Administratieve
dienstverlening
De administratie van een zorgpraktijk is een complexe en
tijdrovende taak. Door het wisselende zorglandschap en de
eisen van zorgverzekeraars is deze voortdurend aan
verandering onderhevig. Wij beseffen dat u zo min mogelijk
energie kwijt wilt zijn aan uw administratie, zodat u meer
tijd heeft voor de beste zorg voor uw patiënten.
Daarom gaan wij voor u verder dan alleen het uitvoeren van
uw administratie. We denken graag met u mee en geven
advies waar mogelijk.
Op deze manier wordt Health 4 Holland een extra medewerker voor uw praktijk.

Onze administratief medewerkers zijn gespecialiseerd in het verwerken van alle
administratieve handelingen aangaande uw zorgpraktijk.
Zaken die wij u uit handen kunnen nemen zijn:

Declareren
Een groot onderdeel van uw
administratie bestaat uit het
declareren van verrichte zorg bij
zorgverzekeraars. Een erg belangrijk onderdeel dat correct dient
te verlopen, omdat dit binnen
veel praktijken een belangrijke
cashflow vormt. Wij controleren
voor u de juistheid van de declaratie, dienen deze in bij de zorgverzekeraar en verwerken de retourinformatie die de zorgverzekeraar
terugstuurt. Mocht een declaratie
door de zorgverzekeraar worden
afgewezen, dan zullen wij deze
samen met u of uw medewerker
corrigeren en opnieuw indienen
voor een juiste afhandeling.

Het declaratieproces is voor u volledig inzichtelijk in Fysiomanager.
Zorgverzekeraars accepteren twee
keer per maand het aandragen
van declaraties. Indien uw debiteur niet (voldoende) verzekerd is,
dan zal de behandeling particulier
gefactureerd worden.

Factureren
Indien uw patiënt niet vanuit zijn
of haar aanvullende- of basisverzekering verzekerd is voor de zorg
die u levert, wordt de behandeling
particulier aan hem of haar
gefactureerd. Wij sturen dan
namens uw praktijk een digitale
factuur naar uw patiënt.

Debiteurenbeheer

Incassobeheer

Wanneer een debiteur de factuur niet
binnen de gestelde betalingstermijn
voldaan heeft, zullen wij een eerste
herinneringsnota versturen met het
verzoek tot betaling binnen 7 dagen.
Indien de betaling na deze 7 dagen
nog steeds in gebreke blijft, wordt
een tweede herinneringsnota verzonden. Bij het uitblijven van de (volledige) betaling treedt de incassoservice
in werking.

Als de betaling uitblijft na de
tweede herinnering zullen wij
proberen om telefonisch contact op
te nemen met uw debiteur. Bij uitblijven van een reactie of onbereidheid
tot het aangaan van een betalingsregeling zal de factuur in overleg met
u overgedragen worden aan onze
incassopartner. De desbetreffende
patiënt zal in uw dubieuze debiteurenlijst geplaatst worden en het hele
incassoproces zal voor u inzichtelijk
zijn in de applicatie van onze incassopartner.

Dubieuze
debiteurenbeheer
Bij wanbetaling maken wij voor u
inzichtelijk welke patiënten u niet
meer in behandeling dient te
nemen. Mocht u ervoor kiezen dat
wel doen dan weet u wat het bijkomende risico is gezien de voorgeschiedenis van de patiënt.

Inkoopfacturatie
Het inboeken van inkoopfacturen en deze correct verwerken in uw
administratie is een onderdeel van het administratie pakket. Wij maken hiervoor veelal gebruik van Basecone in combinatie met boekhoudprogramma Twinfield. Op deze manier worden uw inkoopfacturen digitaal bewaard en opgenomen in uw boekhouding, waarna deze
direct verwerkt kunnen worden. Het voordeel van een digitale boekhouding is dat u niet jarenlang een papieren dossier hoeft te bewaren.
Mocht u gebruik maken van een ander boekhoudprogramma of toch
andere wensen hebben, dan kunnen we daar individueel met u een
invulling aan geven.

Voorbereiden van de jaarrekening

Loonadministratie
De loonadministratie van uw personeel is een belangrijk proces
dat zorgvuldig dient te gebeuren. Wij kunnen deze taak voor u
uit handen nemen en de loonadministratie direct verwerken in
uw boekhouding. Loonadministratie maakt bij Health 4 Holland
deel uit van verschillende HRM pakketten.

Om de verschillen tussen betaalde en openstaande facturen tot een
minimum te beperken, wordt er door onze administrateurs maandelijks afgeletterd. Hierbij blijft het overzicht in de administratie
behouden en kan er naar een jaarrekening gewerkt worden. Uw
boekhouder zal uiteindelijk eventuele correcties en aanpassingen
verrichten en de jaarrekening voor u opstellen. Doordat we de voorbereiding voor de jaarrekening voor u verzorgen kunt u jaarlijks op
accountantskosten flink besparen.

Pakketten

Basis Administratie Pakket

Afhankelijk van uw behoefte kunnen onze diensten losstaand of in abonnementsvorm worden afgenomen. Bij de abonnementsvormen is er een
keuze uit een Basis of Full Service pakket. De opzet van deze abonnementen is als volgt:

•
•
•
•

Full Service Administratie Pakket

Contact

•
•
•
•
•
•

Heeft u interesse in onze administratieve dienstverlening of wilt u graag
vrijblijvend meer informatie ontvangen in een persoonlijk gesprek?
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U kunt ons telefonisch bereiken via
073-2048363 of e-mailen via info@health4holland.nl
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