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Inloggen 
 Ga naar: https://www.mijnzorgdeclaratie.nl klik op inloggen en log in met je e-mailadres en 
wachtwoord.  
 

 
Het wachtwoord vergeten? Klik op: Nieuw wachtwoord aanvragen. Je ontvangt dan een mail met een 
nieuw wachtwoord.  
 

Homepage 
Op de homepage worden regelmatig nieuwsberichten getoond.  
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Navigeren 
Via de navigatiebalk ga je naar de cliëntdossiers, de tijdregistratie of het toevoegen van een 
cliëntplan.  

 

 

Cliëntoverzicht 
Om naar een cliëntdossier te gaan klik je op de knop: Cliëntoverzicht. Vervolgens kan je een dossier 
kiezen.  

 

Door te klikken op de naam van een cliënt wordt het betreffende dossier geopend.  
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Na het open van een dossier kom je altijd op de pagina: Profiel.  

 

Profiel 
Onder de knop: Profiel zie je de persoonlijke gegevens van de cliënt. Indien het e-mailadres en 
telefoonnummer is doorgeven wordt dit hier getoond.  

Cliëntplan 
Het cliëntplan wordt ingeklapt getoond. De doelen en begeleidingsafspraken staan op dezelfde 
pagina en zijn afzonderlijk van elkaar open en dicht te klappen.  

Rapportages 
De rapportages zijn in het cliëntdossier zichtbaar onder de knop: Rapportages. Je kunt filteren op 
bijv. datum en onderwerp.   

Klik op het plusje rechtsonder in het scherm om een rapportage toe te voegen. Dit kan overigens op 
alle schermen binnen het cliëntdossier. Mocht de gemaakte rapportage na het opslaan niet meteen 
zichtbaar zijn, klik dan even op:   

Door op de actie: Lezen te klikken heb je de mogelijkheid om door te rapporten en om een 
rapportage aan te passen. Dit laatste kan binnen 24 uur. 

Documenten 
Het is mogelijk om documenten op te slaan in het dossier van de cliënt, dit kan binnen drie 
categorieën:  

 Cliëntplan: Gebruik deze categorie om cliëntplannen op te slaan die niet via ons portaal worden 
gemaakt.  

 Ketenberichten: Gebruik deze categorie om nieuwe 301- of AW33 berichten aan ons te 
verzenden. Stuur ons wel even een mail zodat wij weten dat er een nieuw bericht klaar staat. 

 Overige 

Upload bij voorkeur Word- of Pdf- documenten. Op dit onderdeel is een zogenaamde “Fair Use 
Policy” van toepassing. Dit betekent dat wij deze functionaliteit beschikbaar stellen in de verwachting 
dat je hier enkel relevante dossierinformatie/documenten opslaat met beperkte bestandsgrootte 
(maximaal 5MB per bestand) en bij voorkeur het Pdf, Word of Excel bestandstype. Wij controleren 
dit steekproefsgewijs en behouden het recht voor om de functionaliteit af te sluiten of hier extra 
kosten voor in rekening te brengen bij onjuist of overmatig gebruik. Uiteraard stemmen we dit in 
voorkomende gevallen eerst met je af. 

Beschikking 
De beschikkingen van de cliënt zijn zichtbaar in het dossier. Een groene markering staat voor een 
actuele beschikking, bij een rode markering is de beschikking niet meer geldig. Door op een 
beschikking te klikken wordt deze open geklapt. 
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Nieuwe cliënt toevoegen 
Om een nieuwe cliënt aan het cliëntoverzicht toe te voegen, zet je het 301 bericht op de FTP server 
die wij voor je hebben aangemaakt. Stuur vervolgens een mail naar 
Administratie@MijnZorgdeclaratie.nl.  

Wij houden standaard de ingangsdatum van de beschikking aan als startdatum van de zorg. Mocht 
dit niet de juiste ingangsdatum zijn, laat het ons dan even weten.   

 

Cliënt uit zorg melden 
Wil je een cliënt uit zorg te melden? Stuur dan een e-mail naar Administratie@MijnZorgdeclaratie.nl 
en geef aan om welke cliënt het gaat. Vermeld tevens de datum waarop de laatste zorg is ontvangen. 

 

Tijdregistratie 
De tijdregistratie is te benaderen via de navigatiebalk.  

 

 
Tijdregistratie toevoegen  
Om een tijdregel toe te voegen, klik je op de knop: +cliëntgebonden of +niet cliëntgebonden. Alleen 
de cliëntgebonden tijdregels worden in de declaratie opgenomen.  In deze handleiding een 
voorbeeld van de cliëntgebonden tijd: 
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Selecteer de cliënt en het juiste product waarop je tijd wilt gaan schrijven. Je kunt de tijd op 2 
manieren invoeren: door middel van de start- en stoptijd of door de starttijd en duur.  
Afhankelijk van het product dat gekozen wordt, wordt er tijd geschreven in minuten, dagdelen of 
stuks, één minuut staat gelijk aan één minuut, één dagdeel of één uur.  
 
Klik op Opslaan om de betreffende registratie op te slaan. 

 
 

Tijdschrijven d.m.v. een herhalingspatroon 
Het is ook mogelijk om tijd te schrijven door middel van een herhalingspatroon. Je voert één keer de 
tijd in en herhaalt dat bijvoorbeeld 3 keer, er worden dan 4 tijdregels aangemaakt. Het patroon 
wordt met terugwerkende kracht ingevoerd en kan gebruikt worden om meerdere regels in één keer 
in te voeren.  

Let hierbij op dat een herhaalpatroon in het verleden wel moet ‘matchen’ met de daadwerkelijke 
startdatum van de zorg van de betreffende cliënt. Indien je een te ruime herhaling in het verleden 
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toepast, zal dit resulteren in een of meer foutmeldingen waarbij een deel van de tijdregels wel 
opgeslagen zullen zijn en een of meerdere regels niet. 

Goedkeuren 
Na het schrijven van de tijdregels is het belangrijk om de regels te controleren en goed te keuren. 
Kies de gehele periode om alle regels zichtbaar te maken en klik op Accorderen als de regels juist zijn. 
Foutieve regels kunnen hier ook gewijzigd of verwijderd worden.  
 
Alleen de goedgekeurde regels worden meegenomen in de declaratie.  
 
 

Periode sluiten 
Tot slot moet de periode afgesloten worden, door de periode af te sluiten wordt er een bericht naar 
het Service Center verzonden met de melding dat de declaratie aangemaakt kan worden.  

 
 

Cliëntplan toevoegen 
Via de navigatiebalk kan er een nieuw cliëntplan worden toegevoegd.   

  

Na het invullen van het cliëntplan wordt door het Service Center verwerkt, het kan dus even duren 
voordat het nieuwe cliëntplan zichtbaar wordt.  
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Dashboards 
Om inzicht te krijgen in de declaraties en de geschreven tijd open je het declaratiedashboard, je vindt 
deze via de navigatiebalk aan de linkerkant van het scherm. Alleen de hoofdgebruiker heeft toegang 
tot de dashboards. Op verzoek kunnen wij een tweede gebruiker toevoegen als hoofdgebruiker.  

 
 
Declaratiedashboard 
In dit dashboard zie je alle declaraties. Als er een declaratie is aangemaakt kan je deze hier 
controleren voor wij deze bij Vecozo indienen.  

Check de kolom: Status om te zien of de declaratie al is ingediend, is verzonden of dat er een 
retourbericht is ontvangen. 

 
Door te klikken op het pijltje voor een bepaalde regel, worden de details van de betreffende 
declaratie zichtbaar.  
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Als eerste wordt het tabblad: Samenvatting geopend. 

  

 

Door te klikken op het tabblad: Details worden de regels van de betreffende declaratie getoond.  

 

 

In de kolom: Status staat per regel of deze is goedgekeurd of afgekeurd. Als er een regel is afgekeurd 
vind je de reden in de kolom: Retourinformatie. 
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Tijdregistratiedashboard 
 

Op dit dashboard worden alle tijdregels getoond, ook die van de andere medewerkers. De 
hoofdgebruiker heeft zo inzicht in de geschreven tijd en of alle regels geaccordeerd zijn.  

Dit overzicht is ook te exporteren naar Excel. 

 

 
 
 

Contact: 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, wij zijn te bereiken via:  
T: 088 - 015 88 20  
E: Administratie@MijnZorgdeclaratie.nl 
 


