
 

 
Aan alle gebruikers van JDS Wind! 
 
 

Purmerend, december 2021 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Update 2022 
 
De update voor 1 januari 2022 is beschikbaar: https://www.jds-dental.nl/jdswindupdate.zip. 
 
LET OP: Het hoofdstuk prothese is herzien.  
Daarom is aan te raden deze update door te voeren als alle prothesebehandelingen over 2021 zijn 
ingevoerd. Mocht er achteraf toch in 2022 prothesewerk moeten worden ingevoerd over 2021 dan kan 
dit niet via de status maar bij inv.ver. (bijvoorbeeld: !p21). 
 
Heeft u thuis of op een andere lokatie ook JDS geïnstalleerd, voer dan ook daar de update door. Maak 
altijd eerst een goede back-up. 
 
Tip: Klik op het JDS Wind! icoon op uw bureaublad en voer éénmalig als wachtwoord 'download' in. 
De update start dan vanzelf. 
 
 
BELANGRIJK: De tarieven zijn niet meteen aangepast.  
Linksonder ziet u een knop om de tarieven door te voeren. DEZE DOORVOEREN/AANKLIKKEN 
VOORDAT U BEHANDELINGEN INVOERT VOOR 2022. 
 
 

 
 
 
Denkt u eventueel om de volgende punten (zelf aan te passen): 

• Zelf de codes aanpast waarvoor geen tarief is vastgesteld, bijvoorbeeld niet nagekomen af-
spraak (C90). 

• Bij het hanteren van andere tarieven (bijvoorbeeld 5% extra i.v.m. afspraken zorgverzekeraar) 
let dan op dat u deze zelf aanpast in de tarievenlijst. 

• Mochten er behandelcodes komen te vervallen per 1-1-2022 (zie verderop in deze brief) denk 
er dan om dat u deze wellicht gebruikt in uw voorkeursknoppen bij ‘Invoeren verrichtingen’. U 
kunt deze zelf aanpassen via ‘Instellingen’ – ‘Vormgeving’.  

 
 
 
 
 

https://www.jds-dental.nl/jdswindupdate.zip
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Achteraf invoeren 
 
Moet u toch nog iets invoeren met een oud tarief dan kunt u dit doen d.m.v. linksonder in het witte in-
voervakje (bij invoeren verrichtingen) eerst een ! te plaatsen gevolgd door de behandelcode, bijvoor-
beeld: !C11. Druk hierna op 'Enter' en u kunt nu het bedrag zelf aanpassen. 
 
Ook kunt u de tarieven terugzetten in de tijd. Let wel op dat u dan ook de oude behandelcodes ge-
bruikt. 
 
 

 
 
 
 
Aanpassingen in JDS 
 
Na het doorvoeren van de update zijn er de volgende wijzigingen beschikbaar: 

• Bij gebruik van Pien is de nieuwe koppeling nu actief. 

• MZTools (om retourinformatie te kunnen lezen van Vecozo) zijn nu ook de WLZ-foutcodes 
toegevoegd. 

• JDSBrug ook geschikt voor de nieuwe Vecozo G4-certificaat. 

• In het Logboek is het nu mogelijk om de patiëntgegevens te verbergen middels de knop “Ver-
berg NAW”. 

 
Aanpassingen Agenda 3.0 
 
Voor de nieuwe agenda zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

• Klik met rechts op een een dag en u kunt een extra werkdag toevoegen (bijvoorbeeld als u 
eenmalig zou willen werken op een bepaalde dag). 

• Het is nu mogelijk om een werktijd binnen een bepaalde periode actief te laten zijn. Bijvoor-
beeld als u alleen tussen 1 januari en 31 maart zou willen werken. 

• Met de module “Online afspraken” kunnen patiënten online een afspraak plannen en hun hui-
dige afspraken inzien. In de praktijk kan dit veel tijd besparen door het minder telefonisch in-
plannen van de afspraken. Interesse? Neem dan contact met ons op. 

• Volledig automatisch kunt u de patiënt oproepen voor de controle. Eenmalig wordt dit inge-
steld en het systeem verstuurd vanzelf de oproepjes via de mail. Zo kunt u dit niet vergeten te 
versturen. Ook hiervoor geldt: Heeft u interesse, neem dan contact met ons op hierover. 
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Geheel nieuw en i.c.m Agenda 3.0 hebben wij Telhook ontwikkeld. Met dit programma zie je wie er 
belt en eventueel is het mogelijk om gelijk de patiëntenkaart te openen van deze beller. Ook is het 
mogelijk om vanuit JDSWind en de agenda de patiënt automatisch te bellen. Dit werkt samen met on-
ze VOIP oplossing. Heeft u interesse: stuur ons dan een e-mail waarna wij contact met u op zullen 
nemen. 
 

 
 
 
 
Agenda 3.0 
 
Mocht u de nieuwe agenda nog niet gebruiken dan ziet u rechtsonder een knop “Demo Agenda 3.0. 
Hiermee kunt u naast de gebruikelijke agenda een kijkje nemen (met uw eigen patiënten) in deze 
nieuwe agenda. Er zitten meerdere voordelen aan deze agenda, vooral het slepen/verplaatsen van de 
afspraak is eenvoudiger, maar ook vrije teksten kunnen invoeren en behandelcodes een eigen kleur 
geven…en nog veel meer! Een aantal collegae van u zijn al naar volle tevredenheid overgestapt. 
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Extra uitleg Agenda 3.0 
 
Natuurlijk heeft u vragen met het uitproberen van de nieuwe agenda. Speciaal hiervoor hebben wij 
een online video beschikbaar welke op onze website beschikbaar is. Ook is het mogelijk dat iemand 
van ons langskomt voor een training (tegen vergoeding).   
 
Het definitief overstappen naar de nieuwe agenda is gratis! 
 
 
Gewijzigde behandelcode 
 
Waarschijnlijk bent u al de hoogte. Het gehele C- en P-hoodstuk is herzien. Hieronder een overzicht 
wat het voorheen was en nu is geworden. 

 

Overzicht nieuwe codering C-hoofdstuk 

Code 

2022 

Prestatiebeschrijving 2022 Code 

2021 

Prestatiebeschrijving 2021 

C001 Consult ten behoeve van een intake 
    

C002 Consult voor een periodieke controle C11 Periodieke controle 

C003 Consult, niet zijnde periodieke con-

trole 

C13 Probleemgericht consult 

C010 Aanvullende medische anamnese na 

(schriftelijke) routinevragen 

C22 Aanvullende medische anamnese na (schrifte-

lijke) routinevragen 

C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve 

van second opinion 

    

C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve 

van het integrale behandelplan 

C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleg-

gen en verstrekken van behandelplan aan de 

patiënt 

C013 Studiemodellen C29 Studiemodellen 

C014 Pocketregistratie C91 Pocketregistratie 

C015 Parodontiumregistratie C92 Parodontiumregistratie 

C020 Mondzorg aan huis C80 Mondzorg aan huis 

C021 Toeslag avond, nacht en weekend 

uren (anw-uren) 

C85 Weekendbehandeling 

C86 Avondbehandeling 

C87 Nachtbehandeling 

        

Prestatiebeschrijving verplaatst naar andere hoofdstukken 

A30 Voorbereiding behandeling onder 

algehele anesthesie 

C84 Voorbereiding behandeling onder algehele an-

esthesie 

G66 Planmatig beslijpen van alle voor-

tanden, per boven- of onderkaak 

C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per 

boven- of onderkaak 
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Overzicht nieuwe codering P-hoofdstuk 

Code 

2022 

Prestatiebeschrijving 2022 Code 

2021 

Prestatiebeschrijving 2021 

a. Gedeeltelijk kunstgebit 
    

P001* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 

1-4 elementen 

P10* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 

elementen 

P002* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 

5-13 elementen 

P15* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 

elementen 

P003* Frame kunstgebit, 1-4 elementen P34* Frame kunstgebit, 1-4 elementen 

P004* Frame kunstgebit, 5-13 elementen P35* Frame kunstgebit, 5-13 elementen 

b. Volledig kunstgebit 
    

P020* Volledig kunstgebit bovenkaak P21* Volledig kunstgebit bovenkaak 

P021* Volledig kunstgebit onderkaak P25* Volledig kunstgebit onderkaak 

P022* Volledig kunstgebit boven- en onder-

kaak 

P30* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 

P023* Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak P45* Noodkunstgebit 

c. Toeslagen 
    

P040 Toeslag voor individuele afdruk bij 

volledig kunstgebit 

P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 

P14 Individuele afdruk met randopbouw 

P041 Toeslag voor individuele afdruk bij 

gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 

P16 Toeslag voor individuele afdruk met randop-

bouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 

P042 Toeslag voor beetregistratie met spe-

cifieke apparatuur 

P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke 

apparatuur 

P043 Toeslag voor frontopstelling of beet-

bepaling in aparte zitting 

P37 Frontopstelling in aparte zitting 

P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswal-

len 

P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, 

per kaak 

    

P045 Toeslag immediaat kunstgebit P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief 

verhoogd met per immediaat te vervangen 

element 

P046 Toeslag voor elk element bij een 

overkappingskunstgebit 

P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een 

overkappingskunstgebit 

P047 Toeslag voor gegoten anker bij ge-

deeltelijk kunstgebit van kunsthars 

P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk 

kunstgebit van kunsthars 

P048 Toeslag voor maken precisiekoppe-

ling, per koppeling of staafhuls 

P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per 

koppeling of staafhuls 

P049 Toeslag voor aanbrengen telescoop-

kroon met precisiekoppeling 

P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met 

precisiekoppeling 
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Code 

2022 

Prestatiebeschrijving 2022 Code 

2021 

Prestatiebeschrijving 2021 

d. Aanpassingen bestaand kunstgebit 
    

P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per 

kaak 

P06 Tissue conditioning volledig kunstge-

bit, per kaak 

P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van 

kunsthars of framekunstgebit, per kaak 

P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunst-

gebit of framekunstgebit, per kaak 

P062* Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak P01* Opvullen volledig kunstgebit, indirect 

zonder randopbouw, per kaak 

P02* Opvullen volledig kunstgebit, indirect 

met randopbouw, per kaak 

P063* Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct 

zonder randopbouw, per kaak 

P04* Opvullen volledig kunstgebit, direct 

met randopbouw, per kaak 

p064* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 

of framekunstgebit, indirect, per kaak 

P51* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / fra-

mekunstgebit, indirect zonder randop-

bouw, per kaak 

P52* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / fra-

mekunstgebit, indirect met randop-

bouw, per kaak 

P065* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 

of framekunstgebit, direct, per kaak 

P53* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / fra-

mekunstgebit, direct zonder randop-

bouw, per kaak 

P54* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / fra-

mekunstgebit, direct met randopbouw, 

per kaak 

P066* Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke 

pijlers zonder staafdemontage, per kaak 

P70* Opvullen overkappingskunstgebit op 

natuurlijke pijlers zonder staafdemon-

tage, per kaak 

P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit P65 Planmatig inslijpen van het bestaande 

kunstgebit 

P068* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, 

per kaak 

P07* Reparatie volledig kunstgebit, zonder 

afdruk, per kaak 

P069* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per 

kaak 

P08* Reparatie volledig kunstgebit, met 

afdruk, per kaak 

P070* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 

of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak 

P57* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ fra-

mekunstgebit, zonder afdruk, per kaak 

P071* Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunst- P58* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ fra-
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gebit van kunsthars of framekunstgebit, met 

afdruk, per kaak 

mekunstgebit, met afdruk, per kaak 

P79* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met 

element of anker inclusief afdruk, per 

kaak 

P072* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunst-

hars of frame kunstgebit met element(en) tot 

volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak 

P78* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met 

element(en) tot volledig kunstgebit 

inclusief afdruk,  

 
 

Code 

2022 

Prestatiebeschrijving 

2022 

Code 

2021 

Prestatiebeschrijving 2021 

nvt verwijderd P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het be-

staande kunstgebit 

nvt verwijderd P27 Reoccluderen 

nvt verwijderd P28 Naregistratie en remounten 

nvt verwijderd P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp 

van specifieke apparatuur 

nvt verwijderd P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 

nvt verwijderd P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 

nvt verwijderd P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 

        

Prestatiebeschrijving verplaatst naar andere hoofdstukken 

R91* Wortelkap met stift P31* Wortelkap met stift 

 
 
 
Verder kleine reminders 
 

• Gebruikt u al volledige automatische reminders in de praktijk per SMS en/of e-mail of een 
combinatie hiervan? 

• Eventueel kunnen we Visiquick (digitaal röntgen) leveren. Of dit onderbrengen bij ons 

• Ook het leveren van computers, beheer etc… kunt u bij ons terecht. Vraag naar de mogelijk-
heden. Wellicht een keer een geheel vrijbkijvende offerte? 

 
 
Tariefsverhoging onderhoudscontract 
 
De jaarlijkse bedragen voor het onderhoudscontract zullen worden verhoogd met 3,5 procent, vanaf 
de eerstkomende vervaldag. Ook zal JDSbrug worden verhoogd met €5 per jaar. 
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Bereikbaarheid JDS 
 
Voor vragen kunt u ons bereiken op de werkdagen maandag t/m vrijdag vanaf 8.30 uur tot 17.00 uur.  
De kerstdagen, nieuwjaarsdag en de weekenden zijn we gesloten. De vrijdagen 24 en 31 decem-
ber zijn we bereikbaar tot 12.00 uur.  
 
Bij drukte kunt u ons ook een e-mail sturen: info@jds-dental.nl 
 
 
Tot slot 
 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en vooral een gezond en hopelijk (gedeeltelijk) Corona-vrij 
2022! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
JDS Automatisering 
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Te doen vóór de update 
 
Zoals gebruikelijk verdient het aanbeveling om vooraf te declareren voor alle zorgverzekeraars. Dus 
ook voor de niet afbehandelde patiënten. Dat is bij het betreffende onderdeel aan te geven. Ook als u 
niets doet naar de zorgverzekeraars raden we toch aan om dit te controleren. Wellicht is er toch 
ooit iets ingevoerd. 
 
Voor de ‘particulieren’ hoeft u niet alles uit te draaien. Maar let wel: op declaraties in 2022 worden op 
de nota de verzekeringsgegevens van 2022 vermeld bij alle verrichtingen, dus ook bij die uit 2021.  
 
NB: Komt u op bv. 5 januari 2022 terug van wintersport en heeft u nog niet alles gedeclareerd? Doe 
dit dan alsnog voor de update! Zet daarbij, met ons pakket NIET open en met een dubbelklik op de tijd 
rechtsonder, de datum terug naar 31 december 2021, en ga dan declareren. Denk eraan dat u, als 
alles goed is verlopen, op identieke wijze de datum weer terugzet naar wat het moet zijn. Doe dat heel 
precies, dus zowel de datum als de tijd en het jaar (2022). 
 
 
Eindejaarsverwerking 
 
Iedere ondernemer is verplicht om per 31 december van elk jaar een lijst uit te draaien met alle open-
staande posten. In JDS Wind! kunt u die stap voorlopig overslaan en na de update gewoon verrichtin-
gen en ontvangsten invoeren. U kunt immers altijd achteraf alsnog een dergelijk overzicht aanmaken 
via de Debiteurenadministratie, daar Overzicht openstaande posten en daarbij de eerste datum terug-
zetten op bv. 31-12-2021. 
 
 
De boekhouding 
 
Ook de boekhouding kan later worden afgerond. Omdat alles wordt geboekt op grootboekrekeningen 
waaraan het jaar is gekoppeld. Wie denkt dat hij/zij zover is kan de boekhouding als volgt afsluiten: 
 
1. Zorg er voor dat alle boekingen over 2021, dus ook de ontvangsten, zijn ingevoerd. 
2. Vraag uw boekhouder of accountant of die de speciale boekingen doet (zoals afschrijvingen e.d.) 

of dat u die zelf moet doen. 
3. Wie de boekhouding compleet met openingsbalans etc. heeft verzorgd, controleert nu eerst de 

eindsaldi van kas, bank en giro via ‘Balans en Verlies- en Winstrekening’, boven in boekjaar 2021. 
Maak evt. correcties. 

4. Laat het Mutatieverslag Debiteuren printen en de Balans en Verlies- en Winstrekening. Zet daarna 
een doos papier gereed en laat alle boekingen van het jaar printen.  

     Verander bij beide eerst het boekjaar in 2021 en controleer de periode (1-1 t/m 31-12). 
     Voer daarna geen verrichtingen meer in in het voorbije jaar! Moet dat toch, dan moet u die apart 

noteren en toevoegen aan de bulk uitvoer en doorgeven aan de boekhouder of accountant! 
 
 
Statistieken verrichtingen 
 
Deze zijn ondergebracht in de boekhouding omdat daar een wachtwoord op zit. Let wel: dit overzicht 
betreft de INGEVOERDE verrichtingen in een bepaalde periode. Er is dus in principe geen enkele re-
latie met de omzetcijfers! Ook wegboekingen op nota’s etc. worden daarin niet verwerkt. De statistiek 
is dus meer iets waaruit u kunt halen hoeveel controles u heeft gedaan, hoeveel procent daarvan met 
tandsteenverwijdering, met vullingen, etc.. 
 
 


