
InterShift: Financiële Waarnemers Module

DE VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN DE  
FINANCIËLE WAARNEMERS MODULE ZIJN: 

 Voor de huisartsenpost:
 • Vele uren tijdswinst per maand:
  -  Declaraties van waarnemers moeten inboeken 

is verleden tijd
  -  Eén standaard declaratie (formaat) en dus 

géén verschillende soorten binnenkomende 
declaraties van waarnemers 

  -  Door self-billing geen fouten meer in 
declaraties van waarnemers waardoor er niet 
meer gecontroleerd of nagebeld/gemaild 
hoeft te worden

 •  Declaratie op basis van daadwerkelijk gemaakte 
uren en kilometers

 •  Inzichtelijk welk tarief voor welke dienst en 
periode gebruikt is

 
 •  Alle betalingen naar huisartsen en waarnemers 

in InterShift HAP
 •  Declaraties altijd volgens de eisen van de 

Belastingdienst
 • Eenduidige rapportage mogelijk

 Voor de waarnemer:
 •  Tijdswinst door het niet te hoeven declareren 

(self-billing)
 •  Minder (kans op) fouten in declaraties van 

waarnemers
 •  Snelle uitbetaling van declaraties door reguliere 

betaalrondes van de huisartsenpost
 •  Declaraties altijd volgens de eisen van de 

Belastingdienst

Door de toenemende vraag naar eerstelijnszorg stijgt het aantal diensten dat een huisartsenpost in moet 
zetten om patiënten optimaal te kunnen bedienen. Deze diensten worden veelal niet door de gevestigde 
huisartsen verzorgd maar door waarnemers. Dit brengt extra administratieve handelingen met zich mee. 
Het declareren door de waarnemer van de gemaakte uren aan de post vergt voor beiden veel tijd. Ook 
kunnen hierbij gemakkelijk fouten ontstaan die weer gecorrigeerd moeten worden waardoor er wederom 
meer tijd verloren gaat. Tijd en dus geld dat beter elders gebruikt kan worden. 

Om dit voor huisartsenposten veel gemakkelijker en goedkoper te maken introduceert InterShift de 
InterShift HAP – Financiële Waarnemers Module. Deze optionele module kan gebruikt worden in combi-
natie met de online InterShift HAP applicatie en verzorgt het gehele declaratie proces tussen de huisart-
senpost en waarnemers die extra diensten gedraaid hebben. Door self-billing hoeven waarnemers geen 
declaraties meer op te stellen en de huisartsenpost hoeft deze niet meer in te boeken en kan er direct 
worden afgerekend met de waarnemer.

“Sinds dit jaar werken we met de InterShift – HAP Financiële Waarnemers  
Module. Hiermee zijn we in staat om declaraties en uitbetaling van  
waarnemers op de post veel goedkoper en efficiënter te laten verlopen.  
Door self-billing ontstaan er geen fouten meer door verkeerd opgestelde of 
ingevoerde declaraties, worden direct de daadwerkelijk gewerkte uren en 
kilometers gedeclareerd en gaat de uitbetaling op dezelfde manier als bij  
gevestigde huisartsen. Scheelt ons uren werk door minder invoer, minder  
herstellen van fouten en minder noodzaak voor controle.”
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DE MOGELIJKHEDEN VAN DE  
FINANCIËLE WAARNEMERS MODULE ZIJN: 

• Automatisch declareren en uitbetalen aan waarnemers 
wanneer diensten door de post verkocht worden

• Self-billing door de huisartsenpost, elke waarnemer 
heeft een uniek opvolgend declaratienummer

• Uitbetalen per week (nummer) of per maand
• Declaraties inzichtelijk als PDF in InterShift HAP voor 

huisartsenpost en waarnemer
• Uitbetalen van diensten met verschillende tarieven 

(Normaal / Feestdagen)

• Per dag kan er bepaald worden tegen welk tarief een 
dienst verkocht mag worden

• Een dienst op een dag kan een verschillend tarief 
hebben gebaseerd op werktijden

• Invoeren en gebruik van kilometer vergoeding, 
waarbij Google MAPS gebruikt wordt

• Integratie met de declaratiemodule die ook voor 
gevestigde huisartsen gebruikt wordt 

• Export naar SEPA en optioneel naar andere pakketten

HEEFT U INTERESSE OM TE ZIEN WAT DE FINANCIËLE WAARNEMERS 
MODULE VOOR UW HUISARTSENPOST KAN BETEKENEN?

Graag maken wij een afspraak met u voor een gesprek over de voordelen en mogelijkheden  
van de Financiële Waarnemers Module voor uw organisatie.

Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvende informatie met Dennis Slagers 055 - 76 30 444 
of dennis@intershift.nl.
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