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Soorten abonnementen
1. AOC codering t.b.v. medische apparatuur en gebouwgebonden installaties
2. AOC codering t.b.v. medische hulpmiddelen

Het abonnement op de AOC codering voor
medische hulpmiddelen
1. Voordelen abonnement landelijke AOC-borging
2. Werkwijze landelijk expertiseteam AOC
3. Aanmelden via website GMG
4. Starten met landelijke AOC
5. Conversie naar de landelijke AOC

6. De kosten
7. Stand van zaken

Voordelen abonnement landelijke AOC-borging
• Je krijgt online toegang tot het actuele bestand van de landelijke AOC-classificatie.

• Je kunt, bij aanschaf van een nieuw artikel met een nieuwe functionaliteit, nieuwe classificatiecodes aanvragen. Het
expertiseteam AOC geeft dan een nieuwe code uit voor alle ziekenhuizen.
• Je kunt advies vragen aan het expertiseteam of een nieuw artikel wel past in een bestaande classificatie.

• Het Landelijk expertiseteam kan ondersteunen bij de conversie van de Europese classificatiecodering CND-code (vanuit de
Europese Wetgeving MDR). Niet elk ziekenhuis hoeft zijn eigen classificatie te wijzigen.
• U houdt uw bestand op deze wijze actueel en voorkomt hoge kosten voor het actualiseren van verouderde bestanden.

Werkwijze landelijk expertiseteam AOC
•

Het expertiseteam bestaat uit een experts werkzaam in ziekenhuizen die de aanvraag van een abonnementhouder
beoordelen.

•

Het expertiseteam zal beoordelen in hoeverre een artikel in een bestaande AOC-codering thuis hoort met de
bijbehorende functionaliteit of dat er sprake is van een artikel met een nieuwe functionaliteit.

•

Het besluit van het expertiseteam is bindend en bepaald of er wel of geen mutatie moet plaats vinden.

•

1 keer per maand zal de voorzitter van het expertiseteam een e-mail met een overzicht van de mutaties van die maand
versturen naar de contactpersoon van de zorginstelling

•

Het expertiseteam bewaakt de stand van zaken m.b.t. andere classificatiesystemen.

Aanmelden via website GMG

Starten met landelijke AOC
• Aanmelden via de website: www. Gmgezondheidszorg.nl
• Op startpagina: Direct aanmelden: vul uw gegevens in
Na afsluiting abonnement krijgt u inloggegevens:
• Aanmelden via de website: www. Gmgezondheidszorg.nl
• Onder de knop AOC-codering kiest u voor AOC medische hulpmiddelen
• Hier vindt u het totale overzicht van de AOC-codering
• U kunt hier ook de vraag stellen aan het Expertiseteam over de functionaliteit van een artikel

Conversie naar de landelijke AOC
•

U sluit een abonnement af op de AOC codering medische hulpmiddelen. U kunt de actuele AOC codering downloaden.

•

Vervolgens kunt u starten met de conversie van huidige AOC in organisatie naar landelijke AOC codering. Of

•

Indien u nog geen gebruik maakt van de AOC, starten met implementatie van AOC in uw organisatie

•

Dit kost vaak veel tijd, afhankelijk van de hoeveelheid mutaties van oud naar nieuw. De coördinator medische hulpmiddelen van
de organisatie kan dit zelf doen of Intrakoop kan hierin ondersteunen. (meer informatie neem contact op met Laura Awad)

•

Nadat het bestand in het ERP-systeem geadopteerd is naar landelijke AOC, kunt u maandelijks de nieuwe AOC codering bijwerken.
U ontvangt van het expertiseteam bericht met een overzicht van de mutaties.

•

U houdt uw bestand op deze wijze actueel en voorkomt hoge kosten voor het actualiseren van verouderde bestanden.

De kosten
• De kosten van het abonnement zijn € 795,- exclusief BTW per jaar (2021).
• Verschil in prijs tussen de 2 abonnementen wordt veroorzaakt door de hoeveelheid mutaties in het bestand.

Stand van zaken
• Op 1 juli 2021 is de landelijke AOC-codering voor medische hulpmiddelen beschikbaar
• Het Landelijke expertiseteam is beschikbaar onder voorzitterschap van Addie Bouwman
• Advies om zoveel mogelijk zorginstellingen een abonnement te laten nemen zodat de kosten per instelling laag blijven.
• Als software leveranciers bereid zijn om een koppeling te maken dan is het mogelijk om de mutaties te downloaden in uw
systeem

Vragen?

