Honorarium “Huisapotheker”
Vergeet dit niet te controleren voor 31/12/2019
Initialisatie cnk 5520705
•
•

Hoe zorg je dat je je honorarium “Huisapotheker”ontvangt voor elke patiënt
waarvan je “Huisapotheker” bent.
Wanneer je op de knop “registreer jezelf als huisapotheker” klikt druk dan zeker
NIET op verlaten maar druk op TOTAAL! Anders wordt de initialisatie cnk niet
meegegeven met de tarificatie en krijg je dus géén honorarium uitbetaald.

•

Hoe zoek je nu patiënten terug waarvoor je de initialisatie cnk foutief hebt
ingegeven?
Ga naar beheer/lijsten/huisapotheker, “Lijst van patiënten waarvoor opstart
CNK nog niet toegevoegd is”. Heb je vele patiënten in deze situatie, controleer
deze lijst dan elke maand alvorens de tarificatie af te werken.

•

Hoe los je deze fouten op en ontvang je alsnog je honorarium?
Ga in de verkoop naar de patiënten van de “lijst van patiënten waarvoor opstart
cnk nog niet toegevoegd is”
-Open de patiëntfiche en ga naar tabblad “zorg”. Vink daar huisapotheek
“geregistreerd” uit.
-Druk totaal
-Begin een nieuwe verkoop op de patient, bevestig huisapotheek op de
huisapotheek popup en klik totaal.

Stopzetting cnk 5520721
•

Hoe zet je “Huisapotheker” correct stop. ( Stop op vraag van de patiënt) of (
Stop wegens ROB/RVT of overlijden)

•

Gebeurt dit niet correct of ben je dit vergeten dan wordt er géén honorarium
cnk aangemaakt en dus ook géén honorarium uitbetaald!

•

Hoe zoek je nu patiënten terug waarvoor je “Huisapotheker” bent waarvoor een
initialisatie cnk bestaat maar nog geen honorarium cnk van het vorige jaar? Ga
naar beheer/lijsten/huisapotheker, “lijst van patiënten waarvoor hono cnk nog niet
toegevoegd is voor 2018”

•

Hoe los je deze fouten op en ontvang je alsnog je honorarium? Ga in de verkoop
naar de patiënten op de “lijst van patiënten waarvoor honorarium cnk nog niet
toegevoegd is voor 2018” Klik op het huisapotheek icoontje, klik onderaan de
tab op “stopzetten”, klik op de correcte optie ( Stop op vraag van de patiënt) of
( Stop wegens ROB/RVT of overlijden)

Hier kan je de lijsten afprinten:
Beheer/Lijsten/Huisapotheker

