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2Opgelet: Matching

Klik hier om de video met instructies voor de matching te raadplegen. 

Ook beschikbaar op www.mijninfiplus.be

Nadat u de synchronisatie of import gedaan hebt via Mobile – Mobi33

Assist (ook voor ReID) kan u overgaan tot de Matching (= linken van

inlezingen en zorgen).

https://player.vimeo.com/video/238578919


3Validatie van de zorgen

Herinnering: de kolom F geeft de status weer van de zorgen gevalideerd 

met Mobi33 (niet van toepassing voor ReID)

• Grijs: zorg gevalideerd/uitgevoerd via Mobi33

• Oranje: wijziging zonder validatie (bv. opmerking bij een zorg)

• Geen kleur of gewoon wit: geen validatie noch wijziging via Mobi33



4Matching

De kolom S geeft de status weer van de ingelezen kaart.

• Donkergroen: eID kaartlezing

• Lichtgroen: barcode of QRCode isi+ kaart

• Oranje: manuele ingave (vignet, manuele ingave INSZ)

• Rood: er werd niets ingelezen maar er werd wel een wijziging 

aangebracht in Mobi33 (bv. Biometrie, opmerking, enz)

• Geen kleur of gewoon wit: Er werd geen enkele wijziging 

aangebracht in Mobi33/ReID



5Matching

De externe Module Matching wordt opgeroepen vanuit de agenda van 

Infiplus.

Net zoals in Infiplus wordt in “Infiplus Matching” dezelfde structuur 

aangehouden. Met andere woorden, de zorgen worden dag per dag 

weergegeven. U moet alle dagen van de maand overlopen om na te gaan 

indien alles correct ingegeven werd



Facturatie: Stappenplan 6

Niet vergeten: matching !

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: Aanmaken register 
1. Klik op ‘Register’

2. Klik op ‘Validatie’

3. Vink onderaan ‘Alle verpleegkundigen’ aan

4. Klik op volgende

5. Kies de periode waarvoor u wilt factureren

6. Klik op ‘Volgende’

7. Klik op ‘Nakijken’

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

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 één of meerdere blokkerende fouten. 

U kan het register niet valideren. 

Corrigeer de fouten in de agenda of via “Gegevens patiënt”.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de fouten, kan u best het vinkje vooraan uitvinken. Verplaats u met de dubbele pijltjes

naar de dag. Door te klikken op de zin, springt Infiplus naar de fout. U bekijkt de datum en over welke patiënt het gaat. 

Klik op rechts bovenaan, naast het vergrootglas om het register te bevestigen.
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Stap 3: Facturatie

1. Ga naar 'Facturatie’

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 4: Afprinten factuur patiënt ( bewijsstuk)

Bij het verticale tabblad ‘Patiënt’ 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 5: Opsturen Facturatie

1. Klik door naar het pictogram ‘Diskette’ 

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’ 

U ontvangt op dit moment geen berichten over de facturatie.



Facturatie: ontvangen van berichten 8

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

facturatieberichten.

1. Ga hiervoor naar ‘Facturatie’ – ‘Diskette’

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. 19)

• Facturatie: oranje bestand (pag. 20-21)

• Facturatie: rood bestand (pag. 22-24)

Wanneer u zowel rode als oranje bestanden terugkrijgt, 

verbetert u best eerst alle rode bestanden.



Facturatie : groen bestand 9

Groen bestand

U hoeft niets te verbeteren. 

Uw zending werd aanvaard en zal uitbetaald worden.



Facturatie: oranje bestand 10

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 11

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

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.
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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.
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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.
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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’



Varianten (10/11/2017)

• Attentie 1: 

Oranje bestand: foutcode record 52 – versturen van de bewijsstukken van het vignet.
Een weigering inbrengen (zie werkwijze pagina 10)

• Attentie 2:
Enkel rood bestand met foutencode record 52

– Vergewis u ervan dat uw Infiplus onder versie 3,91 draait

– Verwijder de magnetische dragers. Klik hiervoor op Verwijderen

– Maak nieuwe magnetische dragers aan. Klik hiervoor op Nieuw

– Verstuur uw facturatiebestanden

Let wel: de nieuw aangemaakte magnetische drager zal rood kleuren voor verzending. Dat is normaal gezien de 

vorige status. De nieuwe magnetische drager mag wel degelijk op deze manier verstuurd worden.

• Attentie 3: mutualiteit 100 - groen of oranje bestand MAAR overzicht met 0,00 €

Door een foutieve interpretatie van CM kan het zijn dat u een groen of oranje bestand teruggekregen heeft 

MAAR op uw afrekening staat een bedrag van 0.00 €. 

Enkel in dit geval stuurt u ons een ticket via de @helpdesk functie van uw software met duidelijke 

vermelding in het onderwerp « FACTURATIE100/AFREKENING 0.00 € » en we nemen contact met u op om een 

aangepast bestand te versturen.
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