Declaraties eerste trimester SEO’s
t.b.v. jaarrekening
echocentrum
Dit document beschrijft hoe u inzage verkrijgt in de eerste trimester SEO (ET SEO) declaraties ten
behoeve van de jaarrekening 2021 van uw echocentrum. Deze werkwijze is alleen van toepassing
voor dit jaar. De bedoeling is om een generieke oplossing aan te bieden voor het boekjaar 2022 zodat
u op een eenvoudige wijze deze informatie uit Peridos kunt halen.

Echocentrum
1. Verrichte en uitbetaalde ET SEO’s in 2021
In het declaratiebundel overzicht dient u de volgende filteropties in te stellen:
•
•

aanmaakdatum vanaf
aanmaakdatum t/m

01-09-2021
31-12-2021

In het bundelnummer zit het jaartal verwerkt wanneer de declaraties in de betreffende bundel zijn
uitbetaald.

Als resultaat van de ingestelde filteropties worden alle declaratiebundels getoond met daarin ET SEO
declaraties die in 2021 zijn verricht en uitbetaald.

In de kolom Uitgebreid kan met behulp van het icoon het document behorend bij de
declaratiebundel worden gedownload. Het pdf-bestand bevat de belangrijkste gegevens met
betrekking tot de declaratiebundel, waaronder een overzicht van de in de bundel opgenomen
declaraties
Op basis van de gegevens in het document behorend bij de declaratiebundel kan zowel het aantal
declaraties als het aantal foetussen opgeteld worden ten behoeve van de jaarrekening.
Het totaalbedrag van de declaraties wordt onderaan het document vermeldt.
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2. Verrichte en niet uitbetaalde ET SEO’s in 2021
A. In 2021 verrichte ET SEO’s die zijn afgewezen
Op het declaratieoverzicht dient u de volgende filteropties in te stellen:
•
•
•

verrichtingsdatum vanaf
verrichtingsdatum t/m
status

01-09-2021
31-12-2021
Afgewezen

Als resultaat van de ingestelde filteropties worden alle declaraties getoond met een
verrichtingsdatum in 2021 met de status ‘Afgewezen’.
Onder het overzicht wordt onder ‘Totalen’ de volgende totaaltellingen getoond van de geselecteerde
declaraties:
• Aantal declaraties: totaaltelling van het aantal debet declaraties in de selectie
• Aantal foetussen: totaaltelling van het aantal foetussen van de debet declaraties in de selectie
• Totaalbedrag: totaaltelling van het declaratiebedrag van de debet declaraties in de selectie

B. In 2021 verrichte ET SEO’s waarvan de uitbetaling in 2022 wordt verwacht
STATUS NIET BETAALBAAR
Een declaratie met status ‘Niet betaalbaar’ is nog niet uitbetaald en kan achteraf nog gecorrigeerd en
ter betaling worden aangeboden in één van de toekomstige betaalruns in 2022.
Om inzage te verkrijgen welke declaraties dit betreft, dient u in het declaratieoverzicht de volgende
filteropties in te stellen.
•
•
•

verrichtingsdatum vanaf
verrichtingsdatum t/m
status
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01-09-2021
31-12-2021
Niet betaalbaar
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Als resultaat van de ingestelde filteropties worden alle declaraties getoond met een
verrichtingsdatum in 2021 met de status ‘Niet betaalbaar’.
In het overzicht wordt onder ‘Totalen’ de volgende totaaltellingen getoond van de geselecteerde
declaraties:
•
•
•

Aantal declaraties: totaaltelling van het aantal debet declaraties in de selectie
Aantal foetussen: totaaltelling van het aantal foetussen van de debet declaraties in de selectie
Totaalbedrag: totaaltelling van het declaratiebedrag van de debet declaraties in de selectie

Voor de uitvalreden van de declaratie kan op de desbetreffende declaratie geklikt worden. Hierdoor
wordt de detailpagina van deze declaratie getoond.

In het tabblad ‘Gegevensoverzicht’ wordt aangegeven welk uitslaggegeven of welke uitslaggegevens
niet voldoen aan de voorwaarden voor betaling.

V1.0/07-03-2022

pagina | 4

STATUS BETAALBAAR
Een declaratie met status ‘Betaalbaar’ is nog niet uitbetaald en wordt uitbetaald in de eerstvolgende
betaalrun.
In het declaratieoverzicht dient u de volgende filteropties in te stellen:
•
•
•

verrichtingsdatum vanaf
verrichtingsdatum t/m
status

01-09-2021
31-12-2021
Betaalbaar

Als resultaat van de ingestelde filteropties worden alle declaraties getoond met een
verrichtingsdatum in 2021 met de status ‘Betaalbaar’.
In het overzicht wordt onder ‘Totalen’ de volgende totaaltellingen getoond van de geselecteerde
declaraties:
•
•
•

Aantal declaraties: totaaltelling van het aantal debet declaraties in de selectie
Aantal foetussen: totaaltelling van het aantal foetussen van de debet declaraties in de selectie
Totaalbedrag: totaaltelling van het declaratiebedrag van de debet declaraties in de selectie
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C. In 2021 verrichte ET SEO’s die reeds zijn uitbetaald in 2022
Op het declaratieoverzicht dient u de volgende filteropties in te stellen:
•
•
•

verrichtingsdatum vanaf
verrichtingsdatum t/m
status

01-09-2021
31-12-2021
Ter betaling aangeboden

In het bundelnummer zit het jaartal verwerkt indien de declaraties in de betreffende bundel zijn
uitbetaald. Door tweemaal te klikken op de kolom ‘Bundelnummer’ worden de bundelnummers
gesorteerd waarbij de bundels uit 2022 bovenaan worden getoond.
Klik door de pagina’s met de resultaten totdat de pagina getoond wordt waar het jaartal van de
bundelnummer zowel 2022 als 2021 bevat. In onderstaande voorbeeld is dat pagina 2.

Per pagina worden 15 declaraties getoond. In bovenstaand voorbeeld betekent dit 1 pagina * 15
declaraties = 15 declaraties + 1 declaraties op pagina 2 = totaal 16 declaraties die zijn verricht in 2021
en uitbetaald zijn in 2022.
Om tot het bedrag te komen van de uitbetaalde ET SEO’s in 2022 moeten voor deze declaraties het
aantal foetussen opgeteld worden die vermeld worden in de kolom ‘Aantal foetussen’ en vervolgens
vermenigvuldigd worden met het tarief van € 110,70.

V1.0/07-03-2022

