
 

 

Aanmelden van een nieuwe GTZ cliënt via het teamaccount 

 
 

Ga naar de startpagina van uw account 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Klik op het menu item ‘’Nieuwe cliënt aanmelden’’ 

 
 

 
 

                           Er volgt nu een aanmeldformulier. Vul het formulier volledig in. 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

De cliënt is nu toegevoegd aan het cliëntenbestand.  
Controleer of alles volledig is ingevuld en kies voor ‘’Opslaan’’ om de aanmelding te bevestigen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik de Indicatielijst (zie blz 3) 

om de indicaties in te vullen 

Klik op het pijltje en selecteer de juiste 

huisarts/apotheek (U hoeft niet de hele naam 

in te typen!!!) 

Zet de verzekering op “Automatisch declareren” 

 



 

 

 

De  Indicatielijst 
 

 

Arteriële stoornissen Prophylaxe veneuze tromboembolie

513 perifeer vaatlijden 800 prophylaxe

540 arteriële embolie 811 heupoperatie

600 cerebrovasculaire insufficiëntie / accident (CVI / CVA) 811 knieoperatie

611 transient ischaemic attack TIA 814 botfractuur/immobilisatie

612 recidief cerebrale embolie

613 cerebrale embolie Ritme- en geleidingsstoornissen

614 cerebrale embolie bij boezemfibilleren 210 boezemfibrilleren

615 pulmonale hypertensie 215 paroxysmaal boezemfibrilleren

216 boezemfibrilleren bij klepgebrek

Hartchirurgie 218 boezemfibrilleren bij mitralisstenose

710 mech. klepprothese 222 ventriculaire tachycardie e.a. geleidingsstoornissen

711 mech. mitralisklepprothese 240 pacemaker

712 mech. aorta klepprothese

718 biologische klepprothese Trombofilie

723 reconstructie hart malf 816 proteïne C deficiëntie

724 recontructie ventrikel aneur 817 antitrombine deficiëntie

730 coronaire vaatchirurgie 818 proteïne S deficiëntie

731 PTCA 819 APC resistentie (factor V leiden)

733 stent 820 Factor II mutatie

713 mech. tricuspidaalklepprothese 823 antifosfolipiden syndroom

714 mech. aortaklepprothese oude generatie 825 hyperhomocysteïnemie

715 mech. aortaklepprothese nieuwe generatie met 

risicofactor

716 mech. aortaklepprothese nieuwe generatie zonder 

risicofactor

Vaatchirurgie

734 percutane klep 740 vaatchirurgie

741 vaatoperatie aorta abdominalis

Ischaemische hartziekten 742 vaatoperatie benen

110 hartinfarct 743 vaatoperatie arteria carotis

120 recidief hartinfarct 744 embolectomie

130 angina pectoris

132 onstabiele angina pectoris Veneuze stoornissen

140 aneurysma cordis 410 dvt been.bekken

412 dvt been.bekken postoperatief

Longembolie 413 dvt been.bekken post-partum

550 longembolie e.c.i 416 recidief dvt

552 longembolie postoperatief 417 recidief dvt been/bekken onder adequate 

antistollingstherapie

553 longembolie post partum 422 mesenteriaal trombose

554 recidief longembolie 423 veneuze armtrombose

557 recidief longembolie onder adequate 

antistollingstherapie

424 veneuze trombose overige venen

430 oppervakkige flebitis

Overige hartziekten 432 oppervakkige flebitis recidief

321 mitraalklepgebrek(en) 434 ulcus cruris

322 aortaklepgebrek(en) 442 varicosis geopereerd

334 congenitale aandoening

340 decompensatio cordis Anders

350 cor pulmonale, Zie extra medische informatie

360 cardiomyopathie

370 tumor/thrombus in het hart


