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Declaraties Paramedische zorg - meest voorkomende afwijsmeldingen  
 

 

Afwijsmeldingen: 
0051 Voor declaratie # is een machtiging nodig: machtiging  ontbreekt 2 

0053 Bevoegdheid voor prestatie #1# (#3#, soort prestatie #4#), vergoeding #2# (#5#),          3 

ontbreekt 

0262 Maximale vergoeding is bereikt voor omvangregel #1#, max. aantal per #2# #3# vanaf 5 

#4#: #5# (pakket #6#, dekkingsgroep #7#) 

0030 Combinatie van behandeling komt niet voor vergoeding in aanmerking 7 

0293 Voor prestatie #1# (#2#, soort prestatie #3#) is geen enkele deelname gevonden die de  8 

prestatie in de pakketdekking heeft en daarvoor primaire dekking biedt 

0858 Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer……. moet-indien gevuld-of gevuld zijn met  9 

een ohibo back office bekende zorgpartij van het type individuele zorgverlener 

0249 In geval van een zorgverlener als uitvoerder (#1#) moet deze de gehele periode (#3#)  10 

in een hiërarchie met de locatie (#2#) voor komen 
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0051 Voor declaratie # is een machtiging nodig: machtiging  ontbreekt 
 

 
Melding Ohibo: Voor declaratie van #1# (#5#) is een #2# nodig: #2# #3# #4#. 

Melding Vektis: Machtigingsnummer / meldingsnummer zorgverzekeraar ontbreekt of is 

onjuist. 

Melding PDF:  Huidig: Voor de gedeclareerde zorg kan een geldige machtiging vereist zijn.  

Eventueel alsnog aanvragen en verwijzen naar het kenmerk van de 

uitkeringsspecificatie. 

 

Deze foutmelding kan het volgende betekenen: 

- U heeft geen geldige machtiging voor deze verzekerde. In het overzicht op onze website ziet u 

voor welke indicatie u een machtiging dient aan te vragen. Ook vindt u op onze website hoe u 

een machtiging aanvraagt. Heeft u wel een machtiging? Controleer dan of de gemachtigde 

periode niet is overschreden. Deze informatie kunt u vinden op de door ons gestuurde 

goedkeuring. Deze aanvraag dient u te bewaren in het verzekerde dossier. U kunt pas 

declareren als u van ons een goedkeuring per post heeft ontvangen. 

- U heeft een geldige machtiging, maar deze kan geen koppeling maken met de declaratie. De 

reden: niet alle gegevens op de declaratie en machtiging komen met elkaar overeen. Denk 

hierbij aan de AGB-code van de praktijk en de diagnosecode.  Leg de machtiging en declaratie 

naast elkaar om te controleren of er gegevens zijn die niet met elkaar overeenkomen. 

- U heeft geen overeenkomst met cVGZ en hebt om die reden voor deze indicatie een machtiging 

nodig om deze zorg te kunnen declareren. Op onze website vindt u hoe u een machtiging 

aanvraagt. U ontvangt binnen 2 weken bericht van ons. U kunt pas declareren als u van ons een 

goedkeuring per post hebt ontvangen. 

  

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/paramedische-zorg/machtigingen#q1
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/paramedische-zorg/machtigingen#q2
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/paramedische-zorg/machtigingen#q2
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/paramedische-zorg/machtigingen#q2
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/paramedische-zorg/machtigingen#q2
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0053 Bevoegdheid voor prestatie #1# (#3#, soort prestatie #4#), vergoeding 

#2# (#5#),ontbreekt 
 

 
Melding Ohibo: Bevoegdheid voor prestatie #1# (#3#, soort prestatie #4#), vergoeding #2#                           

(#5#), ontbreekt. 

Melding Vektis: Zorgverlener is niet erkend of bevoegd tot uitvoering van opgegeven 

prestatie. 

Melding PDF: De zorgaanbieder is niet bevoegd of gecontracteerd om de gedeclareerde 

zorg te leveren. 

 

Deze foutmelding kan het volgende betekenen: 

- De zorgverlener is niet bevoegd om de gedeclareerde behandeling (bijvoorbeeld fysiotherapie 

of manuele therapie) uit te oefenen. Heeft u onlangs de bevoegdheid gekregen? Houdt u er 

dan rekening mee dat het tot 2 weken kan duren voordat uw gegevens, nadat u dit bij Vektis 

geregistreerd heeft, bij cVGZ verwerkt zijn. 

- Bent u nog niet (goed) geregistreerd bij Vektis? Dan verwijzen wij u door naar Vektis om u te 

registreren. Wij ontvangen daarna de gegevens van Vektis zodat uw gegevens ook bij ons 

verwerkt kunnen worden. Houdt u er rekening mee dat het ongeveer een maand duurt 

voordat uw gegevens bij cVGZ verwerkt zijn.  Zonder de Vektis-registratie kunt u niet 

declareren bij cVGZ. 

- De prestatiecode kan niet in combinatie met de diagnosecode die gedeclareerd wordt. Dit 

geldt voor manuele therapie en een lange zitting fysiotherapie of oefentherapie. De volgende 

diagnosecodes komen niet voor vergoeding in aanmerking op basis van een declaratie  

manuele fysiotherapie:  

- Xx40 t/m xx48 hoofdgroep hart-, vaat- en lymfeaandoeningen inclusief cardiochirurgie; 

- Xx50 t/m xx55 hoofdgroep longaandoeningen; 
- Xx60 t/m xx69 hoofdgroep overige interne aandoeningen, nieuwvormingen (niet 

chirurgie); 

https://www.vektis.nl/streams/zorgaanbieder-registreren
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- Xx71-xx72-xx73-xx74-xx76-xx77-xx78-xx79 hoofdgroep neurologische aandoeningen, met 
uitzondering van perifere neurologische aandoeningen en het (pseudo)radiculair 
syndroom; 

- Xx80 t/m xx89 hoofdgroep symptomatologie, psychosomatiek, urologie, gynaecologie; 
- Xx90 t/m xx99 hoofdgroep reumatische aandoeningen.  

- Sommige combinaties van een diagnosecode en de prestatiecode lange zitting gaan niet met 
elkaar samen. Hierin volgt VGZ de geldende prestatiebeschrijving beschikking fysiotherapie van 
de NZa. Om te zorgen dat u geen tijd verliest met het declareren van een onjuiste 
prestatiecode, hebben we voor u de juiste prestatiecodes op een rij gezet. De diagnosecodes 
die wel in combinatie met prestatiecodes lange zittingen (04/1700, 04/1701, 04/1702, 
07/2800, 07/2801 en 07/2802) gedeclareerd kunnen worden, zijn:  

Diagnosecodes 

2551 3476 9278 9378 xx72 

3076 3478 9296 9473 xx73  

3176 3576 9372 9476  

3276 3578 9373 9370   

3376 9072 9374 9478   

3378 9273 9376 xx71  
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0262 Maximale vergoeding is bereikt voor omvangregel #1#, max. aantal per 

#2# #3# vanaf #4#: #5# (pakket #6#, dekkingsgroep #7#) 
 

 

Melding Ohibo: Maximale vergoeding is bereikt voor omvangregel #1#, max. aantal per #2# 

#3# vanaf #4#: #5# (pakket #6#, dekkingsgroep #7#) 

Melding Vektis:  Geen, zou 8220 (Maximum aantal prestaties is overschreden) kunnen zijn 

Melding PDF: Het maximale aantal per #2# #3#, uit pakket #6# is bereikt. Voor meer 

informatie verwijzen wij u naar de verzekeringsvoorwaarden. 

 

Deze foutmelding kan het volgende betekenen: 

De maximale vergoeding uit het pakket (aanvullende of basisverzekering) is bereikt.  

 

Vergoeding uit de aanvullende verzekering: 

De verzekerde heeft bij cVGZ een aanvullende verzekering afgesloten waaruit een aantal 

behandelingen aan beweegzorg worden vergoed. Vanuit het pakket voor beweegzorg worden 

meerdere soorten zorg vergoed, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, oefentherapie, maar ook 

osteopathie zijn. In de verzekeringsvoorwaarden kunt u of de verzekerde raadplegen wat de 

maximale vergoeding is vanuit het afgesloten aanvullende pakket en wat er onder beweegzorg valt. 

U kunt via Vecozo raadplegen hoe uw patiënt verzekerd is bij cVGZ. Is de verzekerde bij een andere 

praktijk onder behandeling geweest? Vraag uw patiënt naar het aantal behandelingen zodat u weet 

hoeveel behandelingen nog voor vergoeding in aanmerking komen. Wegens de privacywetgeving 

mogen wij deze informatie niet doorspelen aan derden. Is de maximale vergoeding bereikt? Dan kunt 

u de nota naar de verzekerde sturen. Wij nemen vanaf 01-01-2017 geen debiteurenrisico meer over. 

Declareert u met CSI 008? Houd er rekening mee dat deze vergoed wordt tot de maximale 

vergoeding uit de verzekeringsvoorwaarden. 

 

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/paramedische-zorg/polisvoorwaarden
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Een maximale vergoeding vanuit de basisverzekering kan nooit behalve: 

Alleen verzekerden jonger dan 18 jaar kunnen behandelingen beweegzorg vergoed krijgen vanuit de 

basisverzekering, voor een acute indicatie. cVGZ vergoedt maximaal 18 behandelingen per indicatie 

per kalenderjaar.  

Behandelingen fysiotherapie bij verzekerden jonger dan 18 jaar declareert u met CSI 003. 

Behandelingen kinderfysiotherapie declareert u in 2 series: de 1e serie van 9 behandelingen onder 

CSI 004 en de 2e serie van 9 behandelingen onder CSI 005. 

Oefentherapie bij verzekerden jonger dan 18 jaar declareert u ook in 2 series: de 1e serie van 9 

behandelingen onder CSI 006 en de 2e serie van 9 behandelingen onder CSI 007. 

Heeft u 18 behandelingen gedeclareerd, dan kunt u verder gaan op CSI 009, mits de verzekerde een 

aanvullende verzekering heeft.  
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0030 Combinatie van behandeling komt niet voor vergoeding in aanmerking 
 

 
 

Melding Ohibo: Combinatie van behandelingen komt niet voor vergoeding in aanmerking  

Melding Vektis: Prestatie voldoet niet in combinatie met eerdere prestatie.  

Melding PDF: Combinatie van behandelingen komt niet voor vergoeding in aanmerking 

 

Deze foutmelding kan het volgende betekenen: 

- De behandeling die gedeclareerd wordt, mag niet in combinatie met een behandeling die (al) 

gedeclareerd is.   

- Het kan zijn dat een andere praktijk eerst gedeclareerd heeft voor deze verzekerde, met 

dezelfde behandeldatum.  
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0293 Voor prestatie #1# (#2#, soort prestatie #3#) is geen enkele deelname 

gevonden die de prestatie in de pakketdekking heeft en daarvoor primaire 

dekking biedt 
 

 
 

Melding Ohibo: Voor prestatie #1# (#2#, soort prestatie #3#) is geen enkele deelname 

gevonden die de prestatie in de pakketdekking heeft en daarvoor primaire 

dekking biedt. 

Melding Vektis:  Prestatie is niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden. 

Melding PDF:  Er is geen vergoeding mogelijk voor #2# volgens de 

verzekeringsvoorwaarden. 

 

Deze foutmelding kan het volgende betekenen: 

- De verzekerde is niet/of niet meer verzekerd op de behandeldatum die u declareert. Dit kunt u 
controleren in Vecozo. 

- De indicatiecode die u hebt gebruikt, is niet correct of kan niet gebruikt worden voor de 
betreffende verzekerde. Bijvoorbeeld: er wordt gedeclareerd met indicatiecode 003 voor een 
verzekerde ouder dan 18 jaar.   

- Het kan zijn dat u geen CSI-code en/of diagnosecode aangeleverd hebt, waardoor cVGZ niet 
kan bepalen of de vergoeding vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering vergoed 
moet worden. 

  

https://www.vecozo.nl/default.aspx


9 
 

0858 Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer moet -indien gevuld- of 

gevuld zijn met een Ohibo back office bekende zorgpartij van het type 

individuele zorgverlener 
 

 
 

Melding Ohibo:  (EI) Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer #1# moet -indien gevuld- 

gevuld zijn met een OHI Back Office bekende zorgpartij van het type 

individuele zorgverlener 

Melding Vektis:  Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme 

voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist. 

Melding PDF:  

 

Deze foutmelding kan het volgende betekenen: 

- De AGB-code van de verwijzer/voorschrijver moet de individuele AGB-code van de 
verwijzer/voorschrijver zijn volgens de Vektis standaard. Bijvoorbeeld een huisarts of specialist 
verwijst door, dan dient u de individuele AGB-code van deze verwijzer te gebruiken. Wanneer 
u de praktijk-AGB vermeld, dan is dit niet correct en wordt de AGB-code niet herkend.  

- De AGB-code van de verwijzer is een niet-bestaande AGB-code. 
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0249 In geval van een zorgverlener als uitvoerder (#1#) moet deze de gehele 

periode (#3#) in een hiërarchie met de locatie (#2#) voor komen 
 

 
 
Melding Ohibo:  In geval van een zorgverlener als uitvoerder (#1#) moet deze de gehele 

periode (#3#) in een hiërarchie met de locatie (#2#) voor komen. 
Melding Vektis:  Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder heeft geen overeenkomst met 

declarerende praktijk of instelling. 
Melding PDF:   De persoonlijke zorgverlenerscode heeft geen relatie met de praktijkcode. 
 
Deze foutmelding kan het volgende betekenen: 

- De betreffende zorgaanbieder is niet werkzaam in de praktijk waar de behandeling is gegeven 
op de aangeleverde behandeldatum. 

- De betreffende zorgaanbieder is al ingeschreven bij Vektis, maar dit is nog niet verwerkt in ons 
systeem. Dit duurt maximaal een maand. 

 
 

 


