Factuureisen en prestatiecode osteopathie
Zorgverzekeraars hanteren de landelijke prestatiecode voor osteopathie. Het
verdient de voorkeur om de prestatiecode op uw factuur te vermelden om problemen
met vergoeding te voorkomen.
De landelijke prestatiecode voor osteopathie is: 24603 - Behandeling osteopathie
Uw facturen worden vastgelegd op uw AGB-code. Dit betekent dat uw persoonlijke
AGB-code en de AGB-code van uw praktijk duidelijk op de factuur moeten staan.
Uw nota moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam behandelaar en naam van uw praktijk (let op: de naam van uw praktijk
moet op de nota hetzelfde zijn als in Vektis)*
Het KVK-nummer van uw praktijk
Uw zorgverleners agb-code
Uw praktijk agb-code
Vermelding “geregistreerd in het NRO” en evt. uw inschrijfnummer
De NAW-gegevens van de patiënt
De geboortedatum van de patiënt
(Het BSN nummer van de patiënt**)
Datum behandeling
Als omschrijving de prestatiecode: “24603 Behandeling osteopathie”

* AGB
Zorg ervoor dat alle gegevens overeenkomen met uw gegevens in Vektis, anders
kan uw nota worden afgewezen. Heeft u meerdere AGB-codes? Gebruik dan de
AGB-code die u via uw beroepsvereniging of koepelorganisatie aan ons heeft
doorgegeven.
** BSN en Legitimatieplicht
U mag het BSN alleen gebruiken bij rechtstreekse declaratieafhandeling tussen
zorgverlener en verzekeraar. Bij facturatie aan de patient mag het BSN nummer niet
op de factuur vermeld worden. Er geldt in ieder geval een wettelijke registratieplicht:
U moet het BSN nummer (en de controle hiervan) vastleggen in het patiëntendossier.
Toelichting BSN en Legitimatieplicht:
Osteopathie valt onder andere zorg zoals bedoeld in de Wkkgz. Dat betekent dat
osteopaten zorg verlenen en daarmee te kwalificeren zijn als niet-geregistreerde
zorgverlener en dus het BSN van hun cliënten moeten gebruiken. Zorgverleners
moeten controleren of de patiënt degene is die bij het Burgerservicenummer (BSN)
hoort. Daarom moet u patiënten vragen om een geldig identiteitsbewijs.
Hoe en wanneer moet ik de identiteit van een patiënt vaststellen?
1. Voor patiënten met wie nog geen behandelrelatie is, geldt een
identificatieplicht. Dat betekent dat u de identiteit van de nieuwe patiënt

moet vaststellen aan de hand van een geldig wettelijk identiteitsdocument. Dat
gaat als volgt:
• eerst controleert u of sprake is van een wettelijk identiteitsdocument;
• dan controleert u of het identiteitsdocument nog niet verlopen is;
• de patiënt wordt vergeleken met de foto op het identiteitsdocument;
• tenslotte worden de aard en het nummer van het identiteitsdocument
vastgelegd in de administratie.
2. Voor patiënten met wie al een behandelrelatie is geldt geen
identificatieplicht, maar een vergewisplicht. Dat betekent dat u de identiteit
van de patiënt zeker moet stellen. Dat kan bijvoorbeeld door herkenning of
door het stellen van controlevragen (geslachtsnaam, voornamen,
geboortedatum, postcode en huisnummer van het woonadres). Bij twijfel moet
de identiteit van de patiënt alsnog aan de hand van een identiteitsdocument
worden vastgesteld.

