worden afgelezen, alsmede de gemiddelde wachttijd Hhet schermpje kan op uw
scherm worden gepositioneerd waar u dat wilt, en dat wordt dan ook onthouden de volgende
keer dat u het opent.

Prijzen * :
Agenda Basis
Eenmalige setupkosten, € 500 eenmalig en € 500 per jaar
Optioneel: MM stand eenmalig € 300
Agendafunctie uitgebreid:
Kosten agenda Basis PLUS eenmalige setupkosten, € 500 eenmalig en € 200 per jaar + € 50 per jaar
per agenda.
(indien u de basis agenda al gebruikt dan rekenen we alleen de meerkosten)

DiSy overige opties met korte beschrijving
-

Extra specialismen bijladen, € 500 eenmalig
Als u bijvoorbeeld een nieuwe arts in dienst neemt van een ander specialisme.

-

Extra medewerkers: extra gebruikers € 150 per account per jaar
DiSy wordt standaard geleverd met 1 licentie voor 1 arts en 1 assistente. Daarnaast moet voor elke
gelijktijdig in gebruik zijnde DiSy een account afgenomen worden (dus ook als u er om welke reden dan
ook telkens 2 opstart, die tellen dan dubbel)
Bestel extra medewerkers vast als u met meer gebruikers in DiSy werkt dan op de Dixis factuur staan, er
kan in de loop van dit jaar alleen het maximaal afgenomen aantal DiSy’s opgestart worden.

-

Stickerfunctie, € 200 per jaar
stickers printen van bijvoorbeeld de patiënt met huisarts en verzekerden gegevens. Werkt met een zelf
op te stellen Word sjabloontje. Deze optie wordt NIET geleverd bij gebruik via Terminal server (remote)
i.v.m. slecht werkend sticker machine drivers op servers.

-

EDI module: verzenden elektronische berichten in EDI formaat, alleen te gebruiken i.c.m. een Zorgmail
of Zorgring account, € 900 eenmalig en € 500 per jaar tot 2 gebruikers. Extra gebruikers € 100 per jaar
zie de website www.edisend.nl voor meer informatie. Normale prijzen 10% hoger.

-

Meerdere invoervelden t.b.v. eigen registratie/EPD. P.O.A., vanaf € 250
een apart tabblad “meer info” met daarop 90 extra velden waarvan 30 tekst, 30 numeriek en 30
aanvinkvelden die zelf te labelen zijn en zelf op de juiste plek te presenteren. Hier kunnen bijvoorbeeld
meetwaarden worden geregistreerd.
De prijs is afhankelijk van de inrichting, als Dixis dit moet doen moeten we de uren hiervoor inschatten.

de gebruikte invoervelden zijn ook in de Word merge beschikbaar
-

SQL database
uw database in MS Access is over te zetten naar een Microsoft SQL server.
Voordelen (vooral voor grotere organisaties bestemd met meer dan 10 tegelijk ingelogde gebruikers):
- stabieler en veiliger (automatische interne backup/restore)
- sneller, de berekeningen (queries) vinden meer op de database plaats
- beter te koppelen aan externe programma’s zoals bijvoorbeeld een eigen EPD of online agenda
module. Applicaties die veel dataverkeer vergen kunnen zelfs niet aan de Access database gekoppeld
worden, zoals de online agenda.
Kosten , € 2500- € 3000 eenmalig voor de conversie en installatie, en € 2000- € 3000 per jaar, wel
inclusief 10 licenties afhankelijk van de grootte van de database, kliniek en het aantal medewerkers
(concurrent users, die dus tegelijkertijd in DiSy werken). Normaal kosten 10 licenties 10 x € 150 = € 1500
per jaar, dus voor maar slechts € 500 per jaar extra zou dan de overstap gemaakt kunnen worden.

we werken met SQL server 2014 Express

-

Exports op maat, zelf kunnen aanmaken in Excel € 100 per overzicht
via verwerking->exports kunnen we overzichten maken die u hier op het scherm of in een export naar
CSV of Excel kan uitdraaien. Als de overzichten die standaard in DiSy niet voldoende zijn, of als u
gegevens wilt uitdraaien vanuit zelf ingerichte “meer info” velden dan kunnen we een query maken. Het
resultaat kan u dan telkens opvragen.
Zo kan u bijvoorbeeld een dump bedenken om alle patiënten inclusief adres, emailadres en datum
laatste behandeling uit te draaien t.b.v. enquêtes.
Ook kan u bijvoorbeeld een lijst bedenken met alle verwijsgegevens/adressen huisartsen t.b.v. mailingen
Of allemaal tellingen van de extra meer info velden die u invoert (aantal patenten met schoenmaat 42
oid)

enkele voorbeelden:

-

Receptenmodule. Apart tabblad om medicatie vast te leggen en te printen. Zie aparte brochure

-

DiSy administratie
aparte module met een dashboard functie en het maken van diverse overzichten

Binnen de DiSy administratie zijn er diverse extra functionaliteiten, en is ook maatwerk mogelijk
zoals bijvoorbeeld:
export functionaliteit voor het boekhoudpakket Twinfield of Exact

De prijzen zijn afhankelijk van de wensen, en beginnen bij € 500 eenmalig + € 250 euro per jaar

Opties bestellen?
Op www.disy.nl via de knop “prijzen” vindt u een bestelformulier. U kan dit ook via de mail opvragen bij Dixis

Vragen?
Het liefst via de mail op info@dixis.nl
*Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

