“Met CHA ben ik
verzekerd van
goede zorg voor
mijn declaraties”

2021: De diensten van CHA

Vertrouw op de expert
Als apotheker zorgt u dat patiënten de best mogelijke farmaceutische
zorg ontvangen. Met dezelfde betrokkenheid zorgt Clearing House
Apothekers BV (CHA) al 27 jaar voor vele zorgverleners voor correcte
farmaciedeclaraties.
Door de alsmaar toenemende regels en bijzondere prijsafspraken is
alleen het administratief verwerken van het declaratieverkeer niet meer
genoeg. Het gaat steeds meer over de controle op de prijsberekening
door zorgverzekeraars, het verwerken van alle (aanvullende)
retourinformatie van zorgverzekeraars en het verzekeren van volledige
betalingen.
Deze ontwikkelingen leiden tot vertraagde betalingen en onzekerheid
over uw feitelijk gerealiseerde omzet. Vandaar dat wij voor 2021
nieuwe diensten aanbieden die uw financiële kasstroom stabiliseren
en optimaliseren. Dit vraagt, naast de kennis van CHA over
farmaciedeclaraties, om een aanvullende expertise.
In 2020 hebben Infomedics en CHA overeenstemming bereikt over het
samenvoegen van de activiteiten. CHA blijft u volledig ondersteunen
bij uw administratieve processen. Aanvullend bieden wij samen met
Infomedics ook financiële oplossingen, waarmee wij gebruik maken van
hun kennis over facturering bij zowel zorgverzekeraars als patiënten. Op
deze wijze bundelen we onze krachten en verminderen we gezamenlijk
de administratieve lasten voor apotheken.

Samen met Infomedics
Infomedics
Infomedics verzorgt nu voor 8.500 zorgverleners de volledige
afwikkeling van hun zorgnota’s zowel bij zorgverzekeraars als patiënten.
Infomedics verwerkt jaarlijks meer dan € 3 miljard aan declaraties
naar zorgverzekeraars en 13,5 miljoen nota’s bij patiënten. Zij hebben
daarmee een enorme expertise opgebouwd om het financiële traject
voor zorgverleners efficiënt te organiseren en administreren. Zij streven
er naar om de kosten voor zorgaanbieders zo laag mogelijk te houden
en doen er alles aan om onnodige kosten voor patiënten te voorkomen.
Infomedics draagt het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren.
Onze gezamenlijke missie is het realiseren van een onpartijdig,
onafhankelijk en realtime clearinghouse. Dit clearinghouse maakt het
declareren voor u als zorgaanbieder eenvoudig, zet uw zorg snel en
efficiënt om in de juiste vergoeding en fungeert als een shared service
center, waar u al uw niet zorginhoudelijke taken aan kunt uitbesteden.
Een van de oplossingen die wij u bieden om de administratie in uw
praktijk terug te dringen, is het overnemen van het prijsrisico bij
uitbetaling door zorgverzekeraars.

Diensten 2021
De diensten zijn vanaf 2021 gebundeld in drie trajecten. Ieder traject
biedt een logische oplossing om uw administratie te verlichten, met
een eigen focus. Zo kiest u zelf waar u ondersteuning bij wenst.
Kiest u voor het Basis Traject, dan hoeft u niets te doen, de huidige
dienstverlening wordt vanuit CHA voortgezet. Het enige verschil is
dat de zorgverzekeraar uw declaraties vanaf 2021 rechtstreeks op uw
bankrekening uitbetaalt en u zelf de (na)betalingen controleert aan de
hand van de retourinformatie.

Basis Traject
Dit traject biedt u de vertrouwde voordelen van centraal aanleveren van
uw declaraties bij CHA. Wij controleren of deze declaraties technisch in
orde zijn en sturen ze tijdig door naar de zorgverzekeraar. De verzekeraar
verwerkt uw declaraties en betaalt rechtstreeks op uw rekening. Al uw
declaraties en de retourinformatie van de verzekeraar (AP305) zijn
inzichtelijk op CHA-Online – waar u ook direct herdeclaraties kunt
indienen. Uw voordelen:
▶

Eén centraal aanleverloket.

▶

Technische controles voorafgaand aan verzending naar Vecozo.

▶

Inzicht in uw declaraties en retourinformatie op CHA-Online.

Kies het traject dat bij u past
Gemak Traject
Binnen het Gemak Traject maken wij uw administratie een stuk
eenvoudiger. U stuurt al uw declaraties naar CHA en wij controleren
of deze technisch in orde zijn. CHA betaalt u standaard in één
gebundelde betaling na 19 dagen uit en incasseert de betalingen bij de
zorgverzekeraars. Afgekeurde declaraties en prijscorrecties verrekent
CHA met uw betaling. U profiteert van:
▶ Eén vast betaalmoment en één debiteur voor al uw declaraties.
▶ In 19 dagen helderheid over al uw declaraties.
▶ Volledig inzicht en acties mogelijk via CHA-Online.
Zeker Traject
Met het Zeker Traject profiteert u van optimale declaratiezekerheid.
CHA controleert, op basis van de prijsafspraken die u aan ons doorgeeft,
bij al uw declaraties of u het juiste bedrag hebt gedeclareerd. Daarna
nemen wij de declaraties tijdelijk van u over en betalen u in één
gebundelde betaling na 19 dagen uit. Alleen afgekeurde declaraties
worden nog met u verrekend. CHA vangt het risico van prijscorrecties
door de verzekeraar af, waardoor u geen onverwachte verrassingen
meer heeft door lagere uitbetalingen door de zorgverzekeraar. Alleen
afgekeurde declaraties vragen nog uw aandacht. Uw voordelen:
▶ Volledige zekerheid op uw declaraties.
▶ Geoptimaliseerde declaratievergoedingen.
▶ Geen gedoe meer met prijscorrecties door zorgverzekeraars.

Overzicht trajecten

Facturatie patiënten
Naast de diensten voor uw verzekeraars-declaraties, bieden wij ook
een oplossing voor uw (digitale) particuliere nota’s. U levert uw
patiëntfacturen aan bij Infomedics en deze worden na 42 dagen volledig
aan u uitbetaald.
U profiteert van:
▶ Eén debiteur in de financiële administratie.
▶ Besparing bankkosten; géén meerkosten voor iDeal.
▶ Veel tijdsbesparing in uw praktijk.
Infomedics verstuurt niet alleen de (digitale) nota’s, maar int ook alle
betalingen door middel van automatische incasso of iDeal betaling.
Bij het uitblijven van een betaling zijn herinneringen en aanmaningen
automatisch onderdeel van het proces. Aanvullend kan eventueel een
deurwaarder worden ingeschakeld.
Ook alles wat niet goed gaat bij het innen van rekeningen wordt
opgelost. Denk hierbij aan retour gekomen nota’s, stornering van
automatische incasso’s, verzoeken om uitstel van betaling, etc.
Daarnaast beantwoordt Infomedics vragen van patiënten over de nota.

Meer informatie
Met onze nieuwe diensten bieden wij een passende oplossing voor
alle vragen rondom farmaciedeclaraties en bedrijfseconomische
vraagstukken. Onze samenwerking zet in op het maximaal
ondersteunen van zorgpraktijken zodat zij meer tijd hebben om
hoogwaardige en effectieve zorg te leveren.
▶ Het vertrouwde team van CHA staat klaar om uw tijdrovende
en gecompliceerde declaraties uit handen te nemen.
▶ Het team van Infomedics zorgt ervoor dat u profijt heeft
van geoptimaliseerde vergoedingen, een stabiele omzet
en ondersteuning bij het versturen en innen van uw
patiëntennota’s.
Contact
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de Servicedesk
via 070- 411 22 20 of servicedesk@cha.nl.
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