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Omdat wij constant streven naar een verbetering van onze dienstverlening, hebben wij samen met 

PharmaPartners een directe koppeling gerealiseerd tussen Medicom en VIPLive. Dit maakt het mogelijk uw 

declaraties rechtstreeks naar VIPLive te verzenden. Waar u voorheen eerst uw declaraties handmatig 

exporteerde (ofwel downloadde via de printmanager) en vervolgens weer vanuit de PPCOM map importeerde 

in VIP, is dit proces nu geautomatiseerd. Hierdoor kunt u uw declaraties gemakkelijker en sneller indienen. 

Stap 1 → Instellingen wijzigen Wanneer de koppeling reeds is tot stand is gebracht en u gaat declareren, ga verder bij Stap 3 

Wanneer u via ons declareert, kunt u een instelling in Medicom wijzigen om ervoor te zorgen dat uw declaraties voortaan 

rechtstreeks naar VIPLive gestuurd worden.  Deze instelling wijzigt u als volgt: 

Hoofdmenu → Praktijkbeheer → Onderhoud instellingen → Declaraties → Selecteer uw praktijk. 

Onderaan het scherm ziet u de instelling VIPLive integratie (contract met VIP verplicht). Wanneer u deze op JA zet, gaan uw 

declaraties voortaan rechtstreeks naar VIPLive. 

 

Stap 2 → Default declaratietype toekennen aan alle zorgverzekeraars 

De VIPLive koppeling maakt gebruik van externe integratie bestanden binnen Medicom. Om ervoor te zorgen dat deze worden 
aangemaakt en vervolgens (automatisch) verstuurd worden naar VIPLive, moet u het volgende instellen: 
Hoofdmenu → Onderhoud en afdrukken bestanden → Onderhoud zorgverzekeraars [praktijk].  

Klik op de menuknop → kies voor Default decl.type alle zorgverzekeraars → kies vervolgens voor Externe integratie. 

 

Declareren via koppeling 

VIPLive – Medicom 
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Stap 3 → Declaraties aanmaken  

U kunt op de normale wijze uw inschrijftarieven of verrichtingen aanmaken. Nadat de declaraties zijn doorgeboekt, is de omzet 

binnen enkele minuten terug te zien in uw bundeloverzicht op VIPLive (mogelijk dient u hiervoor de pagina VIPLive te verversen 

met F5). 

Belangrijk is om hierna nog even extra te controleren of de omzet op VIPLive overeenkomt met de omzet uit het 

doorboekverslag in de printmanager. Daarbij dient  u wel rekening te houden met dat de omzet exclusief papieren/patiënt 

facturen is. 

Directe melding wanneer er iets fout gaat 

Wanneer er een fout optreedt bij het doorboeken van uw declaratie, verschijnt het onderstaande scherm. In dit scherm heeft u 

de mogelijkheid om het bestand opnieuw te verzenden en kunt u zien welke bestanden niet goed zijn verstuurd. Wanneer er 

geen fout optreedt, verschijnt dit scherm niet.  

 

Opnieuw versturen Dit betekent dat u de declaratiebestanden die mislukt zijn opnieuw naar VIPLive verstuurt en het 
doorboeken annuleert.  

Doorgaan Dit betekent dat u doorgaat met het doorboeken. De bestanden die zijn afgekeurd kunt u via de oude 

methode exporteren uit Medicom en importeren in VIPLive. 

 

Heeft u verder nog vragen?  

Dan kunt u gerust contact met Calculus opnemen via het algemene telefoonnummer 088-5281020.  

Wanneer u gebruik maakt van de VIP Declaratieservice van Calculus dan kan uw vaste contactpersoon eventueel met u 

meekijken, hiervoor kunt u het beste contact opnemen met het nummer 088-5281000. Als u de TeamViewer alvast klaar heeft 

staan en uw praktijk-AGB code bij de hand heeft kunnen wij u sneller helpen.  

 

TeamViewer kunt u downloaden via de volgende knop rechts bovenin op uw VIPLive pagina: 
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