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Aanmaken patiënt via MyCareNet 3

Horizontale menubalk

 MyCareNet

 Info verzekerbaarheid

• Geef het rijksregisternummer van de patiënt in

• Klik op opstarten

• Geef uw pincode in wanneer hier om gevraagd wordt

• Klik op ‘OK’

• Klik op ‘Creatie patiënt’

• Vervolledig de patiëntenfiche + vul het verzorgingadres (verplicht)

• Klik op ‘OK’

• De patiënt wordt aangemaakt en zijn VI wordt automatisch ingevuld



VI patiënt nakijken 4

• Klik op ‘Patiënt’

• Selecteer de naam

• Klik op ‘VI’

• Klik rechts op ‘MyCareNet’

• Vink asynchrone wijze uit (dan kan je de gegevens onmiddellijk zien)

• Klik op opstarten

• Infiplus kijkt nu via MyCareNet de verzekerbaarheid van de patiënt na

• Klik op ‘OK’ wanneer de gegevens verschijnen

• Deze worden nu ingevuld in Infiplus

(de naam in het rood zal verdwijnen uit de agenda)



Versturen en ontvangen via MyCareNet 5

We raden u aan om regelmatig de berichten te ontvangen na het versturen van:

- Toiletaanvraag

- Aanvraag specifieke zorgen (Perfusie en Parenterale voeding)

- Palliatieve aanvraag

- Verzekerbaarheid

1. Klik op MyCareNet (aan de bovenkant van het scherm) – Ontvangen van berichten

2. Klik op ‘Opstarten’ 

3. Geef uw pincode in wanneer hier om gevraagd wordt en klik op ‘OK’

 Raadpleeg steeds de verschillende tabbladen 

(scoring, palliatief, STZ en verzekerbaarheid)

OPGELET:

U ontvangt hier geen berichten over de facturatie.



Toiletaanvragen via MyCareNet (verticaal links) 6

1. Menu Patiënt (verticaal links) 

2. Klik op de naam van de patiënt 

3. Klik op ‘Scoring’

4. Klik op ‘Nieuw’, niet op “wijzigen” (rechts)

5. Vul de gevraagde velden in

• Datum aanvraag: datum waarop de aanvraag verstuurd 

wordt

• Van: de datum vanaf wanneer de Scoring ingaat, dag 

eerste verzorging (max.10 dagen teruggaan)

• Een periode van: vul hier een getal in maximum 3 

maanden. 

U kan kiezen tussen maanden en weken of precieze 

datum met de kalender

• Score: de Katz-schaal 

6. Klik op ‘OK’

Indien het akkoord al bestaat niet versturen via MCN. 

7.  Klik op MyCareNet

8.  Klik op opstarten

9. Geef uw pincode in wanneer hier om gevraagd wordt

10. Klik op ‘OK’

OPGELET: 

Bij ‘Van’ mag u maximaal 10 dagen teruggaan in de tijd t.o.v. de datum van de aanvraag. 

Klik steeds op ‘Nieuw” om een aanvraag in te geven. Indien u op ‘Wijzigen’ klikt bij een bestaande score, overschrijft u de huidige score.

Aan de linkerkant staat de historiek van de aanvragen. Een blauwe lijn betekent dat de periodes elkaar niet opvolgen.

Uw aanvraag is volledig in orde wanneer er in de nota’s ‘Verstuurd – Ontvangen – Aanvaard’ staat.

Wanneer u veel aanvragen te versturen heeft, kan u ook kiezen om de aanvraag toe te voegen aan de lijst.



Afsluiten van toiletaanvragen met MyCareNet

Sinds 1 juli 2014, moet de verantwoordelijke verpleegkundige de VI informeren via MyCareNet indien er gedurende ten

minste 10 kalenderdagen geen zorgen bij een patient gedaan zijn :

- In geval van onderbreking van de behandeling gelijk aan of groter dan 10 kalenderdagen

- In geval van stopzetting van de behandeling voor het einde van de kennisgeving

- Als de behandeling nooit is gestart

Dit betreft enkel de toiletaanvragen die op naam van de verpleegkundige gedaan zijn, niet diegene die door een ander

verpleegkundige of door een ander programma gedaan zijn.

Enkele voorbeelden:

• Uw patiënt is gedurende 9 dagen gehospitaliseerd: geen stopzetting

• Uw patient is gedurende meer dan 10 dagen gehospitaliseerd: stopzetting score. 

Wanneer u de zorgen bij de patient hervat, moet u een nieuwe toiletaanvraag versturen via MyCareNet (max. 3 

maanden)

• Uw patiënt gaat naar een rusthuis: geen stopzetting (het rusthuis vraagt de stopzetting aan)

• Uw patient is met vakantie en zal door een collega verzorgt worden: geen stopzetting (de stopzetting gebeurt indien 

uw collega een aanvraag doet).

Wanneer u de patient opnieuw verzorgt, moet u een nieuwe scoring aanvragen.

Voor iedere stopzetting, ongeacht de datum van stopzetting, moet u bij de gevraagde stopzettingsdatum de dag 

van vandaag invullen (U mag NOOIT een vroegere datum ingeven). 
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Specifieke zorgen via MyCareNet 8

Voor volgende zorgen moet u een aanvraag via MyCareNet opsturen:

• Plaatsen van en toezicht op (intraveneuze of subcutane) perfusie 

• Toediening van en/of toezicht op parenterale voeding

1. Ga naar ‘Patiënt’ (verticaal links)

2. Klik op de naam van de patiënt

3. Klik links op ‘Specifieke zorgen’ (beneden Scoring)

4. Klik op ‘Nieuw’

5. Kies uw type aanvraag

6. Vul de gekleurde velden in Klik op ‘OK’

7. Klik op ‘MyCareNet’

8. Klik op ‘Opstarten’

9. Geef uw pincode in wanneer hier om gevraagd wordt

10. Klik op ‘OK’

Opmerking : max.10 dagen teruggaan (hetzelfde als de Scoring)



De palliatieve aanvraag via MyCareNet 9

1. Ga naar ‘Patiënt’/Gegevens patiënt 

2. Klik op de naam van de patiënt

3. Klik op ‘Palliatief’

4. Klik op ‘Wijzigen’

5. Vul de gekleurde velden in 

6. Klik op ‘OK’

7. Klik op ‘MyCareNet’

8. Klik op ‘Opstarten’

9. Geef uw pincode in wanneer hier om gevraagd wordt

10. Klik op ‘OK’

OPGELET

U werkt best via ‘Palliatief team’.

Tip: Vul NOOIT het vakje ‘RIZIV Nr groep’ in

Indien dit team nog niet in de keuzelijst staat, kan u dit eerst aanmaken:

• Klik in palliatief team
• Klik op ‘Nieuw’
• Vul het RIZIV-nummer en de naam van de groep in 

• Het RIZIV-nummer van de groep eindigt met 000, ook al werd u dit niet doorgegeven



Een voorschrift ingeven 10

1. Menubalk ‘Patiënt’/Gegevens patiënt  

2. Klik op de naam van de patiënt

3. Klik op het tabblad ‘Voorschrift’ (rechts)

4. Klik op ‘Nieuw’

5. Vul de gekleurde velden in

6. Klik op ‘Plannen’

7. Bevestig op ‘OK’

Frequentie:

X dagen / week : dagen opeen volgend

Op aanvraag : te selecteren dagen

Facturatie:

Derdebetalen uitvingen als factuur voor

Patient, verzekering, medisch huis, … 



De agenda 11

De agenda geeft u een duidelijk overzicht van uw planning. 

Daarnaast is de agenda ook een handige tool om zorgen over te dragen naar een andere datum, 

verpleegkundige, plaats of regio.

U kan ook via de agenda verpleegdossier aanvullen.

Kleurgebruik in de agenda

U kan in de agenda na gaan of alles nog in orde is wat betreft toiletaanvragen, aanvragen van specifiek 

technische zorgen (perfusie en parenterale voeding), palliatief en de verzekerbaarheid.

Verzekerbaarheid patiënt nakijken via: Patiënt – VI (zie punt ‘VI patiënt’). 

Er staat waarschijnlijk een einddatum ingevuld.

Patiënt is palliatief. 

U heeft (nog) geen akkoord voor deze Scoring of hij is afgesloten.

Ga naar Patiënt – Scoring of berichten ontvangen via MyCareNet.

Indien scoring in het rood, kijk na wat er onderaan in het kader bij de Scoring staat:

Aanvaard: u heeft een akkoord

Geweigerd : u heeft geen akkoord

Verstuurd – Ontvangen: u heeft nog geen antwoord van de mutualiteit gekregen



De agenda 12

Agenda-iconen

Navigeren doorheen de agenda. 

De dubbele pijlen navigeren doorheen de weken, de enkele pijlen doorheen de dagen

Snelle toegang tot de gegevens van de patiënt. 

De patiëntenlijst opent zich wanneer u het eerste icoon gebruikt, bij het gebruik van het 

tweede icoon dient u eerst een patiënt te selecteren. U kan ook van hieruit een afspraak voor de 

patiënt toevoegen.

Van zodra u een patiënt kiest, opent deze patiënt zijn fiche met voorschriften. 

U kiest het correcte voorschrift van de zorg die u op die dag wenst toe te voegen, kies het uur en klikt op ‘ok’.

Overdracht van zorgen (datum of verpleegster)

Dit icoon licht op wanneer u op de naam van de patiënt dubbelklikt in de agenda. 

Klik daarna op het icoon om zorgen over te dragen.

Datum bestemming: Geef hier de datum in naar welke dag u de zorg wenst over te dragen

Bestemming – Verpleeg: Keuze tussen het behouden of het wijzigen van de verpleegkundige

Bestemming – Plaats: Keuze tussen het behouden of het wijzigen van de plaats

Bestemming – Regio: Keuze tussen het behouden of het wijzigen van de regio

Opgelet! U draagt zorgen over van de sessie. Indien u maar één zorg wenst over te dragen, 

dan moet u eerst het uur wijzigen van de zorg die u wenst over te dragen.



De agenda 13

Agenda-iconen (vervolg)

Verwijder de zorg uit de agenda: dubbelklik op de naam van de patiënt en klik op

het icoon.

Pauzeer de zorgen bij een patiënt. Via deze knop kan u de zorgen ook hervatten. 

H-kolom ‘Hospitalisatie’

Plaats het vinkje in deze kolom bij de laatste zorg die u deed op de dag van

opname in of terugkomst van het ziekenhuis.

Opmerking:

Voor meerdere zorgen te selecteren, druk ‘CTRL’ en klik op de naam van de patient 



Verpleegdossier aanvullen 14

Dubbelklik in de agenda, op de lijn van de patiënt, in de kolom M. 

(aan te vullen volgens schema hieronder ) 

Er verschijnt een kader waar u een korte evaluatie van de zorg van de dag kan 

typen. 

Dit komt terecht in het zorgplan onder het hoofdstuk  ‘Evaluatie van de zorgen’.

U kan dit afdrukken bij “dossier patiënt”(zorgplan – afdrukken).



Facturatie: Stappenplan 15

Stap 1 : Voorbereiden van de agenda 

Werk de planning bij tot het ogenblik dat de inhoud van de agenda identiek is aan de prestaties die u uitvoerde in de 

desbetreffende maand. 

Enkele dagen voor uw facturatie vraagt u de “aanvraag verzekerbaarheid agenda” op, bovenaan via MyCareNet. 

Hiermee kan u een laatste controle doen i.v.m. het hoog/laag risico van de patiënt. Bijv. 130/130 of zijnde 131/131. 

Stap 2: Matching

Ontvang uw eID kaartinlezingen via het menu ‘Mobile / Mobi-33 – ReID assist’

In de agenda, klik op 

Selecteer de datum

Tab 1 ‘Gelinkte Items’ : de Matching is automatisch door de software gedaan



Facturatie : Stappenplan

Tab 2 ‘Niet gelinkte Items’ : de Matching wordt niet automatisch gedaan om 2 redenen : 

of er ontbreken inlezingen (omdat er meerdere sessies van zorg zijn) 

ofwel zijn er dubbele inlezingen (voor een enkele sessie)

U moet het niet inlezen van de ontbrekende sessie rechtvaardigen, of de overtollige waarde wissen.
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Facturatie : stappenplan

Tab 3 ‘ zorgen zonder inlezingen’ :  een zorg is ingegeven maar er is geen inlezing voor deze zorg

of de zorg is niet uitgevoerd, in dit geval moet het in de agenda worden verwijderd

ofwel was er geen inlezing, in welk geval de reden moet worden gerechtvaardigd

17



Facturatie : stappenplan

Tab 4 ‘Inlezingen zonder zorgen’ : de software vindt inlezingen waarvoor het voorschrift niet ingegeven is.

U moet de zorgen ingeven op het tabblad ‘ voorschrift’, de Matching wordt dan automatisch gedaan.

Tab 5 ‘ verwijderde kaartinlezingen’ : de verwijderde kaartinlezingen staan op deze tab.

Het is mogelijke deze te reactiveren via dezelfde tab.

Tab 6 ‘Gevalideerd / Gefactureerd’ : wanneer de facturatie gedaan is staan alle inlezingen in deze tab.

18



Facturatie : Stappenplan

Stap 3 : Aanmaken register 

Klik op ‘Register’ (verticaal links)

Klik op ‘Validatie’

Vink onderaan ‘Alle verpleegkundigen’ aan

Klik op volgende

Kies de periode waarvoor u wilt factureren

Klik op ‘Volgende’

Klik op ‘Nakijken’

Het resultaat van het opmaken van het register verschijnt onderaan in uw scherm

19

Er zijn drie mogelijkheden:

Groen Geen opmerkingen. U kan het register valideren. 

Oranje Geen blokkerende fouten. U kan het register valideren. 

De oranje opmerkingen geven u meer info over wat al 

dan niet gefactureerd zal worden volgens de regels van

het RIZIV.

Rood Er is één of meerdere blokkerende fouten. U kan het 

register niet valideren. 

Corrigeer de fouten in de agenda of via “Gegevens 

patiënt”.



Facturatie: Stappenplan 20

Stap 4 : Facturatie

1. Ga naar 'Facturatie’ (verticaal links)

2. Selecteer bovenaan de maand die u wilt factureren

3. Klik rechts op de knop ‘Facturatie’

4. Kies opnieuw de periode

5. Klik op ‘Maandelijks DB’. De facturen worden opgemaakt.

Stap 5 : Afprinten factuur patiënt ( bewijsstuk)

Sinds Juli 2015, moet u de factuur patient afdrukken en over handingen.

Bij het verticale tabblad ‘Facturatie’ kan u van zodra u wenst, doorklikken naar ‘factuur patiënt’.

Hiermee worden de bewijsstukken geprint.

Attesten en samenvatting ziekenfonds zijn niet meer verplicht af te drukken sinds juli 2015 voor de facturatie derde 

betaler. Voor patiënten met directe betaling, betaling door verzekering of patiënten aan gesloten bij DIBISS ( 

overzeese sociale zekerheid) moeten de attesten wel nog worden afgeprint.

Stap 6 : Opsturen Facturatie 

1. Klik door naar het pictogram ‘Diskette’ (in Facturatie verticaal links) 

2. Maak de bestanden voor de landsbonden aan via de knop ‘Nieuw’

3. Selecteer alle bestanden aan de linkerzijde

4. Klik op de knop ‘MyCareNet’

5. ‘Versturen’ 



Facturatie: ontvangen van berichten 21

Nadat u uw magnetische drager (diskette) heeft opgestuurd, ontvangt u een paar dagen later uw 

facturatieberichten.

1. Ga hiervoor naar ‘Facturatie’ – ‘Diskette’ (verticaal links)

2. Klik rechts op ‘MyCareNet’

3. Er verschijnt een venster onderaan uw scherm

4. Klik op ‘Ontvangen’

Er zijn 3 mogelijke antwoorden op uw zending naar de mutualiteiten toe. 

• Facturatie: groen bestand (pag. 20)

• Facturatie: oranje bestand (pag. 21-22)

• Facturatie: rood bestand (pag. 23-25)

Wanneer u zowel rode als oranje bestanden terugkrijgt, 

verbetert u best eerst alle rode bestanden.



Facturatie : groen bestand 22

Groen bestand

U hoeft niets te verbeteren. 

Uw zending werd aanvaard en zal uitbetaald worden.



Facturatie: oranje bestand 23

Oranje bestand 

Uw zending werd gedeeltelijk aanvaard. Het aanvaarde bedrag zal u uitbetaald worden.

U dient soms de fouten in weigering in te brengen. Deze verbetering(en) zullen meegaan met uw volgende zending.  

Het inbrengen van weigeringen gebeurt in 2 stappen.

Stap 1: Nakijken van de fouten – over welke dagen gaat het?

• Dubbelklik op het oranje bestand.

• Internet opent en er verschijnt een bestand.

• U kan nu per factuur (en dus ook per patiënt) nakijken welke dagen u geweigerd worden.

In de tweede kolom ziet u een R of een E met daarachter de foutcode.

De foutcode met een R ervoor, dient u soms in weigering in te brengen.

De foutcode met een E ervoor, dient u niet in weigering in te brengen. 

Dit zijn fouten die verbeterd worden door de mutualiteit.

Noteer de dagen die geweigerd werden per patiënt en per verpleegkundige.



Facturatie: oranje bestand 24

Volledige maand herindienen

Kies voor ‘X/dagen’

Vul de begin- en einddatum in. 

Stap 2: Inbrengen van de weigering

1. Ga naar de patiënt

2. Selecteer het voorschrift dat geweigerd werd

3. Klik op ‘Duplicatie’

4. Invullen ‘Frequentie’

Enkele dagen herindienen

Kies voor ‘Op aanvraag’

Dubbelklik in de kalender op de dagen die u 

in weigering wenst in te brengen.

Kies bij inbreng voor ‘Weigering invoeren’

1. Referentie VI: jaar weigering – maand weigering vb: 201501 (voor 

januari 2015)

2. Klik in het vak ‘Nr Fact. Pat’

3. Duw op ‘Enter’ op uw toetsenbord

4. Zoek de maand en het jaar van de weigering

5. Klik de factuur aan

6. Klik op ‘OK’

7. Klik op ‘Plannen’

8. Klik op ‘OK’

OPGELET

Indien u meerdere facturen per maand hebt, dient u de weigering per maand, per verpleegkundige en 

dus per factuur in te brengen.

U moet de zorgen die u inplant toewijzen aan de juiste verpleegkundige.



Facturatie: rood bestand 25

Rood bestand 

Uw zending werd niet aanvaard. Er zal dus ook niets uitbetaald worden.

Deze zending zal, na het verbeteren van de fouten, onmiddellijk terug kunnen worden verzonden.

De herfacturatie gebeurt in drie stappen.

Stap 1: Nakijken van de fouten – om welke dagen gaat het?

1. Dubbelklik op het rode bestand.

2. Internet opent en er verschijnt een bestand.

3. U kan nu per factuur (en dus ook per patiënt) nakijken welke dagen u geweigerd worden.

In de tweede kolom ziet u een R of een E met daarachter de foutcode.

De foutcode met een R ervoor dient u te verbeteren.

De foutcode met een E ervoor dient u niet te verbeteren. Dit zijn fouten die verbeterd worden door de 

mutualiteit.

Noteer de dagen die geweigerd werden per patiënt en per verpleegkundige of druk dit document af.



Facturatie: rood bestand 26

Stap 2: Defacturatie

1. Ga naar ‘Facturatie’

2. Vink de patiënten aan die in uw weigering staan aangegeven.

OPGELET: niet alle patiënten van deze mutualiteit! Enkel diegene waar er iets verbeterd moet worden!

3. Klik rechts op ‘Defacturatie’

4. U krijgt nog een lijst van de patiënten die u gaat defactureren. 

5. Klik op ‘OK’ als deze lijst klopt. Klik op ‘Annuleren’ indien deze lijst niet klopt.

6. Ga naar ‘Register’ – ‘Visualisatie’

7. Klik op ‘Devalideren’ (rechts bovenaan)

8. Kies de maand die u wenst te devalideren (= de maand die u geweigerd werd)

Enkel de patiënten die u defactureerde, worden nu ook gedevalideerd

(= u kan terug wijzigingen aanbrengen aan de zorgen in de agenda of het voorschrift voor de betreffende maand).

9. Verbeter de fouten. 

vb. indien u teveel dagen aanrekende, schrap deze dagen bij de desbetreffende patiënt. 

Indien het risico van uw patiënt niet goed was, pas dit aan via MyCareNet (CG1 CG2 (=130/130 => 131/131). 

Zie uitleg pagina 5 in deze handleiding.



Facturatie: rood bestand 27

Stap 3: Herfacturatie

1. Klik op ‘Register’

2. Klik op ‘Validatie’

3. Vink onderaan ‘Alle verpleegkundigen’ aan

4. Kies de periode waarvoor u wilt herfactureren

5. Klik op ‘Volgende’

6. Klik op ‘Nakijken’

7. Klik op rechts bovenaan, naast het vergrootglas om het register te bevestigen

8. Ga naar 'Facturatie’

9. Selecteer bovenaan de maand die u wenst te factureren.

10. Klik rechts op de knop ‘Facturatie’

11. Kies opnieuw de periode.

12. Gebruik de toetsencombinatie CTRL F9

13. Vink het vakje voor ‘Verget/weig’ uit. 

14. Klik op ‘Maandelijks DB’ 

15. Er verschijnt een melding dat er al een factuur bestaat. Klik op ‘JA’

16. Ga naar ‘Diskette’

17. Klik op ‘Nieuw’

18. Het bestand voegt zich terug toe aan de lijst. Deze staat nog steeds in het rood.

19. Vink het aangepaste bestand aan, klik op ‘MyCareNet’ en vervolgens op ‘Versturen’



Tips & Tricks 28

• Gebruik steeds de knop ‘Nieuw’ (nieuwe Katz-schaal, nieuw voorschrift…)

• Gekleurde velden zijn verplichte velden.

• Toilet, palliatieve en STZ aanvragen : te hanteren regel van 10 dagen!

• Controleer of uw kaartlezer verbonden is met de computer bij gebruik van 

MyCarenet

• Infiplus heeft een horizontale en verticale balk, met daaronder submenu’s. 

Vergeet niet goed door te klikken. 

Met de verticale balk kan u voorschriften aanmaken, Katz-schalen inbrengen. 

Met de horizontale balk kan u berichten binnenhalen van MyCareNet en/of 

patiënten creëren via MyCareNet in Infiplus, updates uitvoeren, back-up 

maken enz. 

• RIZIV nummers opzoeken van zorgverleners kan u via 

http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/zorgverleners/opzoeken.jsp

• Meer informatie over de nomenclatuur, kan u terugvinden via de infobox:

http://riziv.fgov.be/care/nl/infos/infobox/visiting_nurse/index.htm

http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/zorgverleners/opzoeken.jsp
http://riziv.fgov.be/care/nl/infos/infobox/visiting_nurse/index.htm
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• Tel. Algemeen: +32 (0)81 77 99 30

• Tel. Helpdesk: +32 (0)81 77 99 32

• Fax: +32 (0)81 77 99 40

• E-mail: care@corilus.be

Joery Heirman - Account Manager

• GSM +32 (0)495 23 54 78

• E-mail joery.heirman@corilus.be

Anna Fuller- Team Leader Customer Support

• Tel. Algemeen: +32 (0)81 77 99 30

• E-mail: care@corilus.be

mailto:care@corilus.be
mailto:joery.heirman@corilus.be
mailto:care@corilus.be


Stuur ons uw vragen via @helpdesk

• @helpdesk is ons nieuw online systeem van helpdesk, dat direct verwerkt is in uw infiplus programma. U 

hoeft ons niet altijd meer te bellen, maar  in plaats hiervan zal u gecontacteerd worden door een van onze 

medewerkers. Zodanig dat u geen tijd meer verliest met het wachten aan de telefoon tot de lijn vrijkomt, 

Dit laat ons toe om sneller om te gaan met de binnenkomende oproepen. 

• Met dit nieuwe systeem, zal u binnen de 8 werkuren gecontacteerd worden door de desbetreffende

persoon. In de realiteit, zal u meestal sneller gecontacteerd worden. U kan dit systeem ook buiten de 

kantooruren gebruiken, nl 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. U vraag zal dan toegevoegd worden aan onze 

interne terug te bellen lijst, en zal de volgende werkdag behandeld worden. Voor dringende en 

blokkerende problemen, vragen wij u om ons nog steeds telefonisch te contacteren.

• Hoe werkt dit? Onderaan rechts op u scherm vindt u de toets @helpdesk. Door daar op te klikken zal u 

rechtstreeks op onze helpdesk pagina terecht komen. U kan hier uw vraag stellen en versturen naar

Corilus.
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