Beschrijving van tags
Ten behoeve van gebruik in facturen, brieven en etiketten.
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Opmaak van tags
Opmaak van postcodes
Het is mogelijk om een formattering aan postcodes mee te geven. Dit wordt gedaan door in de
postcode-tags een verticale streep | toe te voegen, gevolgd door de betreffende formattering
middels zogeheten placeholders voor de getallen en letters. Voor de getallen wordt 9 gebruikt,
voor de letters X.
Voorbeeld
[client/adres/postcode|9999 XX]
In dit geval wordt de postcode weergegeven als: 1234 AB.
Buitenlandse postcodes
Als een postcode niet uit vier cijfers plus twee letters bestaat, wordt de opgegeven formattering
niet toegepast en de postcode zoals deze in het systeem bekend staat, weergegeven. Hierdoor
komen bijvoorbeeld Duitse postcodes (5 cijfers) gewoon in documenten te staan.
Dit levert echter problemen op als afzonderlijk een postcode voor het cijfer-deel en letter-deel
wordt gebruikt (dus "[postcode|9999] gevolg door [postcode|XX]". Omdat de formattering van
de ingevoerde postcode niet als Nederlandse postcode herkend wordt, zal in dat geval 2x de
buitenlandse postcode getoond worden: 12345 12345.
Hiervoor is speciaal gedrag geïmplementeerd dat postcodes met alleen maar cijfers bij
formattering "XX" geen uitvoer geven, in dit voorbeeld "12345 ".
Het advies in deze is dus om de formattering postcode|9999 XX te gebruiken, tenzij anders
wenselijk is.
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Opmaak van getallen (in facturering)
Het is mogelijk om formattering van getallen toe te passen. Een voorbeeld hiervan is dat bij
getallen boven 1000, er ten behoeve van de leesbaarheid punten geplaatst kunnen worden:
1.000. Deze formattering is alleen van toepassing op factuurtags.
De volgende placeholders kunnen gebruikt worden:
Placeholder
0
#
.
,
-

Waarde
Nummer, toont altijd een getal (een 0 als
deze niet gevuld is)
Nummer, toont alleen getal als deze
aanwezig is
Decimale verdeler
Groeperingsteken
Minus teken

Voorbeeld
05
5
214,95
2.214,95
-214,95

Let op: De internationale standaard gebruikt een komma om te groeperen en een punt voor
decimalen. In Nederland wordt dit andersom gebruikt. Daarom wordt een punt als decimale
deler in de formattering in Nederland als komma weergegeven.

Voorbeeld
Stel: het bedrag is: 24,50
[totaal/bedrag|0,000.00]
Wordt: 0.024,50
Stel: het bedrag is: 24,50
[totaal/bedrag|#,###.##]
Wordt: 24,5
Stel: het bedrag is: 0,55
[totaal/bedrag|0.00]
Wordt: 0,55
Stel: het bedrag is: 0,55
[totaal/bedrag|#.##]
Wordt: ,55
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Opmaak van datums
Datums zijn te formatteren middels een verticale streep, gevolgd door de betreffende
placeholders.
De volgende placeholders kunnen gebruikt worden:
Placeholder
yyyy
yy
M
MM
MMM
MMMM
w
W
D
d
E
EEEE
u

Waarde
Jaar
Jaar
Maand
Maand
Maand
Maand
Week in jaar
Week in maand
Dag in jaar
Dag in maand
Naam van de dag
Naam van de dag
Nummer van de dag in de week

Voorbeeld
1996
96
7
07
jul
juli
27
3
189
10
di
dinsdag
1= maandag, 7 = zondag

Let op de verschillen tussen kleine letters en hoofdletters.
Afhankelijk van het aantal weergegeven tekens, wordt ook formattering toegepast. M, MM,
MMM en MMMM geven bijvoorbeeld de maand als 7, 07, jul, of juli.

Voorbeeld
[client/gbdatum|EEEE d MMMM yyyy]
Wordt: zondag 15 mei 1988
[client/gbdatum|d-M-yyyy]
Wordt: 15-5-1988
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Cliënttags
Algemene gegevens cliënten
Tag
[client/nummer]

Voorbeeld
44329

[client/bsn]
[client/bsn/documenttype]

000000000
Paspoort

[client/bsn/documentnummer]

AB123456789

[client/bsn/documenteinddatum]

Zie

[client/agb]

000000000

Opmaak
datums

Beschrijving
Cliëntnummer van
zorginstelling

van

[client/wza]

[client/uzovi]

7701

[client/awbz]
[client/initialen]

324
C.M.V.

[client/voornaam]
[client/achternaam]

Cora
van ZomerenBacker

[client/achternaam/geenvoorv]

Velzen (i.p.v.
Velzen)
… van …
Alie
17-02-1923
Den Bosch

[client/achternaam/voorv]
[client/roepnaam]
[client/gbdatum]
[client/gbplaats]
[client/religie]
[client/overleden]
[client/burgerlijkestaat]

de

van

J/N
-Onbekend
-Ongehuwd en geen
geregistreerd partner
en nooit gehuwd of
geregistreerd partner
geweest
-Gehuwd
-Gescheiden
Weduwe/weduwnaar
-Geregistreerd
partner
-Gescheiden
geregistreerd partner
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Documenttype van
identiteitsbewijs
Documentnummer van
identiteitsbewijs
‘Geldig t/m’-datum van
het legitimatiedocument
Agbcode van de locatie
van de client in de
facturatieperiode
(factuurspecifiek) anders
de exportperiode
WZA code van de cliënt
voor de periode van de
factuurregel
Uzovicode van
verzekering van de client
in de facturatieperiod
(Factuurspecifieke)
anders exportperiode
Awbz nummer van client
Initialen zoals ingevuld in
veld “Initialen”.
Samengestelde
achternaam met
voorvoegsels
Achternaam zonder
voorvoegsel
Voorvoegsel
Roepnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Is de cliënt overleden?
Ja / Nee

[client/email]

-Achtergebleven
geregistreerd partner
-Ongehuwd en geen
geregistreerd partner,
eventueel
wel
gehuwd
of
geregistreerd partner
geweest
test@test.nl

[client/telefoon]

012-1234567

[client/nationaliteit]
[client/geslacht]
[client/aanhefkort]

NL
Vrouw
Dhr. / Mw.

[client/aanhefgroet]

heer / mevrouw

[client/aanheflang]

De heer / Mevrouw

[client/aanhefkortvast]

[client/aanhefgroetvast]

[client/aanheflangvast]

[client/voornaamandersinitialen]
[client/initialenandersvoornaam]
[client/geboortenaam]
[client/geboortenaam/geenvoorv]

Bruin

[client/geboortenaam/voorv]

de

[client/partnernaam]
[client/partnernaam/geenvoorv]
[client/partnernaam/voorv]
[client/verzekering/naam]
[client/verzekering/polisnummer]
[client/bank/rekeningnummer]
[client/bank/rekeninghouder]
[client/bank/bic]

Velzen (i.p.v.
Velzen)
… van …
Unive
2342455
1232345
Wolterink
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E-mailadres van de
client, weergegeven in
het onderdeel
‘Contactinformatie’ bij de
Personalia van de cliënt
Mobiel telefoonnummer
van de client,
weergegeven in het
onderdeel
‘Contactinformatie’ bij de
Personalia van de cliënt

Afhankelijk van geslacht.
Bij overleden cliënt: “aan
de erven van”
Afhankelijk van geslacht.
Bij overleden cliënt: “aan
de erven van”
Afhankelijk van geslacht.
Bij overleden cliënt: “aan
de erven van”
Toont altijd Dhr. of Mw.
onafhankelijk of de cliënt
is overleden
Toont altijd heer of
mevrouw onafhankelijk
of de cliënt is overleden
Toont altijd De heer of
Mevrouw onafhankelijk
of de cliënt is overleden
Voornaam, bij geen
voornaam de initialen
Initialen, bij geen initialen
de voornaam
Geboortenaam, zonder
voorvoegsel
Vooervoegsel van de
geboortenaam

van

Achternaam partner
zonder voorvoegsel
Voorvoegsel partner
Naam verzekeraar
Verzekeringspolisnr
Bank rek nr
Bank rek houder
Bic nr bank

[client/bank/iban]
[client/bank/plaatsnaam]
[client/datuminzorg]

Groenlo
01-01-2014

[client/toekomstigedatuminzorg]

01-01-2025

[client/datumuitzorg]
[client/uitzorgreden]
[client/hoofdlocatie]

02-01-2014
Overlijden
Westervleugel

[client/locatie]
[client/locaties]

Groenlo
Lichtenvoorde,
Groenlo
-zelf in te voeren-zelf in te voeren-zelf in te voeren-zelf in te voeren-

[client/vrijveld1]
[client/vrijveld2]
[client/vrijveld3]
[client/vrijveld4]
[volgende]
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IBAN nummer van de
cliënt
Bank plaats
Inzorgdatum, indien
deze in het verleden ligt.
Inzorgdatum, wanneer
deze in de toekomst ligt.
Uit zorg datum
Uit zorg reden
Naam huidige
hoofdlocatie
Huidige locatie
Alle locaties, huidige als
laatste
Inhoud van vrij veld 1.
Inhoud van vrij veld 2.
Inhoud van vrij veld 3.
Inhoud van vrij veld 4.
Tag om van de ene naar
de volgende cliënt te
gaan bij het maken van
etiketten.

Cliëntadressen
Prioritering adressen
De onderstaande prioritering van het adres wordt aangehouden indien er geen onderscheid
van het specifieke adres wordt gemaakt, met benaming zoals deze in Ons Administratie staat.
Deze prioritering is alleen van toepassing op brieven en etiketten. De genoemde nummers, is
de verwijzing waaronder deze adressen bekend zijn als lst_address_types in OnsDB.
(Zodra er een correspondentieadres bekend is, wordt dit adres gebruikt. Als er geen
correspondentieadres bekend is, wordt het GBA adres gebruikt, etc.). De volgorde verschilt op
andere plekken in de applicaties. Zie daarvoor de handleiding.
02
01
03
04
50
100
98
00

Correspondentieadres
GBA Adres (woonadres)
Verblijfadres
Tijdelijk verblijfadres
Sleuteladres (NEDAP)
Factuuradres
Anders
Onbekend

Alleen adressen die op moment van het genereren van een brief/etiket geldig zijn, worden
getoond.

[client/adres/straat]

Prof. Karnebeeklaan

[client/adres/nummer]

29

[client/adres/toevoeging]
[client/adres/postcode]
[client/adres/postbus]

E
7141 DC
14

[client/adres/plaats]
[client/adres/land]
[client/adres/adres]

Lemmer
Nederland
Prof.Karnebeeklaan 29e
Kamer 100
7141 DC Lemmer

[client/adres/telefoon]
[client/adres/mobiel]

035-1345678
06-12345678
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Straatnaam.
Let op : Postbus
wordt niet gevuld.
Tip: Gebruik
adres/adres.
Huisnummer.
Let op: Postbus
wordt niet gevuld.
Tip:
Gebruik
adres/adres.

Postbusnummer.
- Let op: alleen het
postbusnummer
wordt gevuld,
zonder de tekst
‘postbus’.
- Let op: straat en
huisnummer worden
niet gevuld.
- Tip: gebruik
adres/adres.

Samengesteld
adres.
Indien geen postbus
bekend is, wordt
straat en
huisnummer gevuld.

[client/adres/email]
[client/adres/postcode1]
[client/adres/postcode2]
[client/adres/kamernummer]

cora@zomeren.nl
7141
ZJ
Kamer 100

[client/woon/adres/straat]

Kerkstraat

[client/woon/adres/nummer]

1

[client/woon/adres/toevoeging]
[client/woon/adres/postbus]

a
14

[client/woon/adres/postcode]
[client/woon/adres/plaats]
[client/woon/adres/land]
[client/woon/adres/adres]

1234 AB
Amsterdam
Nederland
Prof.Karnebeeklaan 29e
7141 DC Lemmer

[client/woon/adres/telefoon]
[client/woon/adres/mobiel]
[client/woon/adres/email]
[client/woon/adres/postcode1]
[client/woon/adres/postcode2]

035-1345678
06-12345678
cora@zomeren.nl
7141
ZJ

Straatnaam.
Let op : Postbus
wordt niet gevuld.
Tip:
Gebruik
adres/adres.
Huisnummer.
Let op: Postbus
wordt niet gevuld.
Tip:
Gebruik
adres/adres.
Postbusnummer.
- Let op: alleen het
postbusnummer
wordt gevuld, zonder
de tekst ‘postbus’.
- Let op: straat en
huisnummer worden
niet gevuld.
Tip:
gebruik
adres/adres.

[client/verblijf/adres/straat]

Kerkstraat

[client/verblijf/adres/nummer]

1

[client/verblijf/adres/toevoeging]
[client/verblijf/adres/postcode]
[client/verblijf/adres/postbus]

a
1234 AB
14
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Eerste deel
Tweede deel

Samengesteld
adres.
Indien geen postbus
bekend is, wordt
straat
en
huisnummer gevuld.

Eerste deel
Tweede deel

Straatnaam.
Let op : Postbus
wordt niet gevuld.
Tip:
Gebruik
adres/adres.
Huisnummer.
Let op: Postbus
wordt niet gevuld.
Tip:
Gebruik
adres/adres.

Postbusnummer.

- Let op: alleen het
postbusnummer
wordt gevuld, zonder
de tekst ‘postbus’.
- Let op: straat en
huisnummer worden
niet gevuld.
Tip:
gebruik
adres/adres.
[client/verblijf/adres/plaats]
[client/verblijf/adres/land]
[client/verblijf/adres/adres]

Amsterdam
Nederland
Prof.Karnebeeklaa
n 29e
7141 DC Lemmer

[client/verblijf/adres/telefoon]
[client/verblijf/adres/mobiel]
[client/verblijf/adres/email]
[client/verblijf/adres/postcode1]
[client/verblijf/adres/postcode2]

035-1345678
06-12345678
cora@zomeren.nl
7141
ZJ

[client/correspondentie/adres/straat]

Kerkstraat

[client/correspondentie/adres/nummer]

1

[client/correspondentie/adres/toevoeging]
[client/correspondentie/adres/postbus]

a
14

[client/correspondentie/adres/postcode]
[client/correspondentie/adres/plaats]
[client/correspondentie/adres/land]
[client/correspondentie/adres/adres]

1234 AB
Amsterdam
Nederland
Prof.Karnebeeklaa
n 29e
7141 DC Lemmer

[client/correspondentie/adres/telefoon]
[client/correspondentie/adres/mobiel]

035-1345678
06-12345678
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Samengesteld
adres.
Indien geen postbus
bekend is, wordt
straat
en
huisnummer gevuld.

Eerste deel
Tweede deel

Straatnaam.
Let op : Postbus
wordt niet gevuld.
Tip:
Gebruik
adres/adres.
Huisnummer.
Let op: Postbus
wordt niet gevuld.
Tip:
Gebruik
adres/adres.
Postbusnummer.
- Let op: alleen het
postbusnummer
wordt gevuld, zonder
de tekst ‘postbus’.
- Let op: straat en
huisnummer worden
niet gevuld.
Tip:
gebruik
adres/adres.

Samengesteld
adres.
Indien geen postbus
bekend is, wordt
straat
en
huisnummer gevuld.

[client/correspondentie/adres/email]
[client/correspondentie/adres/postcode1]
[client/correspondentie/adres/postcode2]

cora@zomeren.nl
7141
ZJ

[client/post/adres/straat]

Kerkstraat

[client/post/adres/nummer]

1

[client/post/adres/toevoeging]
[client/post/adres/postbus]

a
14

[client/post/adres/postcode]
[client/post/adres/plaats]
[client/post/adres/land]
[client/post/adres/adres]

1234 AB
Amsterdam
Nederland
Prof.Karnebeeklaa
n 29e
7141 DC Lemmer

[client/post/adres/telefoon]
[client/post/adres/mobiel]
[client/post/adres/email]
[client/post/adres/postcode1]
[client/post/adres/postcode2]

035-1345678
06-12345678
cora@zomeren.nl
7141
ZJ
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Eerste deel
Tweede deel

Straatnaam.
Let op : Postbus
wordt niet gevuld.
Tip:
Gebruik
adres/adres.
Huisnummer.
Let op: Postbus
wordt niet gevuld.
Tip:
Gebruik
adres/adres.
Postbusnummer.
- Let op: alleen het
postbusnummer
wordt gevuld, zonder
de tekst ‘postbus’.
- Let op: straat en
huisnummer worden
niet gevuld.
Tip:
gebruik
adres/adres.

Samengesteld
adres.
Indien geen postbus
bekend is, wordt
straat
en
huisnummer gevuld.

Eerste deel
Tweede deel

Cliëntlocaties
[client/hoofdlocatie/adres/straat]
[client/hoofdlocatie/adres/nummer]
[client/hoofdlocatie/adres/toevoeging]
[client/hoofdlocatie/adres/postcode]
[client/hoofdlocatie/adres/plaats]
[client/hoofdlocatie/adres/land]
[client/hoofdlocatie/adres/adres]

Kerkstraat
1
a
1234 AB
Amsterdam
Nederland
Prof.Karnebeeklaa
n 29e
7141 DC Lemmer
7141
ZJ

[client/hoofdlocatie/adres/postcode1]
[client/hoofdlocatie/adres/postcode2]
[client/hoofdlocatie/adres/telefoon]
[client/hoofdlocatie/adres/email]

[client/locatie/adres/straat]
[client/locatie/adres/nummer]
[client/locatie/adres/toevoeging]
[client/locatie/adres/postcode]
[client/locatie/adres/plaats]
[client/locatie/adres/land]
[client/locatie/adres/adres]

Kerkstraat
1
a
1234 AB
Amsterdam
Nederland
Prof.Karnebeeklaan
29e
7141 DC Lemmer
7141
ZJ

[client/locatie/adres/postcode1]
[client/locatie/adres/postcode2]
[client/locatie/adres/telefoon]
[client/locatie/adres/email]

[client/kamer/adres/straat]
[client/kamer/adres/nummer]
[client/kamer/adres/toevoeging]
[client/kamer/adres/postcode]
[client/kamer/adres/plaats]
[client/kamer/adres/land]
[client/kamer/adres/kamernummer]

Kerkstraat
1
a
1234 AB
Amsterdam
Nederland
16
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Samengesteld adres

Eerste deel
Tweede deel

Samengesteld
adres
Eerste deel
Tweede deel

Cliëntnotities
De output van deze tag is de inhoud van de notities, met een nieuwe regel tussen meerdere
notities in.
[client/notities/alle]
[client/notities/actieve]
[client/notities/verwijderd]
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Cliënt – declaratieregels aanvullende diensten
Aanvullende diensten (zonder reguliere declaraties), zoals deze in de applicatie via de
declaratie-tijdlijn zichtbaar zijn.
[client/aanvullendediensten/product/omschrijvin
g]

Waskosten

[client/aanvullendediensten/product/eenheid]

Maand

[client/aanvullendediensten/product/tarief]

€25,00

[client/aanvullendediensten/product/tariefeenhei
d]

Week

[client/aanvullendediensten/datum/product/omsc
hrijving]

01-01-2017 - 0109-2017:
Waskosten

[client/aanvullendediensten/datum/product/eenh
eid]

01-01-2017 - 0109-2017: maand

[client/aanvullendediensten/datum/product/tarief
]

01-01-2017 - 0109-2017: 25,00

[client/aanvullendediensten/datum/product/tarief
eenheid]

01-01-2017 - 0109-2017: week

15

De omschrijving van
de aanvullende
dienst.
De eenheid van de
aanvullende dienst.
Het tarief van de
aanvullende dienst
De eenheid van het
tarief van de
aanvullende dienst
De begin en
einddatum van de
aanvullende dienst,
aangevuld met de
omschrijving.
De begin en
einddatum van de
aanvullende dienst,
aangevuld met de
eenheid.
De begin en
einddatum van de
aanvullende dienst,
aangevuld met het
tarief.
De begin en
einddatum van de
aanvullende dienst,
aangevuld met de
eenheid van het
tarief

Cliënt-contactpersonen en relaties
Tags voor contactpersonen/relaties van de cliënt zijn toe te voegen middels de volgende
formattering:
[client/relatie/X/Y]
Hierbij staat X voor het soort contactpersoon/relatie (eerste relatie, voogd, etc.).
En Y staat voor het soort gegeven (voornaam, achternaam, adres, etc.).
De lijst met tags van soort contactpersonen / relaties is deels vastgesteld, maar ook te wijzigen
en aan te vullen. Dit conform de tag die bij de contactpersonen in Ons Administratie is te
beheren. Tags van relatietypen conform vektis zijn niet te wijzigen.
Soort contactpersonen / relaties:
onbekend
eersterel
tweederel
curator
financieelgemachtigd
financieeltoetsing
leefeenheid
hulpverlener
specialist
anders
ouder
voogd
partner
pleegouder
bewindvoerder
mentor
kind
familielid
gezinslid
buur
vriendkennis
clientondersteuner
huisartsrel
erven
werkgever
nvt
wetterlijkverteg
gezinsvoogd
begeleider
vrijwilliger
verzorgende
tandartsrel
derderel
vierderel
vijfderel
zesderel
ouderlijkmacht
informeelverteg
mentorbewindvoerder
informeelvertegbewind

Soort gegeven:
initialen
voornaam
achternaam
relatiesoort
(sociaaltype)
aanhefkort
(Dhr. / Mw.)
aanhefgroet
(heer / mevrouw)
aanheflang
(De heer / mevrouw)
organisatie
adres/straat
adres/nummer
adres/nrzondertoev
adres/toevoeging
adres/postcode
adres/plaats
adres/land
adres/adres
(Volledig adres)
adres/telefoon
adres/mobiel
adres/email

Voorbeeld:
[client/relatie/pleegouder/adres/adres]
geeft het volledige adres van de
pleegouder van de cliënt.
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ICE (in case of emergency)
[client/ice/initialen]
[client/ice/voornaam]
[client/ice/achternaam]
[client/ice/relatiesoort]
[client/ice/aanhefkort]
[client/ice/aanhefgroet]
[client/ice/aanheflang]
[client/ice/organisatie]
[client/ice/adres/straat]
[client/ice/adres/nummer]
[client/ice/adres/toevoeging]
[client/ice/adres/nrzondertoev]
[client/ice/adres/postcode]
[client/ice/adres/plaats]
[client/ice/adres/land]
[client/ice/adres/adres]
[client/ice/adres/telefoon]
[client/ice/adres/mobiel]
[client/ice/adres/email]

Dhr. / Mevr.
heer / mevrouw
De heer / Mevrouw

ICE initialen
ICE voornaam
ICE achternaam
ICE relatiesoort
ICE aanhef, kort
ICE aanhef, in groet
ICE aanhef, lang

06-12345678

Externe zorgleveranciers
[client/huisarts/initialen]
[client/huisarts/geslacht]
[client/huisarts/titulatuur]
[client/huisarts/achternaam]
[client/huisarts/adres/straat]

Huisarts initialen
Huisarts geslacht
Huisarts titulatuur
Huisarts achternaam
Huisarts
adres
Let op : Postbus
wordt niet gevuld.
Tip:
Gebruik
adres/adres.
Huisarts
nummer
Let op: Postbus
wordt niet gevuld.
Tip:
Gebruik
adres/adres.
Huisarts toevoeging
Huisarts
postbusnummer
- Let op: alleen het
postbusnummer
wordt gevuld, zonder
de tekst ‘postbus’.
- Let op: straat en
huisnummer worden
niet gevuld.
Tip:
gebruik
adres/adres.
Huisarts postcode
Huisarts adres
Huisarts land

[client/huisarts/adres/nummer]

[client/huisarts/adres/toevoeging]
[client/huisarts/adres/postbus]

[client/huisarts/adres/postcode]
[client/huisarts/adres/plaats]
[client/huisarts/adres/land]
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[client/huisarts/adres/adres]

Huisarts
samengesteld adres
Samengesteld
adres.
Indien geen postbus
bekend is, wordt
straat
en
huisnummer gevuld.
Huisarts telefoon
Huisarts mobile
Huisarts email adres
Huisarts fax

[client/huisarts/adres/telefoon]
[client/huisarts/adres/mobiel]
[client/huisarts/adres/email]
[client/huisarts/adres/fax]

[client/tandarts/initialen]
[client/tandarts/geslacht]
[client/tandarts/titulatuur]
[client/tandarts/achternaam]
[client/tandarts/adres/straat]

[client/tandarts/adres/telefoon]
[client/tandarts/adres/mobiel]
[client/tandarts/adres/email]
[client/tandarts/adres/fax]

Tandarts initialen
Tandarts geslacht
Tandarts titulatuur
Tandarts achternaam
Tandarts adres
Let op : Postbus wordt niet
gevuld.
Tip: Gebruik adres/adres.
Tandarts nummer
Let op: Postbus wordt niet
gevuld.
Tip: Gebruik adres/adres.
Tandarts toevoeging
Tandarts postbusnummer
- Let op: alleen het
postbusnummer wordt
gevuld, zonder de tekst
‘postbus’.
- Let op: straat en
huisnummer worden niet
gevuld.
- Tip: gebruik adres/adres.
Tandarts postcode
Tandarts plaats
Tandarts land
Tandarts samengesteld
adres
Indien geen postbus
bekend is, wordt straat en
huisnummer gevuld.
Tandarts telefoon
Tandarts mobile
Tandarts email adres
Tandarts fax

[client/verpleeghuisarts/initialen]

Verpleeghuisarts initialen

[client/tandarts/adres/nummer]

[client/tandarts/adres/toevoeging]
[client/tandarts/adres/postbus]

[client/tandarts/adres/postcode]
[client/tandarts/adres/plaats]
[client/tandarts/adres/land]
[client/tandarts/adres/adres]
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[client/verpleeghuisarts/geslacht]
[client/verpleeghuisarts/titulatuur]
[client/verpleeghuisarts/achternaam]

Verpleeghuisarts geslacht
Verpleeghuisarts titulatuur
Verpleeghuisarts
achternaam
Verpleeghuisartsadres
Let op : Postbus wordt niet
gevuld.
Tip: Gebruik adres/adres.
Verpleeghuisartsnummer
Let op: Postbus wordt niet
gevuld.
Tip: Gebruik adres/adres.
Verpleeghuisarts
toevoeging
Verpleeghuisarts
postbusnummer
- Let op: alleen het
postbusnummer wordt
gevuld, zonder de tekst
‘postbus’.
- Let op: straat en
huisnummer worden niet
gevuld.
- Tip: gebruik adres/adres.
Verpleeghuisarts postcode
Verpleeghuisartsadres
Verpleeghuisarts land
Verpleeghuisarts
samengesteld adres
Indien geen postbus
bekend is, wordt straat en
huisnummer gevuld.
Verpleeghuisarts telefoon
Verpleeghuisartsmobiel
Verpleeghuisarts emailadres
Verpleeghuisarts fax

[client/verpleeghuisarts/adres/straat]

[client/verpleeghuisarts/adres/nummer]

[client/verpleeghuisarts/adres/toevoeging]
[client/verpleeghuisarts/adres/postbus]

[client/verpleeghuisarts/adres/postcode]
[client/verpleeghuisarts/adres/plaats]
[client/verpleeghuisarts/adres/land]
[client/verpleeghuisarts/adres/adres]

[client/verpleeghuisarts/adres/telefoon]
[client/verpleeghuisarts/adres/mobiel]
[client/verpleeghuisarts/adres/email]
[client/verpleeghuisarts/adres/fax]

[client/apotheek/initialen]
[client/apotheek/geslacht]
[client/apotheek/titulatuur]
[client/apotheek/achternaam]
[client/apotheek/adres/straat]

Apotheek initialen
Apotheek geslacht
Apotheek titulatuur
Apotheek achternaam
Apotheek adres
Let op : Postbus wordt niet
gevuld.
Tip: Gebruik adres/adres.
Apotheek nummer
Let op: Postbus wordt niet
gevuld.
Tip: Gebruik adres/adres.
Apotheek toevoeging
Apotheek postbusnummer
- Let op: alleen het
postbusnummer wordt

[client/apotheek/adres/nummer]

[client/apotheek/adres/toevoeging]
[client/apotheek/adres/postbus]
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gevuld, zonder de tekst
‘postbus’.
- Let op: straat en
huisnummer worden niet
gevuld.
- Tip: gebruik adres/adres.
Apotheek postcode
Apotheek adres
Apotheek land
Apotheek samengesteld
adres
Indien geen postbus
bekend is, wordt straat en
huisnummer gevuld.
Apotheek telefoon
Apotheek mobile
Apotheek email adres
Cliënt apotheek fax

[client/apotheek/adres/postcode]
[client/apotheek/adres/plaats]
[client/apotheek/adres/land]
[client/apotheek/adres/adres]

[client/apotheek/adres/telefoon]
[client/apotheek/adres/mobiel]
[client/apotheek/adres/email]
[client/apotheek/adres/fax]
[client/ziekenhuis/initialen]
[client/ziekenhuis/geslacht]
[client/ziekenhuis/titulatuur]
[client/ziekenhuis/achternaam]
[client/ziekenhuis/adres/straat]

Ziekenhuis initialen
Ziekenhuis geslacht
Ziekenhuis titulatuur
Ziekenhuis achternaam
Ziekenhuis adres
Let op : Postbus wordt niet
gevuld.
Tip: Gebruik adres/adres.
Ziekenhuis nummer
Let op: Postbus wordt niet
gevuld.
Tip: Gebruik adres/adres.
Ziekenhuis toevoeging
Ziekenhuis postbusnummer
- Let op: alleen het
postbusnummer wordt
gevuld, zonder de tekst
‘postbus’.
- Let op: straat en
huisnummer worden niet
gevuld.
- Tip: gebruik adres/adres.
Ziekenhuis postcode
Ziekenhuis adres
Ziekenhuis land
Ziekenhuis samengesteld
adres
Indien geen postbus
bekend is, wordt straat en
huisnummer gevuld.
Ziekenhuis telefoon
Ziekenhuis mobile
Ziekenhuis email adres
Cliënt Ziekenhuis fax

[client/ziekenhuis/adres/nummer]

[client/ziekenhuis/adres/toevoeging]
[client/ziekenhuis/adres/postbus]

[client/ziekenhuis/adres/postcode]
[client/ziekenhuis/adres/plaats]
[client/ziekenhuis/adres/land]
[client/ziekenhuis/adres/adres]

[client/ziekenhuis/adres/telefoon]
[client/ziekenhuis/adres/mobiel]
[client/ziekenhuis/adres/email]
[client/ziekenhuis/adres/fax]
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Verwijzers
[client/huidigeVerwijzer/voornaam]
[client/huidigeVerwijzer/initialen]
[client/huidigeVerwijzer/achternaam]
[client/huidigeVerwijzer/geslacht]
[client/huidigeVerwijzer/titulatuur]
[client/huidigeVerwijzer/agbcode]
[client/huidigeVerwijzer/bezoekadres/adres/stra
at]

[client/huidigeVerwijzer/bezoekadres/adres/num
mer]

[client/huidigeVerwijzer/bezoekadres/adres/toev
oeging]
[client/huidigeVerwijzer/bezoekadres/adres/post
bus]

[client/huidigeVerwijzer/bezoekadres/adres/post
code]
[client/huidigeVerwijzer/bezoekadres/adres/plaa
ts]
[client/huidigeVerwijzer/bezoekadres/adres/land
]
[client/huidigeVerwijzer/bezoekadres/adres/adre
s/]

[client/huidigeVerwijzer/bezoekadres/adres/telef
oon]
[client/huidigeVerwijzer/bezoekadres/adres/mob
iel]
[client/huidigeVerwijzer/bezoekadres/adres/ema
il]
[client/huidigeVerwijzer/bezoekadres/adres/fax]
[client/huidigeVerwijzer/correspondentieadres/a
dres/straat]

[client/huidigeVerwijzer/correspondentieadres/a
dres/nummer]

[client/huidigeVerwijzer/correspondentieadres/a
dres/toevoeging]
[client/huidigeVerwijzer/correspondentieadres/a
dres/postbus]
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Voornaam verwijzer
Initialen verwijzer
Achternaam verwijzer
Geslacht verwijzer
Titulatuur verwijzer
AGB-code verwijzer
verwijzer adres
Let op : Postbus wordt niet
gevuld.
Tip: Gebruik adres/adres.
verwijzer nummer
Let op: Postbus wordt niet
gevuld.
Tip: Gebruik adres/adres.
verwijzer toevoeging
verwijzer postbusnummer
- Let op: alleen het
postbusnummer wordt
gevuld, zonder de tekst
‘postbus’.
- Let op: straat en
huisnummer worden niet
gevuld.
- Tip: gebruik adres/adres.
verwijzer postcode
verwijzer plaats
Verwijzer land
verwijzer samengesteld
adres.
Indien geen postbus
bekend is, wordt straat en
huisnummer gevuld.
verwijzer telefoon
verwijzer mobiel
verwijzer e-mailadres
verwijzer fax
correspondentie adres
Let op : Postbus wordt niet
gevuld.
Tip: Gebruik adres/adres.
correspondentie nummer
Let op: Postbus wordt niet
gevuld.
Tip: Gebruik adres/adres.
correspondentie toevoeging
correspondentie
postbusnummer

- Let op: alleen het
postbusnummer wordt
gevuld, zonder de tekst
‘postbus’.
- Let op: straat en
huisnummer worden niet
gevuld.
- Tip: gebruik adres/adres.
correspondentie postcode

[client/huidigeVerwijzer/correspondentieadres/a
dres/postcode]
[client/huidigeVerwijzer/correspondentieadres/a
dres/plaats]
[client/huidigeVerwijzer/correspondentieadres/a
dres/land]
[client/huidigeVerwijzer/correspondentieadres/a
dres/adres]

correspondentie plaats
Correspondentie land
correspondentie
samengesteld adres.
Indien geen postbus
bekend is, wordt straat en
huisnummer gevuld.
correspondentie telefoon

[client/huidigeVerwijzer/correspondentieadres/a
dres/telefoon]
[client/huidigeVerwijzer/correspondentieadres/a
dres/mobiel]
[client/huidigeVerwijzer/correspondentieadres/a
dres/email]
[client/huidigeVerwijzer/correspondentieadres/a
dres/fax]

correspondentie mobiel
correspondentie emailadres
correspondentie fax

Medische cliënttags
Tags voor medische cliëntinformatie.
Opmerkingen:
• Net zoals het geval is bij factuur controltags, zijn op diverse medische cliënttags ook
controltags van toepassing. Deze houden in dat er begin- en eindtags gebruikt dienen
te worden, waarbinnen specifieke tags gebruikt kunnen worden. (Zonder begin- en
eindtag zullen geen gegevens getoond worden).
• De tags waarop controltags van toepassing zijn, dienen altijd in een tabel toegepast te
worden (Het is mogelijk om de tabel uit 1 cel te laten bestaan).
• De aard van de gegevens kan ervoor zorgen dat het genereren van brieven met
medische cliënttags lang duurt. Omdat dit afhankelijk is van de hoeveelheid cliënten
waarover de brief wordt gegenereerd, geldt het advies om alleen de benodigde locaties
te selecteren.
• Op het supportportaal is een voorbeeldsjabloon beschikbaar.

Juridische status
[client/medisch_overzicht/juridische_status/statu
s]
[client/medisch_overzicht/juridische_status/start
datum]
[client/medisch_overzicht/juridische_status/eind
datum]
[client/medisch_overzicht/juridische_status/com
mentaar]
[client/medisch_overzicht/juridische_status/docu
mentnaam]
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Artikel 60
indicatie
01-01-2017

Bopz-

Juridische status
Startdatum

01-06-2017

Einddatum

BOPZ

Commentaar

Bopz.docx

Documentnaam

Medisch beleid
[client/medisch_overzicht/medisch_beleid/verha
al]
[client/medisch_overzicht/medisch_beleid/status
]
[client/medisch_overzicht/medisch_beleid/datu
m]
[client/medisch_overzicht/medisch_beleid/docu
mentnaam]

Meneer is helder
over zijn besluit.
Besproken
met
cliënt.

Verhaal
Status
01-01-2017

Beleid.docx

Documentnaam

Reanimeren
Nee

Begintag medische
beslissingen
Naam
Resultaat
Eindtag medische
beslissingen

Medisch beleid: beslissingen
[client/medisch_overzicht/medisch_beleid/beslis
singen]
[beslissing/naam]
[beslissing/resultaat]
[client/medisch_overzicht/medisch_beleid/beslis
singen]
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Problemen
Alle problemen
[client/medisch_overzicht/alle_problemen]
[probleem/diagnoses]
[probleem/verhaal]

Migraine
Meneer heeft veel
last van hoofdpijn
01-01-1995
31-12-2015
Nee

[probleem/opkomstdatum]
[probleem/oplosdatum]
[probleem/actief]
[client/medisch_overzicht/alle_problemen]

Actieve problemen
[client/medisch_overzicht/actieve_problemen]
[probleem/diagnoses]
[probleem/verhaal]
[probleem/opkomstdatum]
[probleem/oplosdatum]
[probleem/actief]
[client/medisch_overzicht/actieve_problemen]

MS
Meneer is beperkt
mobiel
01-01-2010
Ja

Begintag alle
problemen
Diagnose
Verhaal
Opkomstdatum
Oplosdatum
Actief
Eindtag alle
problemen

Begintag actieve
problemen
Diagnose
Verhaal
Opkomstdatum
Oplosdatum
Actief
Eindtag actieve
problemen

Allergieën
Alle allergieën
[client/medisch_overzicht/alle_allergieen]
[allergie/allergie]
[allergie/verhaal]

Zink
Cliënt krijgt uitslag.
Let
op
met
goedkope horloges.
Uitslag; Jeuk
Nee

[allergie/reacties]
[allergie/actief]
[client/medisch_overzicht/alle_allergieen]
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Begintag alle
allergieën
Allergie
Verhaal

Reacties
Actief
Eindtag alle
allergieën

Actieve allergieën
[client/medisch_overzicht/actieve_allergieen]
[allergie/allergie]
[allergie/verhaal]

[allergie/reacties]
[allergie/actief]
[client/medisch_overzicht/actieve_allergieen]

Zink
Cliënt krijgt uitslag.
Let
op
met
goedkope horloges.
Uitslag; Jeuk
Ja

Begintag actieve
allergieën
Allergie
Verhaal

Reacties
Actief
Eindtag actieve
allergieën

Overgevoeligheden
Alle overgevoeligheden
[client/medisch_overzicht/alle_overgevoelighed
en]
[overgevoeligheid/overgevoeligheid]
[overgevoeligheid/verhaal]
[overgevoeligheid/reacties]
[overgevoeligheid/actief]
[client/medisch_overzicht/alle_overgevoelighed
en]
Actieve overgevoeligheden
[client/medisch_overzicht/actieve_overgevoeligh
eden]
[overgevoeligheid/overgevoeligheid]
[overgevoeligheid/verhaal]
[overgevoeligheid/reacties]
[overgevoeligheid/actief]
[client/medisch_overzicht/actieve_overgevoeligh
eden]
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Paracetamol

Ja

Paracetamol
Gaat niet goed bij
meer dan 1000mg
Anafylactische
shock
Ja

Begintag alle
overgevoeligheden
Overgevoeligheid
Verhaal
Reacties
Actief
Eindtag alle
overgevoeligheden

Begintag actieve
overgevoeligheden
Overgevoeligheid
Verhaal
Reacties
Actief
Eindtag actieve
overgevoeligheden

Wilsonbekwaamheden
Alle wilsonbekwaamheden
[client/medisch_overzicht/alle_wilsonbekwaamh
eden]
[wilsonbekwaamheid/onbekwaamheid]
[wilsonbekwaamheid/motivatie]
[wilsonbekwaamheid/bevindingsdatum]
[wilsonbekwaamheid/verwijderdatum]
[client/medisch_overzicht/alle_wilsonbekwaamh
eden]

Medicatie beheren
Meneer
vergeet
medicatie vaak.
03-05-2017
04-05-2017

Actieve wilsonbekwaamheden
[client/medisch_overzicht/actieve_wilsonbekwaa
mheden]
[wilsonbekwaamheid/onbekwaamheid]
[wilsonbekwaamheid/motivatie]
[wilsonbekwaamheid/bevindingsdatum]
[wilsonbekwaamheid/verwijderdatum]
[client/medisch_overzicht/actieve_wilsonbekwaa
mheden]

Medicatie beheren
Meneer
vergeet
medicatie vaak.
03-05-2017

Begintag alle
wilsonbekwaamhed
en
Onbekwaamheid
Motivatie
Bevindingsdatum
Verwijderdatum
Eindtag alle
wilsonbekwaamhed
en

Begintag actieve
wilsonbekwaamhed
en
Onbekwaamheid
Motivatie
Bevindingsdatum
Verwijderdatum
Eindtag actieve
wilsonbekwaamhed
en

DSM Classificatie
DSM Classificatie
[client/dsm/classificatie]
[client/dsm/diagnose]

Classificatie
Beschrijvende
diagnose

BGGZ DSM
[client/dsm/bggz/classificatie]
[client/dsm/bggz/diagnose]

Classificatie
Beschrijvende
diagnose

SGGZ DSM
[client/dsm/sggz/classificatie]
[client/dsm/sggz/diagnose]

Classificatie
Beschrijvende
diagnose
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Medische notities
De output van deze tag is de inhoud van de notities, met een nieuwe regel tussen meerdere
notities in.
[client/medischenotities/alle]
[client/medischenotities/actieve]
[client/medischenotities/verwijderd]
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Medewerkertags
Onderstaande Medewerkertags werken alleen via Rapporten > Medewerkersrapporten >
Brieven en etiketten voor medewerkers.
[medewerker/nummer]
[medewerker/initialen]
[medewerker/voornaam]
[medewerker/achternaam]
[medewerker/geslacht]
[medewerker/aanhefkort]
[medewerker/aanhefingroet]
[medewerker/aanheflang]

Vrouw
Dhr. / Mw.
heer / mevrouw
De
heer
/
Mevrouw

[medewerker/voornaamandersinitialen]

Afhankelijk van geslacht
Afhankelijk van geslacht
Afhankelijk van geslacht
Voornaam, bij geen
voornaam de initialen
Initialen, bij geen initialen
de voornaam

[medewerker/initialenandersvoornaam]
[medewerker/geboortenaam]
[medewerker/partnernaam]
[medewerker/gbdatum]
[medewerker/adres/straat]

Prof.
Karnebeeklaan

[medewerker/adres/nummer]
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[medewerker/adres/toevoeging]
[medewerker/adres/postbus]

E
14

[medewerker/adres/postcode]
[medewerker/adres/postcode1]
[medewerker/adres/postcode2]
[medewerker/adres/plaats]
[medewerker/adres/land]
[medewerker/adres/adres]

7141 DC
7141
DC
Lemmer
Nederland
Prof.Karnebeekla
an 29e
7141 DC Lemmer

[medewerker/adres/telefoon]
[medewerker/adres/mobiel]
[medewerker/adres/email]

035-1345678
06-12345678
a@b.com
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Geboortedatum
Straatnaam.
Let op : Postbus wordt
niet gevuld.
Tip:
Gebruik
adres/adres.
Huisnummer.
Let op: Postbus wordt
niet gevuld.
Tip:
Gebruik
adres/adres.
Postbusnummer.
- Let op: alleen het
postbusnummer wordt
gevuld, zonder de tekst
‘postbus’.
- Let op: straat en
huisnummer worden niet
gevuld.
Tip:
gebruik
adres/adres.
Eerste deel
Tweede deel

Samengesteld adres.
Indien geen postbus
bekend is, wordt straat
en huisnummer gevuld.

Medewerker deskundigheid
Onderstaande tags voor de Medewerkerdeskundigheid werken alleen via Rapporten >
Medewerkersrapporten > Brieven en etiketten voor medewerkers.
[medewerker/big]

12345678910

[regel/medewerker/big]

12345678910

BIG-nummer
medewerker
BIG-nummer
medewerker
gebruik per regel

van
van
voor

Gebruiker Tags (medewerker)
[ingelogde/gebruiker_aanhef]
[ingelogde/gebruiker_voornaam]
[ingelogde/gebruiker_achternaam]
[ingelogde/gebruiker_voorkeur_achternaam]

Dhr.
Jan
Jansen
Jansen - de Wit

[ingelogde/gebruiker_loginnaam]
[ingelogde/gebruiker_objectid]

j.jansen
102

29

Aanhef
Voornaam
Achternaam
Achternaam,
volgens
partnernaam –
geboortenaam
Loginnaam
Gebruiker objectid

Debiteurtags
Algemene gegevens debiteuren
[debiteur/nummer]
Dhr. of Mw.

[debiteur/aanhefkort]
De heer of
mevrouw

[debiteur/aanheflang]
heer
mevrouw

of

[debiteur/aanhefgroet]

[debiteur/naam]

[debiteur/naam2]
[debiteur/telefoon]

Jansen W.A.
of
Jansen
Willem
of
gemeente
Amsterdam
W.A. Jansen
of
Willem
Jansen
of
gemeente
Amsterdam
5501

[debiteur/uzovi]
[debiteur/bank/naam]
[debiteur/bank/rekeningnummer]
[debiteur/bank/bic]
[debiteur/bank/iban]

SNS Bank
12314422
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debiteurnummer
Indien cliëntdebiteur, het
geslacht van de cliënt wordt
gebruikt om de aanhef te
bepalen.
Indien geslacht onbekend, dan
wordt de aanhef zoals hier
genoemd.
Bij overleden cliënt: “aan de
erven van”
Indien cliëntdebiteur, het
geslacht van de cliënt wordt
gebruikt om de aanhef te
bepalen.
Indien geslacht onbekend, dan
wordt de aanhef zoals hier
genoemd.
Bij overleden cliënt: “aan de
erven van”
Indien cliëntdebiteur, het
geslacht van de cliënt wordt
gebruikt om de aanhef te
bepalen.
Indien geslacht onbekend, dan
wordt de aanhef zoals hier
genoemd.
Bij overleden cliënt: “aan de
erven van”
Achternaam met initialen
(indien cliënt debiteur is)
of (indien cliënt niet de
debiteur is)
Achternaam met voornaam, of
organisatienaam.
Initialen met achternaam
(indien cliënt debiteur is)
of Voornaam met achternaam
(indien cliënt niet de debiteur
is) of organisatienaam.

Debiteur telefoon
Ingeval de debiteur een
uzovicode heeft
(zorgkantoor/verzekeraar)
Naam van de bank
Rekeningnr van de debiteur
BIC rekeningnummer
IBAN rekeningnummer

Betaling
graag binnen
30 dagen.

[debiteur/betalingstermijndagen]
Betaling
graag voor
16-02-2012.

[debiteur/betalingstermijndatum]
[debiteur/externecode]

1234

Termijn is instelbaar in
factuurprofiel. In geval van
een automatische incasso bij
debiteur verschijnt de tekst:
‘Het bedrag wordt binnen 30
dagen afgeschreven.’
Termijn is instelbaar in
factuurprofiel. In geval van
een automatische incasso bij
debiteur verschijnt de tekst:
‘Het bedrag wordt voor 16-022012 afgeschreven.’
Externe code voor debiteur.

Debiteuradres
Straatnaam.
Let op : Postbus wordt niet
gevuld.
Tip: Gebruik adres/adres.
Huisnummer.
Let op: Postbus wordt niet
gevuld.
Tip: Gebruik adres/adres.

[debiteur/adres/straat]

[debiteur/adres/nummer]
[debiteur/adres/toevoeging]
14

[debiteur/adres/postbus]
[debiteur/adres/postcode]
[debiteur/adres/postcode1]
[debiteur/adres/postcode2]
[debiteur/adres/plaats]

7141 ZJ
7141
ZJ

Postbusnummer.
Let
op:
alleen
het
postbusnummer wordt gevuld,
zonder de tekst ‘postbus’.
- Let op: straat en huisnummer
worden niet gevuld.
- Tip: gebruik adres/adres.
Eerste deel
Tweede deel
Samengesteld adres.
Indien geen postbus bekend
is, wordt straat en huisnummer
gevuld.

[debiteur/adres/adres]
[debiteur/adres/telefoon]
[debiteur/adres/straatnaamennummer]
[debiteur/adres/fax]
[debiteur/adres/email]
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Debiteur contactpersoon
t.a.v.

[debiteur/tavcontactpersoon]
Mike
Wolterink
[debiteur/contactpersoon]
Mike
[debiteur/contactpersoon/voornaam]
[debiteur/contactpersoon/achternaam]
[debiteur/contactpersoon/geslacht]

Wolterink
Dhr. / Mw.
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“t.a.v.” wordt gevuld, indien er
een contactpersoon van de
debiteur/cliënt bekend is.
Voorbeeld: t.a.v. Jan Jansen.
Voornaam en achternaam
contactpersoon debiteur /
cliënt
Voornaam contactpersoon
debiteur / cliënt
Achternaam debiteur / cliënt
Geslacht debiteur / cliënt

Factuursjabloontags
De tags hieronder werken enkel in factuursjablonen.

Producttags
[product/code]

HV-1

importcode/Id van het product
Productcode uit de
zorglegitimatie of Vektiscode

[product/productcode]
[product/omschrijving]
[product/omschrijvinglang]

10001
HV-1
Huishoudelijke Verzorging 1
19,50

[product/tarief]
40
[product/aantal]

Korte beschrijving
Lange beschrijving
Tarief voor dit product
(kunnen meer tarieven zijn)
Aantal tijdseenheden
(minuten) van het product.

Factuurtags
Er bestaat onderscheid in factuurtags die afgeronde bedragen (en totalen die berekend worden
op basis van afgeronde bedragen) tonen en tags die niet-afgeronde (exacte) bedragen tonen.
Algemeen

[vandaag]
[factuur/nummer]
[factuur/periode/vantotmet]
[factuur/periode/van]
[factuur/periode/totmet]
[factuur/periodenummer]
[factuur/periodejaar]
[factuur/periodevolgnummer]
[factuur/maandnummer]
[factuur/datum]

1
01-08-2011 – 31-08-2011
01-08-2011
31-08-2011
2014-3
2014
01
2016-02
01-09-2011
01-09-2011 16:29

[factuur/datumtijd]
20-03-2022

[factuur/betalenvoor]

[factuur/acc/kenmerk]

[factuur/acc/kenmerk/4delen]

[factuur/acc/rekening]

[factuur/acc/bedrag]

Factuurnummer : 16 digits
met ‘+’ teken
5035654321340543+
Factuurnummer: 16 digits
ingedeeld in 4 blokken van 4
digits
‘5035 6543 2134 0543’
7 of 9 digits. (7 digits +
controle getal). Levert 10
digits op.
‘0031400865<’
‘0371264864<’
Bedrag in centen. 8 digits +
controle getal + ‘+’
‘000457322+’
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Datum van printen
factuur, formaat volgens
Opmaak van datums
Het factuurnummer
Periode van en tot en
met (in datum)
Periode van
Periode tot(en met)
Periode (1 t/m 13)
Jaar
Periode (1 t/m 13)
Jaartal en maand
Factuur aanmaakdatum
Factuur aanmaakdatum
tijd
De tag wordt standaard
gevuld met 30 dagen in
de toekomst, dus
factuurdatum + 30
dagen.
Acceptgiro kenmerk

Acceptgiro kenmerk

Acceptgiro rekening

Acceptgiro-bedrag met
plusteken

[factuur/acc/bedragexact]

[factuur/acc/bedrag|00000000C]

Bedrag in centen. 8 digits +
controle getal + ‘+’
‘000457322+’
Bedrag in centen. 8 digits +
controle getal + zonder het
plusteken ‘000457322’
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Accepgiro-bedrag, niet
afgerond, met plusteken
Acceptgiro bedrag
zonder plusteken

Factuurregel tags
2

21-08-2011
Univé

Factuurregel nummer, zoals
bekend in de database.
Regelnummer van de
betreffende factuur, bij elke
factuur beginnend bij 1 en
oplopend.
Begindatum regel
Naam verzekeraar

2342455

Verzekeringspolisnummer

21-08-2011
HH1

Einddatum regel
Product omschrijving, of;
Artikel/aanvullende dienst Titel
Product omschrijving lang, of;
Artikel/ aanvullende dienst
Omschrijving
aantal
Aantal met eenheid
Eenheid van ‘aantal’
Eenheid in uren (2 decimalen)
In uren:minuten formaat
Tarief in euro’s, dat
gefactureerd wordt.
Tarief in euro’s dat
gefactureerd wordt, met
eenheid
Eenheid van het tarief
Standaardtarief in euro’s die
voor de gehele periode geldt.
Standaardtarief in euro’s die
voor gehele periode geldt, met
eenheid.
Totaal tarief in euros van deze
regel (2 decimalen)
Totaal tarief van deze regel in
centen
jaarnummer van de
begindatum van de
geleverdezorg in deze week

[regel/nummer]
2

[regel/regelnummer]
[regel/begindatum]
[regel/datum/verzekering/naam]
[regel/datum/verzekering/labelnaam]
[regel/datum/verzekering/polisnummer
]
[regel/einddatum]
[regel/omschrijving]

HuisHoude-lijke
Hulp 1
[regel/omschrijvinglang]
[regel/aantal]
[regel/aantalmeteenheid]
[regel/aantal/eenheid]
[regel/aantalinuren]
[regel/aantalinurenminuten]

45
45 minuten
Minuten
0,75
0:45
15,50

[regel/tarief]
15,50 / Uur
[regel/tariefmeteenheid]
[regel/tarief/eenheid]

Uur
30,45

[regel/standaardtarief]
30,45 / uur
[regel/standaardtariefmeteenheid]
275,40
[regel/bedrag]
27540
[regel/bedragincenten]
2012
[regel/jaar]
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20
[regel/week]
2015-4
[regel/maandnummer]
2015-3
[regel/periodenummer]
2015
[regel/periodejaar]
03
[regel/periodevolgnummer]
123456
[regel/exportcode]
[regel/activiteitcode]
1 t/m 4
[regel/weekdeelnr]
C/D
[regel/debetcredit]
[regel/btw/percentage]
[regel/btw/bedrag]

21%
7,23
20,45

[regel/bedraginclbtw]
Jan Jansen

[regel/medewerkers]
Team A
[regel/team]

36

weeknummer van de begindatum
van de geleverderzorg in deze
week
Het maandnummer van de
factuurregel
Het periodenummer van de
factuurregel
Jaarnummer van de periode
waarin de factuurregel staat
Volgnummer van periode van
factuurregel
Exportcode die in het filter is
ingevoerd
Activiteitcode
Weeknummer van de betreffende
periode
Debet of creditregel.
C=Credit, D=Debet
BTW-percentage per factuurregel
BTW-bedrag per factuurregel
Regelbedrag inclusief BTW
(optelling van de tags regel/bedrag
en regel/btw/bedrag).
Medewerker die de registratie
heeft gemaakt die tot de
factuurregel leidt. Kunnen
meerdere medewerkers zijn. Deze
tag wordt enkel gevuld bij een
productierun. Bij een
testfactuurrun blijft deze leeg.
Naam van het team waarin de
medewerker zit die de registratie
heeft gemaakt.

Factuurregels (legitimatie)
[regel/legitimatie/begindatum]
[regel/legitimatie/einddatum]
[regel/legitimatie/einddatum/origineel]
[regel/legitimatie/id]

31-01-2011
01-06-2012
01-05-2012
123
8:00

[regel/legitimatie/tijdsduurweek]
32:00
[regel/legitimatie/tijdsduur4weken]
[regel/legitimatie/tijdsduurweekinminuten]
[regel/legitimatie/tijdsduur4wekeninminuten]
13245
[regel/legitimatie/clientnummer]
[regel/legitimatie/klasse/code]
[regel/legitimatie/klasse/beschrijving]
[regel/legitimatie/klasse/beschrijvingkort]
[regel/legitimatie/klasse/max]
[regel/legitimatie/klasse/min]
[regel/legitimatie/klasse/norm]

[regel/legitimatie/agbcode]

begindatum van de legitimatie
einddatum van de legitimatie
Oorspronkelijke einddatum van
de legitimatie
Id van de legitimatie
Duur van de legitimatie 8:00
uur
Duur van de legitimatie 32:00
uur
Duur van legitimatie in minuten
per week.
Duur van legitimatie in minuten
per 4 weken.
Cliëntnummer van de
handmatige zorglegitimatie
Code van de klasse
Beschrijving van de klasse
Korte beschrijving van de
klasse
Maximale duur van de klasse
Minimale duur van de klasse
Normduur van de klasse
AGB-code van de instelling
van de legitimatie waarop de
factuurregel is gebaseerd.

Factuurregel tags (eerstelijnszorg)
Deze tags werken alleen voor factuurregels die gebaseerd zijn op eerstelijns behandelingen.
Bij andere factuurregels zullen deze tags een lege inhoud opleveren.
A. Jansen

[regel/pez/achternaambehandelaar]
12345678

[regel/pez/agbcodebehandelaar]
3906
[regel/pez/paramedischediagnosecode]
4006
[regel/pez/verwijsdiagnosecode]
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De initialen en de achternaam
van de behandelaar die de
behandeling heeft uitgevoerd
waarop deze factuurregel
gebaseerd is.
De AGB-code van de
behandelaar die de behandeling
heeft uitgevoerd waarop deze
factuurregel gebaseerd is.
De paramedische diagnosecode
van het bijbehorende
eerstelijnstraject.
De verwijsdiagnosecode van het
bijbehorende eerstelijnstraject.

Factuurregel tags (BGGZ)
Deze tags werken alleen voor factuurregels die gebaseerd zijn op BGGZ-behandelingen. Bij
andere factuurregels zullen deze tags een lege inhoud opleveren.
01-01-2017
Begindatum van het
[regel/bggz/begindatum]
bggz-traject.
01-01-2017
Einddatum van het
[regel/bggz/einddatum]
bggz-traject.
11
Code van de
[regel/bggz/afsluitreden/code]
afsluitreden.
Behandeltraj
Omschrijving van de
ect afgerond
afsluitreden (gekoppeld
[regel/bggz/afsluitreden/omschrijving]
aan de code).
12345678
AGB code van de
[regel/bggz/verwijzer/agbcode]
verwijzer.
Cardioloog
Omschrijving van het
[regel/bggz/verwijzer/soortverwijzer/omschrijving]
soort verwijzer.
0320
Code van het soort
[regel/bggz/verwijzer/soortverwijzer/code]
verwijzer.
123456
Productcode van het
[regel/bggz/verwachtproduct/code]
verwachtte product.
Basis GGZ Omschrijving van het
[regel/bggz/verwachtproduct/omschrijving]
Middel (BM)
verwachtte product.
[regel/bggz/verzekering/naam]
Univé
Naam verzekeraar
[regel/bggz/verzekering/labelnaam]
2342455
Verzekeringspolisnum
[regel/bggz/verzekering/polisnummer]
mer
123456
Productcode van het
[regel/bggz/gedeclareerdproduct/code]
geleverde product.
Basis GGZ Omschrijving van het
[regel/bggz/gedeclareerdproduct/omschrijving]
Middel (BM)
geleverde product.
123,45
Tarief van het
[regel/bggz/gedeclareerdproduct/tarief]
geleverde product
Dhr. Tim Test Naam eerste
[regel/bggz/regiebehandelaar/eerste/naam]
regiebehandelaar
12333333
AGB-code eerste
[regel/bggz/regiebehandelaar/eerste/agbcode]
regiebehandelaar
1234
Beroepsgroepcode
[regel/bggz/regiebehandelaar/eerste/beroepsgroep/
eerste
code]
regiebehandelaar
PB.BG.
Naam beroepsgroep
[regel/bggz/regiebehandelaar/eerste/beroepsgroep/ gzpsy
eerste
naam]
regiebehandelaar
GZOmschrijving
[regel/bggz/regiebehandelaar/eerste/beroepsgroep/ psycholoog
beroepsgroep eerste
omschrijving]
regiebehandelaar
1234
Naam tweede
[regel/bggz/regiebehandelaar/tweede/naam]
regiebehandelaar
12333333
AGB-code tweede
[regel/bggz/regiebehandelaar/tweede/agbcode]
regiebehandelaar
Dhr. Tim Test Beroepsgroepcode
[regel/bggz/regiebehandelaar/tweede/beroepsgroe
tweede
p/code]
regiebehandelaar
PB.BG.
Naam beroepsgroep
[regel/bggz/regiebehandelaar/tweede/beroepsgroe
gzpsy
tweede
p/naam]
regiebehandelaar
GZOmschrijving
[regel/bggz/regiebehandelaar/tweede/beroepsgroe
psycholoog
beroepsgroep eerste
p/omschrijving]
regiebehandelaar
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Behandelingen tags (BGGZ)
123456
[behandeling/behandelaar/agbcode]
[behandeling/behandelaar/beroepsgroep/code]
[behandeling/behandelaar/beroepsgroep/naam]
[behandeling/behandelaar/beroepsgroep/omschrijvi
ng]
200
[behandeling/indirectetijd]
200
[behandeling/directetijd]
Factuurregel tags (SGGZ)
[regel/sggz/zorgtrajectnummer]

AGB-code van de
behandelaar
Code van de beroepsgroep
van de behandelaar
Naam van de beroepsgroep
van de behandelaar
Omschrijving van de
beroepsgroep van de
behandelaar
Indirecte gedeclareerde tijd
in minuten
Directe gedeclareerde tijd in
minuten

1234567890
123456789
01-01-2017

[regel/sggz/begindatum]
01-01-2017
[regel/sggz/einddatum]
11
[regel/sggz/afsluitreden/code]
Behandeltraj
ect afgerond
[regel/sggz/afsluitreden/omschrijving]
[regel/sggz/gedeclareerdproduct/declaratiecode]
[regel/sggz/gedeclareerdproduct/prestatiecode]
[regel/sggz/gedeclareerdproduct/productgroep/cod
e]

[regel/sggz/gedeclareerdproduct/productgroep/oms
chrijving]

25B665
1010130042
37
000123
Angst - vanaf
250 tot en
met
799
minuten
123,45

[regel/sggz/gedeclareerdproduct/tarief]
[regel/sggz/gedeclareerdproduct/productgroep/leke
nvertaling]
Dhr. Tim Test
[regel/sggz/regiebehandelaar/eerste/naam]
12333333
[regel/sggz/regiebehandelaar/eerste/agbcode]
1234
[regel/sggz/regiebehandelaar/eerste/beroepsgroep/
code]
[regel/sggz/regiebehandelaar/eerste/beroepsgroep/
naam]
[regel/sggz/regiebehandelaar/eerste/beroepsgroep/
omschrijving]

PB.BG.
gzpsy
GZpsycholoog
1234

[regel/sggz/regiebehandelaar/tweede/naam]
12333333
[regel/bggz/regiebehandelaar/tweede/agbcode]
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Zorgtrajectnummer
Begindatum van het
sggz-traject.
Einddatum van het
sggz-traject.
Code van de
afsluitreden.
Omschrijving van de
afsluitreden (gekoppeld
aan de code).
Prestatiecode
Code van productgroep
Omschrijving van
productgroep

Tarief van het
geleverde product
Lekenvertaling van
productgroep
Naam eerste
regiebehandelaar
AGB-code eerste
regiebehandelaar
Beroepsgroepcode
eerste
regiebehandelaar
Naam beroepsgroep
eerste
regiebehandelaar
Omschrijving
beroepsgroep eerste
regiebehandelaar
Naam tweede
regiebehandelaar
AGB-code tweede
regiebehandelaar

Dhr. Tim Test
[regel/bggz/regiebehandelaar/tweede/beroepsgroe
p/code]
[regel/bggz/regiebehandelaar/tweede/beroepsgroe
p/naam]
[regel/bggz/regiebehandelaar/tweede/beroepsgroe
p/omschrijving]
[regel/sggz/verzekering/naam]
[regel/sggz/verzekering/labelnaam]

PB.BG.
gzpsy
GZpsycholoog
Univé
2342455

[regel/sggz/verzekering/polisnummer]

Beroepsgroepcode
tweede
regiebehandelaar
Naam beroepsgroep
tweede
regiebehandelaar
Omschrijving
beroepsgroep eerste
regiebehandelaar
Naam verzekeraar
Verzekeringspolisnum
mer

Factuurregels (Beschikking)
123456
[regel/beschikking/aanvraagnummer]
[regel/beschikking/beschikkingsnummer]
[regel/beschikking/indicatieorgaan]

654321
5555

[regel/beschikking/agbcode]
01-01-2000
[regel/beschikking/begindatum]
31-12-2001
[regel/beschikking/einddatum]
[regel/beschikking/toewijzingsnummer]
(indien deze niet aanwezig zijn, blijven de waardes leeg).

40

Aanvraagnummer van de
beschikking waarop de
factuurregel is gebaseerd.
Beschikkingsnummer
Code van het indicatieorgaan
AGB-code van de instelling
van de beschikking waarop
de factuurregel is gebaseerd.
Begindatum, van de
beschikking
Einddatum van de
beschikking
Toewijzingsnummer van de
beschikking.

Factuurtotalen
[totaal/aantal]

123
2,5

Totaal aantal van deze factuur of client
Totaal aantal van deze factuur of client
in uren
Totaal aantal van deze factuur of client
in uren en minuten “2:30”
Totaalbedrag van deze factuur of cliënt
(ex btw) (in euro)
Totaalbedrag van deze factuur of cliënt
(ex btw) (in euro), niet afgerond.
Totaalbedrag van deze factuur in centen
Totaalbedrag van deze factuur in
centen, niet afgerond
Totaal euro van het totaal bedrag van
deze factuur of cliënt (ex btw) (in euro)
Totaal euro van het totaal bedrag van
deze factuur of cliënt (ex btw) (in euro),
niet afgerond
Totaal centen van het totaal bedrag van
deze factuur of cliënt (ex btw) (in centen)
Totaal centen van het totaal bedrag van
deze factuur of cliënt (ex btw) (in
centen), niet afgerond
Totale btw van alle tarieven over deze
factuur of cliënt (in euro)
Totale btw van alle tarieven over deze
factuur of cliënt (in euro), niet afgerond
Totale btw 6% over deze factuur of cliënt
(in euro)
Totale btw 6% over deze factuur of cliënt
(in euro), niet afgerond
Totale btw 9% over deze factuur of cliënt
(in euro)
Totale btw 9% over deze factuur of cliënt
(in euro), niet afgerond

[totaal/aantalinuren]
2:30
[totaal/aantalinurenminuten]
275,40
[totaal/bedrag]
275,40
[totaal/bedragexact]
[totaal/bedragincenten]

27540
27540

[totaal/bedragincentenexact]
275
[totaal/bedrag1]
275
[totaal/bedrag1exact]
40
[totaal/bedrag2]
40
[totaal/bedrag2exact]
36,50
[totaal/btw]
36,50
[totaal/btwexact]
14,65
[totaal/btw6]
14,65
[totaal/btw6exact]
15,61
[totaal/btw9]
15,61
[totaal/btw9exact]
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39,60

Totale btw 19% over deze factuur of
cliënt (in euro)
Totale btw 19% over deze factuur of
cliënt (in euro), niet afgerond
Totale btw 21% over deze factuur of
cliënt (in euro)
Totale btw 21% over deze factuur of
cliënt (in euro), niet afgerond
Totale bedrag incl alle btw over totale
factuur of cliënt (in euro)
Totale bedrag incl alle btw over totale
factuur of cliënt (in euro), niet afgerond
Totale bedrag incl 6% btw over totale
factuur of cliënt (in euro)
Totale bedrag incl 6% btw over totale
factuur of cliënt (in euro), niet afgerond
Totale bedrag incl 9% btw over totale
factuur of cliënt (in euro)
Totale bedrag incl 9% btw over totale
factuur of cliënt (in euro), niet afgerond
Totale bedrag incl 19% btw over totale
factuur of cliënt (in euro)
Totale bedrag incl 19% btw over totale
factuur of cliënt (in euro), niet afgerond
Totale bedrag incl 21% btw over totale
factuur of cliënt (in euro)
Totale bedrag incl 21% btw over totale
factuur of cliënt (in euro), niet afgerond

[totaal/btw19]
39,60
[totaal/btw19exact]
52,20
[totaal/btw21]
52,20
[totaal/btw21exact]
316,70
[totaal/bedragbtw]
316,70
[totaal/bedragbtwexact]
10,31
[totaal/bedragbtw6]
10,31
[totaal/bedragbtw6exact]
12,40
[totaal/bedragbtw9]
12,40
[totaal/bedragbtw9exact]
22,41
[totaal/bedragbtw19]
22,41
[totaal/bedragbtw19exact]
25,20
[totaal/bedragbtw21]
25,20
[totaal/bedragbtw21exact]
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Controltags (facturen)
Tag om het begin en einde van
factuurregels aan te geven binnen een
factuur of client
Tag om het totalen van een factuur aan
te kunnen geven
Tag om het begin en einde van een
client aan te geven binnen een factuur
(om client-gegevens te groeperen)
Tag om een grote tabel over meerdere
pagina’s in een factuur te verdelen
Tag om een producten te groeperen

[regels]
[factuurtotalen]

[clienten]
[pagebreak]
[producten]

Zorgprestatiemodel
[client/zpm/legitimatie/trajectnummer]

Zorgtraject

[client/zpm/legitimatie/begindatum]

Startdatum

[client/zpm/legitimatie/verwijzer]

Verwijzer

[client/zpm/legitimatie/diagnose]

Diagnose

[client/zpm/legitimatie/regiebehandelaar]

Regiebehandelaar

[client/zpm/legitimatie/apk]

Zorglabel

[client/zpm/legitimatie/machtigingsnummer]

Machtigingsnummer

[client/zpm/legitimatie/privacyverklaring]

Privacyverklaring

[regel/zpm/begintijd]

Begintijd

[regel/zpm/prestatiekoppelnummer]

Prestatiekoppelnummer

[regel/medewerkers/zpm]

Uitvoerende medewerker inclusief
beroepscode
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