
Wijzigingen in Soft33  
 
Hier vindt u per versie de voornaamste wijzigingen en correcties aangebracht aan de 
software Soft33 sinds de versie 6.0.0.  
 
 
1. Versie 10.0.8 
 

 

▪ Technische verbeteringen  
 

✓ Wondzorgdossier 
 

▪ Technische verbetering bij het optimaliseren van de 
wondzorgdossiers. 

 
 
2. Versie 10.0.7 

 
 
▪ D-m@x  

 
✓ Wondzorgdossier 

 
▪ Technische verbetering: optimalisatie verwerking wondzorgdossiers. 

 
▪ Deze verwerking kan enkele minuten duren wanneer uw software 

voor het eerst wordt gestart. 
 

▪ Facturatie > Afdruk van documenten 
 

✓ Factuur patiënt 
 

▪ Selectievakje toegevoegd " Toon de telefoongegevens van de 
patiënt".  
 
Met deze optie kunt u de telefoongegevens van uw patiënten 
weergeven op de patiëntenfactuur. 
 
Standaard is dit vakje niet aangevinkt. 

 
▪ Technische oplossingen  

 
✓ D-m@x > Helena Pro 

 
- Wijziging van de weergave van het venster dat wordt gebruikt om 

het certificaat te selecteren. 
 
 

 



✓ Mobi33 > Publicatie en ontvangst  
 

- Verbetering met betrekking tot de publicatie en ontvangst van 
nieuwe patiënten. 

 
✓ Facturatie van prestaties  

 
- Technische correctie op het niveau van de relatieve prestatie 

(zone 17-18) voor bepaalde pseudo-codes (forfaits). 
 
✓ Basisgegevens > Mutualiteit 675 

 
- Waarde update « verzekering » op NEE. 

 
✓ Kaartlezingen > Matching zorgen – Kaartlezingen 

 
- Oplossing gemaakt voor het koppelen van kaartlezingen. 

 
 
3. Versie 10.0.6 
 
 

▪ Mobi33 > Publicatie en ontvangst 
 

✓ Correctie betreffende de publicatie en ontvangst. 
 
 
4. Versie 10.0.5 
 

▪ Technische correcties  
 

✓ Kaartlezingen > Matching zorgen - Kaartlezingen 
 

- Verbeterd procces voor het koppelen van kaartlezingen 
 

✓ Beheer patiënten  
 

- Oplossing voor het afdrukken van de lijst van uw patiënten in het 
hoofdmenu « Patiëntbeheer » door met de rechtermuisknop te 
klikken op > Afdrukken > Patiëntenlijst. 

 
✓ Facturatie van de prestaties  

 
- Vak [MyCareNet] 

 
Als MyCareNet bij het zoeken naar verzekerbaarheid van uw 
patiënten geen verzekerbaarheid teruggeeft, behoudt Soft33 de laatst 
bekende verzekerbaarheid. 
 

- Vak [Facturatie]  
 



Technische correctie bij de facturatie van forfait patiënten met de 
code 424395 « Bezoek van een referentieverpleegkundige 
wondzorg ». 
 
Technische oplossing bij de facturatie met code 424292 « Aanbrengen 
oogdruppels » en verpleegkundige consultatie. 
 
Technische oplossing bij de facturatie met code 429376 « Aanw. vaste 
verpleegk. tijdens bezoek referentieverpl. wondz. » en andere zorgen. 
 

▪ Facturatie > Mutualiteit 675 
 

✓ Sinds 1 januari 2023 kunt u voor uw patiënten aangesloten bij mutualiteit 675 
voortaan uw facturen versturen via Mycarenet. 
 
U moet deze patiënten wel in een apart bestand factureren van de andere 
ziekenfondsen 600. 
 
Tijdens de simulatie controleert Soft33 of uw factuur 675 patiënten bevat en 
nodigt u uit om deze op een ander medium te factureren. 
 
[Procedure] 

 
 
5. Versie 10.0.4 
 
 

▪ Technische correcties  
 

✓ Basisgegevens > Prestaties 
 

- Technische correctie aan de tarieven bij de prestaties verbonden aan 
het zorgtraject diabetes educatie. 
 

✓ D-m@x  
 

- Technische correctie voor de weergave van de keuzelijst van de 
verstrekkers.  
 

- Technische correctie op het niveau van de wondzorgdossiers (lege 
duplicatie van de subelementen). 

 
▪ Patiënt fiche > Formulier 

 
✓ Bijvoegen van het veld « Eind vd zorgen » in het formulier « Wondzorgen ≥ 30 

min. ». 
 

  

https://www.soft33.eu/download/manuel/FA09_NL.pdf


6. Versie 10.0.3 
 
 

▪ Nieuw tarief 2023-01 
 

✓ Verpleegkundige zorgen : selectieve indexatie ten opzichte van 
01-01-2022  
 
Opmerking : er was reeds een stijging van 2% op 01-06-2022 
 
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarif_infirmiers_2023
0101.pdf 
 

- +2,00% voor forfaitaire honoraria voor de prestaties uitgevoerd bij 
diabetes patiënten alsook de prestaties onder rubriek 3C 
(verpleegkabinet in een ziekenhuis of polikliniek) 
 

- +0,58% voore de palliatieve supplementen PN 
 

- +9,13% voor de basisprestaties  
 

- +8,14% voor alle andere prestaties 
 
✓ De tarieven voor educatie behorende bij het zorgtraject diabetes 

(+8,14%) worden geïntegreerd in de volgende versie van Soft33. 
 

▪ Recht van toegang 
 

✓ Soft33 
 

- Patiëntfoto’s worden enkel getoond aan Soft33-gebruikers met een 
RIZIV nummer.  
 

- Als u een zorgverlener bent en de foto’s worden niet weergegeven, 
controleer dan of uw rijkregisternummer wordt vermeld in Bestand > 
Verstrekkers. 

 
✓ D-m@x  

 
- Als de ingelogde gebruiker niet is gekoppeld aan een zorgverlener, 

wordt bij het openen van een wondzorgdossier een 
beveiligingswaarschuwing weer gegeven. 

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarif_infirmiers_20230101.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarif_infirmiers_20230101.pdf


▪ Mutualiteit gegevens 
 

✓ Update van de contactgegevens van de mutualiteit 526. 
 
 

▪ Lijst met foutcodes voor de facturatie 
 

✓ Automatische update van de lijst met facturatie foutcodes op basis van de 
officiële RIZIV-lijst. 

 
▪ Technische correcties  

 
✓ Kennisgeving complexe wondzorgen  ≥ 30min 

 
- Belangrijke technische correctie betreffende het type kennisgeving: 

de waarde 3 of 6 werd altijd gestuurd naar de mutualiteiten.  
 

- Door de toevoeging van het veld « Einddatum » kunt u gemakkelijker 
uw complexe wondzorg kennisgeving ≥ 30min afsluiten. 
 

- Informatie : in de verschillende RIZIV-comités werd beslist dat u vanaf 
13 januari 2023, indien er geen voorschrijvende arts is voor complexe 
wondzorgen, bij de kennisgeving van wonden ≥ 30min, u dient te 
vermelden in het vak voorschrijver « GEEN ARTS » met het volgend 
RIZIV nummer: 1-00001-06-999. 
 

✓ Banner 
 

- Correctie met betrekking tot de weergave van berichten van SOFT33 
teams. 

 

  



7. Versie 10.0.2 
 

▪ Technische correcties  
 

✓ D-m@x  
 

- Meerdere technische correcties aangebracht in het wondzorgdossier. 
 

✓ Aanmaak ven de dragers 
 

- Technische correctie op de magnetische drager bij de facturatie van 
diabetes zorgen (zorgtraject) 
 

- Technische correctie op de magnetische drager bij de facturatie van 
wondzorgen zonder voorschrijver. 

 
✓ Facturatie  

 
- Belangrijke correctie in de berekening van de plafonds met dezelfde 

prestatiecode (voorbeeld: twee eenvoudige wondbehandelingen, 
twee complexe wondbehandelingen, etc.) 
Als u al heeft gefactureerd en uw bestanden zijn nog niet verzonden, 
dan zal u de facturering moeten annuleren en opnieuw starten 

 
- Technische correctie bij de fout 502641 van de prestaties “Bijkomend 

honoraria complexe wondzorg(en) ≥ 30 min”. 
 
 
8. Versie 10.0.1 
 

▪ Facturatie  
 

✓ Technische correctie voor fout 500438. 
 

✓ Sinds begin december voeren we met een aantal mutualiteiten testen uit 
rond de facturatie van de nieuwe wondzorg nomenclatuur. Dankzij deze 
testen konden wij ons programma verder verfijnen en verbeteringen 
aanbrengen. Tijdens deze fase hebben wij de mutualiteiten ook geïnformeerd 
over weigeringen die wij als niet correct beschouwen. 
 

✓ Wij hebben opgemerkt dat nog niet alle mutualiteiten klaar zijn met deze 
aanpassingen. Wij raden jullie aan om december 2022 niet te snel te 
factureren en te wachten tot januari. 

 

  



9. Versie 10.0.0 
 

▪ Database 
  

✓ Migratie van uw database naar de versie 10.0.0. 
  

✓ Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving op het gebied van wondzorg is de 
structuur van de database ingrijpend gewijzigd. Deze verwerking kan enkele 
minuten duren wanneer u uw software voor het eerst start in de versie 10. 
  

▪ Facturatie > Facturatie van de prestaties 
  

✓ Uw software SOFT33 is compatibel met de regelgeving bij de wondzorgen die 
van voege is vanaf 1 december 2022.   
 

✓ https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verplee
gkundigen/verzorging/Paginas/wondzorgnomenclatuur-
thuisverpleegkundigen.aspx  
 

▪ Technische correcties  
  

✓ D-m@x > Helena Pro 
 
Technische oplossingen gemaakt bij het activeren van Helena Pro (meerdere 
eHaelth-certificaten beheren).  
 
 

  

https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/verzorging/Paginas/wondzorgnomenclatuur-thuisverpleegkundigen.aspx
https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/verzorging/Paginas/wondzorgnomenclatuur-thuisverpleegkundigen.aspx
https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/verzorging/Paginas/wondzorgnomenclatuur-thuisverpleegkundigen.aspx


10. Versie 9.9.7 
 

▪ D-m@x 
 

✓ Integratie en activering van Helena Pro voor iedereen 
 

✓ Webinar video:  
 
https://attendee.gotowebinar.com/recording/2718603400288874588  
 

▪ Facturatie > Facturatie van de prestaties 
 

✓ Aanpassingen en tests worden afgerond. De volgende versie van Soft33 
maakt het mogelijk de prestaties te factureren vanaf 01-12-2022. In de loop 
van december wordt deze nieuwe versie uitgerold. 

 

11. Versie 9.9.6 
 

▪ Technische aanpassingen 
 

✓ Basisgegevens > Interventies 
 

▪ Correcties op nieuwe interventies van 01-12-2022 
 

✓ Hulp > Lijst van nieuwigheden 
 

▪ Correcties op de weergave van nieuwigheden 
 

✓ Nederlandse vertalingen toegevoegd 
 
 

  

https://attendee.gotowebinar.com/recording/2718603400288874588


12. Versie 9.9.5 
 

▪ Belangrijke aanpassingen van de nomenclatuur om de wondzorgen te attesteren 
 

✓ Een koninklijk besluit tot wijziging van de regelgeving wondzorg treedt u-in 
werking vanaf 1 december 2022.   
 
Deze nieuwe nomenclatuur impliceert een nieuwe classificatie van de 
soorten wondzorg en een optimale en verplichte samenwerking met artsen.  
 

✓ Hieronder vindt u in een video de uitleg over de nieuwe regels die van kracht 
zijn :  
 
Raadpleeg de samenvatting van de vernieuwde wetgeving in een video van 
10 minuten! 
 

✓ Voor meer informatie, zie de pagina van het RIZIV : 
 
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/wondzor_overgangsmod
aliteiten.pdf  

 
▪ Fiche patiënt > Documenten 

 
✓ Nieuw wondzorg document toegevoegd met een zorgduur van ≥ 30 min. 

(MyCareNet boodschap 430000) 
 

✓ Deze nieuwe melding aan de medisch adviseur van het ziekenfonds van de 
patiënt moet uiterlijk 10 kalenderdagen na de eerste behandelingsdag via 
MyCareNet worden verzonden. De melding is geldig voor een periode van 3 
maanden.  
 

▪ Basisgegevens > Prestaties 
 

✓ De volgende prestaties zijn bijgevoegd (geldig vanaf 01-12-2022) : 
 
▪ Verzorging van een geheelde stoma, waarvoor geen wondverzorging 

nodig is 
▪ Aanwezigheid van de vaste verpleegkundige gedurende het bezoek van 

de referentieverpleegkundige in wondzorg  
▪ Bijkomende erelonen in geval van complexe wondzorgen ≥ 30 min. 
 

✓ Annulering van de prestatie « Specifieke wondzorg » op 30-11-22. 
 

✓ Wijziging van de formulering voor de volgende prestaties :  
 

▪ « Toezicht op wonde met bioactief verband » 
wordt  
« Toezicht op wonde zonder verbandwissel » 
 

https://corilus-4037565.hs-sites.com/share/hubspotvideo/92786050304?utm_medium=email&_hsmi=235199928&_hsenc=p2ANqtz-9WSWmbmGF6dXkS7c9T683kpiD5tDOpfs52SQWxE5yqya4WE_voJsd0Dhw0qD4XWTkgLqvjybnHRS7UTUdp6CV6RFdweQ&utm_content=235199928&utm_source=hs_email
https://corilus-4037565.hs-sites.com/share/hubspotvideo/92786050304?utm_medium=email&_hsmi=235199928&_hsenc=p2ANqtz-9WSWmbmGF6dXkS7c9T683kpiD5tDOpfs52SQWxE5yqya4WE_voJsd0Dhw0qD4XWTkgLqvjybnHRS7UTUdp6CV6RFdweQ&utm_content=235199928&utm_source=hs_email
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/wondzor_overgangsmodaliteiten.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/wondzor_overgangsmodaliteiten.pdf


▪ « Bezoek van een referentieverpleegkundige voor specifieke 
wondzorg(en) »  
wordt 
« Bezoek van een referentieverpleegkundige wondzorg) » 

 
▪ Facturatie > Facturatie van de prestaties 

 
✓ Aanpassingen en tests worden afgerond. De volgende versie van Soft33 

maakt het mogelijk de prestaties te factureren vanaf 01-12-2022. In de loop 
van december wordt deze nieuwe versie uitgerold. 

 
▪ Documenten > Afdruk van documenten 

 
✓ Een optie toegevoegd waarmee u de zorgverleners al dan niet kunt 

weergegeven in de "Planning vd zorgen (globaal)" 
 

▪ Verbinding met Corilus-Passport 
 

✓ Wanneer u verbinding maakt met Corilus Passpot en u uw 2 staps-account 
nog niet heeft aangemaakt, wordt u gevraagd om deze aan te maken. 
 

✓ Deze authenticatie in twee stappen heeft een dubbel voordeel voor u : 
 
▪ U kunt MyCareNet of Helena Pro (eHealthbox) gebruiken zonder telkens 

uw identiteitskaart in te voeren.  
 

▪ Als je je identiteitskaart verliest, heb je een noodoplossing om uw 
facturatie te verzenden, de documenten naar medische adviseur, enz… 
 

✓ Hieronder vindt u de link naar de aanmaakprocedure : 
▪ http://soft33.eu/download/manuel/SSO_5B_FR.pdf 

 
▪ Technische correcties  

 
✓ Fiche patiënt > Voorschriften 

 
- Correctie aangebracht in de weergave van het aantal gescande 

documenten.  
 

✓ Kaartlezing > Matching vd zorgen – kaartlezingen 
 

- Tijdens de automatische Matching zal Soft33 controleren of er geen 
zorg is gekoppeld aan een « niet lezen » (heel zeldzaam geval). 
 

- Correctie aangebracht in de weergave van patiënten : in sommige 
gevallen gebeurde het dat niet alle patiënten werden vermeld in het 
menu « Automatisch » of « Handmatig ». 

  

http://soft33.eu/download/manuel/SSO_5B_FR.pdf


13. Versie 9.9.4 
 

▪ Kaartlezingen > Matching 
 

✓ Aanzienlijke optimalisatie van de verwerkingssnelheid bij de matching. 
 

✓ Correctie bij de Nederlandstalige vertaling bij de optie "Alfabetisch" in het 
tabblad [Selectie] 

 
▪ Technische correcties  

 
✓ Facturatie > Creatie RIZIV dragers 

 
- Bij het aanmaken van de bestanden analyseert Soft33 het 

serienummer van de identiteitskaart om het type te verifiëren ( nieuw 
RIZIV technisch reglement voor de facturatie van de prestaties vanaf 
oktober 2022) 

-  Technische correctie aangebracht tijdens de aanmaak van de 
bestanden. 

 
✓ Facturatie > Afdruk van documenten 

 
- Correctie aangebracht bij het aanmaken van het document "Verdeling 

per organisme”. 
 

✓ Facturatie van niet riziv prestaties 
 

- Technische correctie aangebracht voor de facturatie van niet riziv 
prestaties  

 

 
  



14. Versie 9.9.2 
 
 

▪ Mobi33/ReID > Bestelbon 
 

✓ Wij hebben twee nieuwe abonnement types toegevoegd voor de gebruikers 
ReID  
 
Hiermee kunt u de toegang tot het berichtenmenu beperken. 
 

 
 
Hier in detail, de verschillende soorten ReID-abonnementen 
 

- ReID – Met volledige berichten box (wat u momenteel hebt) 
 

• De gebruiker heeft volledige toegang tot het menu 
« Berichten » 

o Voorschriften  
o Medico-administratieve documenten 
o Beveiligde berichten tussen verstrekkers 

 
- ReID - Met Medadmin berichten 

 

• De gebruiker beschikt over een beperkte toegang tot het 
menu « Berichten ». hij heeft wel toegang tot :  

o Medico-administratieve documenten 
o Beveiligde berichten tussen verstrekkers 

 
- ReID – Zonder berichten box 

 

• Geen toegang tot het menu 
berichten. 
 

 
✓ Nieuw gepersonaliseerd formulier voor een bestelling van de nieuwe 

kaartlezer 
 

 
 
 



▪ Kaartlezing > Matching 
 

✓ Verbetering in het matching-venster, u kunt nu uw patiënten selecteren op 
basis van drie selectiemodi: 
 

- Alle patiënten 
 

- Een of meerdere patiënten 
Hiermee kunt u de patiënten in de tabel aan de rechterkant aan- 
of uitvinken 

 
- Alphabetisch : 

[_] tot [Z ] 
 

▪ Facturatie  
 

✓ Aanpassingen voor de unie 100 
 

▪ Prestaties vanaf 01-04-2022, de aangesloten leden van de 
verschillende christelijke mutualiteiten zullen vanaf dan deel uitmaken 
van slechts 2 juridische entiteiten : 

 
- 134 voor de leden aangesloten bij een Franstalige mutualiteit 
 
- 120 voor de leden aangesloten bij een Nederlandstalige 

mutualiteit 
 

Indien zorgen van voor 01-04-2022 moeten worden gefactureerd blijft 
het oude systeem van kracht. 

 
Bij het zoeken naar de verzekerbaarheid van uw patiënten 
aangesloten bij de unie 100, geeft MyCareNet de juiste 
verzekerbaarheid aan.  
 
Soft33 is aangepast om alle situaties te beheren en het uniek 
contactpunt (UCP) aan te passen. 

 
✓ COVID vaccinatie 

 
▪ Naar aanleiding vaneen nieuw koninklijk besluit heeft het RIZIV een 

nieuwe code toegevoegd voor de bereiding, levering en toediening 
van Covid-vaccins (419451). 
 
Dit decreet valt binnen het kader van campagnes die door de 
Gemeenschappen worden georganiseerd, er wordt voorgesteld om de 
eerstelijnszorgverleners te mobiliseren en om voor deze zorgverleners 
te voorzien in de vaststelling van vergoedingen voor de bereiding, 
levering en toediening van Covid-vaccins, in het kader van de 
verplichte ziektekostenverzekering. 
 



Datum van toepassing : het vaccin kan worden gefactureerd vanaf 18-
07-2022. 
 
Voor het toedienen van het vaccin aan de patiënt ontvangt de 
verpleegkundige 15,50 euro. Er is geen remgeld. 
 
Deze forfaitaire vergoeding kan worden gecombineerd met andere 
verstrekkingen tijdens dezelfde behandelingssessie voor de betrokken 
begunstigde. Verificatie van de identiteit van de patiënt is ook vereist 
(lezen van de eID) 
 
Als deze code alleen wordt gefactureerd, kan voor deze geen 
basisprestatie of het supplement voor landelijke gebieden in rekening 
worden gebracht. 
 
Apothekers die Covid-vaccins verstrekken aan artsen en 
verpleegkundigen zullen hen voorzien van klant-en-klare vaccins voor 
eenmalig gebruik (met registratie op Vaccinet+). 
 
Circulaire :  
https://www.soft33.eu/download/OA-2022-281_NL.pdf  
 
Meer informatie op de website van het RIZIV :  
https://www.inami.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-
honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-
vaccinatiecentra.aspx 

 
▪ Basisgegevens > Verzekeringsorganismen 

 
✓ Update van de gegevens van de mutualiteit 414 

 
Mutualité Libérale Liège - Luxembourg (414) 
Rue de Bruxelles, 174/G 
4340 AWANS 
Tel. : 04 252 44 48 
contact414@ml.be 
 
 

▪ Documenten > Afdruk van documenten 
 

✓ Wijziging van de standaardwaarde « Gedaan » in « geattesteerd » 
 
Deze aanpassing maakt het mogelijk om documenten voor zorgkundigen te 
beheren. 
Indien u geen zorgkundigen in uw programma beheert heeft deze wijziging 
geen gevolgen voor u. 

 
 
 
 
 

https://www.soft33.eu/download/OA-2022-281_NL.pdf
https://www.inami.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx
https://www.lm-ml.be/fr
mailto:contact414@ml.be


▪ Technische correcties  
 

✓ Aanmaak van de dragers 
 

- Correctie in de aanmaakmodule van de RIZIV dragers voor de zorgen 
zonder basisverstrekking.  
 

- Technische correctie op de elektronische drager bij de facturatie van 
diabetes zorgen (zorgtraject) 

 
Betrokken codes : 794253 - 794312 – 794334- 794415 – 794430 – 
794452. 
 

- Technische correctie op het facturatiebestand bij het delen van 
forfaits met zorgkundigen en verpleegkundigen verschillend 
gedurende de dag. 
 

✓ Facturatie van prestaties 
 

- Technische en specifieke correctie aangebracht bij de berekening van 
meerdere basisprestaties 

 
✓ Installatie programma  

 
- Kleine correctie bij de nieuwe installaties van Soft33. 

 
✓ Fiche patiënt  

 
- Correctie op de berekening van de geboortedatum op basis van het 

rijksregisternummer voor de patiënten geboren na 2000. 
 

 

15. Versie 9.8.2 
 

▪ Kaartlezingen 
 

✓ Verbetering van het serienummer voor de foutcode:  
« 521604 - Serienummer ontbreekt terwijl het noodzakelijk » 
 
 

  



16. Versie 9.8.1 
 
 

▪ Nieuw tarief vanaf 2022-06 
 

✓ Verpleegkundige verzorging : + 2% 
 

https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_verpleegku
ndigen_20220601.pdf.pdf 
 

✓ Revalidatieverstrekkingen : + 2% 
 

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_revalidatie_v
erstrekkingen_20220601.pdf  

 
▪ Uw Soft33-software 
 

✓ Technische update (PB 2021)  
 

▪ Technische aanpassingen 
 

✓ Verzekerbaarheid 
 

- Correctie verzekerbaarheid met verbintenis tot betaling. 
 

✓ Document > Afdrukken documenten 
 

- Correctie bij het aanmaken van het document « Planning zorgen 
(globaal) » 

 
✓ Kaartlezingen> Document ter verificatie 

 
- Correctie van de statistieken met het percentage kaartinlezingen 

  

https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_verpleegkundigen_20220601.pdf.pdf
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_verpleegkundigen_20220601.pdf.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_revalidatie_verstrekkingen_20220601.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_revalidatie_verstrekkingen_20220601.pdf


17. Versie 9.7.0 
 
 

▪ Patiënt 
 

✓ Voorschriften 
 
▪ Betere weergave van de voorschriften. Wanneer alle voorschriften 

gefactureerd zijn zal Soft33 slechts de 10 laatste tonen.  
 

▪ Planning > Indeling per dag 
 

✓ Vertaling in het Nederlands van de knop « Selectie » in het tabblad [Indeling]. 
 

▪ Facturatie  
 

▪ Facturatie van de verstrekkingen 
 

✓ Correctie van de omschrijving van het aan te vinken vak « Panne kaartlezer » 
alsook de betroffen periode: 01-06-2022 tot 31-08-2022. 
 
« Door dit vak aan te vinken (beschikbaar gedurende de volledige COVID-19 
periode), zal Soft33 automatisch een panne van het informaticasysteem 
invullen daar waar er geen kaartlezing gedaan werd (ET52 Z9=4 met als reden 
ET52 Z3). ». 
 
Vanaf 1 juni 2022 is het opnieuw verplicht de eID van de patiënt in te lezen 
om zijn identiteit te verifiëren volgens de modaliteiten die van toepassing 
waren vóór de COVID-19-crisis. 
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verple
egkundigen/Paginas/lezing-e-id.aspx 

 
▪ Technische aanpassingen 

 
✓ Facturatie > Verstrekkingen 

 
▪ Technische correctie, meer bepaald het cumuleren dat verboden is 

(bug “één enkele basisverstrekking »). 
 

✓ Voorschriften 
 
▪ Correctie van de weergave van voorschriften die in de toekomst 

gepland zijn.  

 

18. Versie 9.6.2 
 
 

✓ Technische correctie over de kaartlezingen. 
 
 

https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/lezing-e-id.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/lezing-e-id.aspx


19. Versie 9.6.1 
 
 

▪ Mobi33-ReID > Bestelbon 
 

✓ Een nieuwe USB-C eID-lezer zal binnenkort beschikbaar zijn. 
 
Schatting: eind mei 2022  
 

 
 

▪ Correcties 
 

✓ Wijziging van het tarief voor prestatie 425073.  
 

✓ Correctie voor gebruikers met een login van meer dan 12 letters. 
 

 

20. Versie 9.6.0 
 
 

▪ Mobi33-ReID > Publicatie en ontvangst 
 

✓ Bij het publiceren en ontvangen, zal Soft33 verifiëren dat voor de 
zorgoverdrachtsverzoeken geen van deze zorgen gefactureerd werd. Als dit 
het geval is, zal het programma de overdracht(en) weigeren en u hiervan op 
de hoogte stellen.  
 

✓ U kan deze weigeringen van niet uitgevoerde overdrachten vinden in het 
menu: "Mobi33-ReID" > "Overboekingsverzoeken geweigerd" 

 
▪ Patiënt 

 
✓ Fiche patiënt  

 
▪ Verbetering van de berekening van de geboortedatum, op basis van 

het NISS, voor patiënten geboren na 2000. 
 

✓ Voorschriften : Belangrijke verbetering bij het afbeelden van de voorschriften  
 
▪ Vereenvoudigde weergave :  



 
Vanaf nu toont Soft33 standaard alleen voorschriften waar de zorg 
nog gefactureerd moet worden. Als alles gefactureerd is wordt alleen 
het laatste voorschrift weergegeven. 
 
Als u alle voorschriften wilt weergeven, kunt u het vak « Toon alles » 
aanvinken. 
 

▪ Nieuwe sortering  
 
U kunt voorschriften sorteren op :  
- De einddatum van het voorschrift (standaardoptie) 
- Het voorschriftnummer  

 

 
 

 
▪ Facturatie  

 
✓ Facturatie van prestaties  

 
▪ Bijkomende verificatie wanneer een toilet van 2x/week meer dan 

2x/week is ingebracht. 
 
Een verwittiging verschijnt bij de boodschappen op het niveau van het 
vak "Validatie"  
 
Naam patiënt: "De patiënt heeft een akkoord T2 en er zijn meer dan 2 
toiletten voor de week van xx/xx/xxxx tot xx/xx/xxxx . 

 
✓ Afdruk van documenten > Factuur patiënt "met dagoverzicht" 

 
▪ Beter beheer van afdrukmarges: verwijdering van blanco vellen tussen 

elk document. 
 

✓ Afdruk van documenten > Algemene samenvatting per patiënt  
 

▪ De waarde "per maand" is toegevoegd in dit overzichtsdocument.  
 

▪ Indien u prestaties over verschillende maanden heeft gefactureerd, 
voor eenzelfde samenvatting, zal Soft33 de bedragen per maand 
splitsen. 

 
 
 
 



✓ Creatie van Riziv dragers 
 
▪ Correctie in het facturatiebestand in speciale gevallen bij verdeling 

van forfaits (met zorgkundigen en verschillende verantwoordelijken 
op de dag). 
 

▪ Kaartlezingen > Verificatie documenten 
 

✓ Wetswijziging : Alle lezingen uitgevoerd vanaf 12-08-21 met  "Belgian eID of 
Kids-id" van het type barcode of QR-code zijn compatibel met de 
zogenaamde "Manual" type lezingen. 
 

✓ De kaartlezingen van voor 12-08-21 zullen steeds worden bewaard in de 
elektronische lezingen. 

 
✓ Het document met de statistieken zal worden aangepast 

 
✓ U vindt meer informatie op de website van het RIZIV:  

 
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verple
egkundigen/Paginas/lezing-e-id.aspx  
 

▪ Planning > Verdeling per dag 
 

✓ Verbetering: in het venster verdelingen kunt u nu al uw patiënten 
deselecteren door met de rechtermuisknop te dubbelklikken of via de knop 
« selectie » linksonder.  
 

▪ Basisgegevens > Gebruikers > Toegang  
 

✓ Alle menu’s zijn configureerbaar per gebruiker. 
 

▪ Documenten > Afdruk van documenten 
 

✓ Verbetering bij de aanmaak van het document "Planning van de zorgen 
(globaal)" 
 

▪ MyCarenet > Dashboard 
 

✓ Technische correctie bij de afbeelding van de identiteit van het VO (TACK 
RESPONSE).  

 
 

  

https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/lezing-e-id.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/lezing-e-id.aspx


21. Versie 9.5.3 
 

▪ Documenten > Afdruk van documenten 
 
✓ Samenvattingen per mutualiteit : correctie aangebracht in de opmaak van het 

document.  

 
22. Versie 9.5.1 
 

▪ Installatie programma  
 

✓ Prestatieverbeteringen van de Soft33 installatiemodule 

 
▪ D-m@x  

 
✓ Technische oplossing voor het toevoegen van documenten. 

 
▪ Licentiebeheer 

 

✓ Correctie voor toegang tot sommige menu’s. 

 
23. Versie 9.5.0 
 
 

▪ BTW op « niet therapeutische » zorgen 
 
 

 
 
✓ Sinds 01-01-2022 is voor alle zorgverleners de zogenaamde « niet-

therapeutische » zorg onderworpen aan 21% BTW.  
 

✓ Antwoord van 14-02-2022 van het RIZIV:  
 
"Als de behandeling is opgenomen in de nomenclatuur van 
gezondheidsverstrekkingen, bestaat in principe het vermoeden dat de BTW-
vrijstelling van toepassing is."  
 
Zie FAQ over de wijziging van artikel 44 van het BTW-wetboek – pagina 3  
Hoe moet de zorgverlener het bestaan van een therapeutisch doel bewijzen en rechtvaardigen? 

 
✓ Meer info:  

 
Omzendbrief 2021/C/114 van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN 
(authentieke bron) 
 

▪ https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-
2af932b97332 (4.1.1 - Verpleegkundige) 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332


 
 FAQ over de wijziging van artikel 44 van het BTW wetboek: 
 

▪ https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/132-
btw-vrijstelling-medische-diensten-faq.pdf  

 
✓ In het kader van deze wettelijke wijziging hebben we bij de facturatie-

instelling de BTW toegevoegd, met 3 waarden: 
 
▪ Niet BTW-plichtig  
▪ Onderworpen aan BTW 
▪ BTW-plichtig met vrijstellingsregeling  

 
▪ Standaard zal de waarde “Niet BTW-plichtig” ingevuld staan.  
 

✓ De volgende documenten zullen aangepast worden naar gelang de gekozen 
BTW-regeling: 

 
▪ Ontvangstbewijzen patiënten  
▪ Samenvatting per landsbond 
▪ Facturen van patiënten  

 
✓ Voor meer informatie betreffende deze nieuwe regelgeving, onder andere 

over hoe u een BTW-identificatie kunt aanvragen als u « niet-
therapeutische » zorg verleent, gelieve contact op te nemen met uw 
boekhouder.  

 
▪ Nieuw tarief COVID-19  

 
✓ +0,79% (van toepassing vanaf 01-01-2022) 

 
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarieven_COVID_19_20
220120.pdf 

 
▪ Facturatie > Facturatie van prestaties  

 
✓ Optie bijgevoegd "Performance modus" in het tabblad "Facturatie" 

 
Alvorens de simulatie of de facturatie te starten kan u de « Performance 
modus » aanvinken (rechtsonder in het venster). 
 
Wanneer de performence modus is geactiveerd, wordt de voortgang van de 
automatische facturering niet langer « live » weergegeven. Pas als alle 
behandelingen zijn afgerond, worden de gegevens van uw patiënten 
weergegeven.  
 
Met de prestatiemodus, hoe groter het aantal patiënten, hoe groter de 
tijdwinst! 

 
 
 

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/132-btw-vrijstelling-medische-diensten-faq.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/132-btw-vrijstelling-medische-diensten-faq.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarieven_COVID_19_20220120.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarieven_COVID_19_20220120.pdf


 
▪ Patiënt > Voorschriften 

 
✓ Bij het inbrengen van een voorschrift met de code 794312 « Individuele 

zitting diabeteseducatie (door educator – diabetes type 2 monitoring/ 
voortraject) », controleert Soft33 of de patiënt tussen de 15 en 69 jaar oud 
is. 

 
▪ MyCareNet > Inbox (vroegere versie voor XKMS) 

 
✓ MyCareNet XMKS is afgelopen, de servers zijn ontmanteld door het NIC 

(RIZIV) en u werkt nu allemaal met MyCareNet SSO. 
 

✓ We geven het menu niet meer weer:  
"MyCareNet" > "Inbox (voorheen MyCareNet XKMS)".  
 

✓ Bij zeer uitzonderlijke gevallen kan deze optie weer worden geactiveerd via: 
Bestand" > "Basisgegevens" > "Gebruikers" > "Toegang” > "MyCareNet"  

 
▪ Diverse verbeteringen  

 
✓ Bewijsstukken patiënten 

 

- Aanzienlijke verbetering van de opzoeksnelheid van de weergave van 
het bewijsstuk bij het selecteren van een of meerdere patiënten. 
 

✓ Facturatie van prestaties > MyCareNet 
 
- Als MyCareNet bij het zoeken naar verzekerbaarheid antwoord met 

GT1-GT2 op 000-000, zal Soft33 u informeren dat de patiënt niet 
langer verzekerdis van … tot … door de informatie in het oranje af te 
beelden. 

 
✓ MyCareNet > Dashboard 

 
- Soft33 geeft details over de statussen voor het indienen van 

factureringsbestanden:  

• PROCESSING = bezig met behandeling  

• FAILED = fout   
 

▪ Mobi33/ReID > Bestelbon 
 

✓ Het formulier updaten 
 

▪ Technische correcties  
 

✓ Basisgegevens > Prestaties  
 

- Aanpassing van het 2021 tarief voor de niet geconventioneerde 
verstrekkers. 

 



 
✓ Verzekerbaarheid 

 

- Technische correctie met betrekking tot verzekerbaarheid bij 
betalingsverplichting. 
 

✓ Facturatie 
 

- Correctie voor speciale gevallen in de berekening van het remgeld 
voor OMNIO-patiënten.  

 

 
  



24. Versie 9.4.4 et 9.4.5  
 
 

▪ Technische correcties 
 

✓ Facturatie > Creatie RIZIV dragers 
 

▪ Correctie bij de facturatie van de code 426930 (Bezoek zonder 
nomenclatuur) 
 

▪ Correctie bij het supplementair honoraria PN (indien meer dan 3 
bezoeken) 

 

25. Versie 9.4.3 
 

▪ Nieuw tarief 2022-01 
 

✓ Verpleegkundige zorgen: + 0,79%  
 
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_verpleegkundi
gen_20220101.pdf.pdf 
 

✓ Revalidatie verstrekkingen : + 0,79% 
 
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_revalidatie_verst
rekkingen_20220101.pdf 

 

▪ Bestand > Basisgegevens > Prestaties 
 

✓ Aanpassing van het tarief ook voor de niet geconventioneerde verstrekkers. 
 
 

  

https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_verpleegkundigen_20220101.pdf.pdf
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_verpleegkundigen_20220101.pdf.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_revalidatie_verstrekkingen_20220101.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_revalidatie_verstrekkingen_20220101.pdf


26. Versie 9.4.2 
 
 

▪ Facturatie > Facturatie van prestaties 
 

✓ De betalingsverplichting wordt voor de periode van 20 december 2021 tot en 
met 4 januari 2022 automatisch beheerd. 

 

Mededeling van het NIC (RIZIV): onbeschikbaarheid van MyCareNet  

  

Wij ontvingen volgende informatie op 16-12-2021 van het NIC (RIZIV: MyCareNet platform). 

 

Als gevolg van de fusie van mutualiteiten op 1 januari 2022 zal de werking van MyCareNet eind 

december 2021 en begin januari 2022 ernstig verstoord zijn. 

  

Landsbond 300   

• Onbeschikbaarheid van hun servers voor facturering van 20-12-2021 tot en met 04-01-2022. 

• Onbeschikbaarheid van hun servers voor verzekerings- en medisch-administratieve 

documenten van 31-12-2021 tot en met 04-01-2022. 

  

Landsbonden 200 en 500 

• Onbeschikbaarheid van hun servers voor facturering en medisch-administratieve 

documenten van 29-12-2021 om 17.00 uur tot 04-01-2022 om 06.30 uur. 

  

Aangezien alle MyCareNet servers aan het eind van het jaar zwaar ontregeld zullen zijn, adviseren wij 

je om: 

• jouw medico-administratieve overeenkomsten te verlengen voor 29-12-2021 of vanaf 05-01-

2022. 

• jouw facturatie voor december 2021 uit te voeren vanaf 05-01-2022. 

Ter informatie, wanneer je jouw CareConnect Soft33 software opstart, zal er een bericht verschijnen. 

Dit bericht zal zo nodig worden bijgewerkt, afhankelijk van de mededelingen van het CIN. 

  

 
 

  



27. Versie 9.4.1 
 
 

▪ Technische correctie  
 

✓ Technische correctie (bijzonder geval) bij de facturatie van diabetes zorgen 
(zorgtraject). → Verwijdering van deze oplossing in versie 9.4. 

 
28. Versie 9.4.0 
 
 

▪ Belangrijke aanpassingen van de facturatie instructies voor de verpleegforfaits  
 

✓ Vanaf 1 december 2021 (meestal gefactureerd begin januari) moeten we de 
verdelingspercentages binnen een forfait A, B, C, PA, PB, PC, PP vermelden. 

 
✓ Wat is de impact voor u ?  

 
Jij hoeft niets te doen! 
 

Wij hebben onze ontwikkelingen op een manier aangepakt waarbij er alleen 
technische veranderingen zijn! 

 

✓ Wat wordt er gecommuniceerd op de facturatiebestanden ?  
 
Concreet zullen we de verdelingspercentagezones gebruiken die in de patiënt 
fiche zijn opgenomen > tabblad [Eigenschappen]. 
 

 
 

✓ Voorbeeld 
 

▪ Voor een patiënt met FORFAIT A (FA) zal een verpleegkundige X1 de 
zorg 's morgens uitvoeren en een verpleegkundige X2 's avonds. 
Momenteel wordt in het facturatiebestand het totaalbedrag van de 
FA geattesteerd door de verpleegkundige 's ochtends en 0 € voor de 
verpleegkundige 's avonds. 
 



▪ De DGEC vraagt dat de logica wordt gehandhaafd (het toeschrijven 
van de FA aan de persoon die de eerste prestatie van de dag verricht), 
maar dat het percentage wordt vermeld. Enkel als er in de loop van 
de dag meerdere zorgverleners zijn geweest welteverstaan. 

 
▪ Voor prestaties vanaf 1 december 2021 zullen de percentages dus op 

het facturatiebestand worden vermeld. 
In ons voorbeeld: Verpleegkundige X1 = 70% en Verpleegkundige X2 
=30%, afhankelijk van wat je in het verdelingsvenster invult. 
 

▪ Documenten > Afdruk van documenten > Register  
 

✓ In het register zijn de volgende prestaties bijgevoegd : 
 
▪ Wekelijks klaarzetten van pillendoos  
▪ Verpleegadvies voorbereiding medicatie  

 
▪ Fiche patiënt > Voorschrift  

 
✓ Verbetering : een extra controle toegevoegd bij de inbreng van 

diabeteszorgen 
 
Bij het inbrengen van een voorschrift met diabetes prestaties (zorgtraject of 
begeleiding van diabetes patiënt niet autonoom) zal Soft33 nakijken of de 
codes mogen worden geattesteerd in functie van de parameters uit de fiche 
van de patiënt.  
 

 
 

▪ Technische verbetering 
 

✓ Het openen van documenten in Soft33 gebeurt altijd via het programma dat 
u standaard in Windows hebt geselecteerd. 
 

▪ Basisgegevens > Verzekeringsorganismen 
 

✓ Bijvoegen van de mutualiteit 675 : Zeevarenden  
 

▪ Facturatie > Mutualiteit 675 
 

✓ Voor uw patiënten aangesloten bij de mutualiteit 675 kan u geen facturatie 
verzenden samen met de patiënten van een andere mutualiteit 600. U dient 
voor deze patiënten een aparte facturatie uit te voeren. 
 
Tijdens de simulatie zal Soft33 nakijken of uw facturatie patiënten van de 675 
bevat en zal u uitnodigen om deze op een ander bestand te factureren. 
 
Soft33 zal eveneens tijdens de aanmaak van uw facturatiebestand een 
controle uitvoeren : “er werd geen drager aangemaakt voor de mutualiteit 



675. Inderdaad aanvaard de mutualiteit 675 geen elektronische zending per 
MyCareNet. Geleive voor deze patiënten de volgende procedure te volgen.” 
 
[Procedure] 

 
▪ Facturatie van prestaties 

 
✓ Verlenging van de COVID 19 periode tot 30-06-2022. 

 
« Door dit vak aan te vinken (beschikbaar gedurende de volledige COVID-19 
periode), zal Soft33 automatisch een panne van het informaticasysteem 
invullen daar waar er geen kaartlezing gedaan werd (ET52 Z9=4 met als reden 
ET52 Z3). ». 
 

✓ Verlenging tot 30-06-2022 van de code 419333 (opvolging en toezicht bij 
COVID-19 patiënten) 

 
▪ Prestaties op afstand zonder fysiek contact 

 
✓ Verlenging van de COVID-19 periode tot 30-06-2022 van de 4 verstrekkingen 

via telefonische of videoconsult voor de patiënten met een zorgtraject. 
 

▪ MycareNet > Inbox 
 

✓ Vertaling in het Nederlands van de knop "Afficher" in het tabblad [Historiek]. 
 

▪ Documenten > Afdruk van documenten > Tijdschema  
 
✓ Het document "Voorschrift te vernieuwen" werd verbeterd. Wij hebben in de 

te selecteren parameters 4 bijkomende opties geplaatst : 
 
- Einddatum  
- Begin en einddatum van de zorgen 
- Omschrijving van de zorgen 
- Origineel  

 
▪ Kaartlezingen > Matching v/d zorgen – Kaartlezing 
 

✓ Automatische matching 
 

▪ In de matching bijvoeging van een aan te vinken vak "Corigeer 

automatisch de lezingen automatisch corrigeren van lezingen die gekoppeld zijn 

aan meerdere bezoeken".  
 
Deze optie laat aan het programma toe om zelf de correcties 
automatisch te beheren. 
 

https://www.soft33.eu/download/manuel/FA09_NL.pdf


Dit selectie vak is standaard uitgeschakeld. 
 

 
 

▪ MyCareNet > Statuut v/d servers  
 

✓ Verbetering van de afbeelding van het venster MyCareNet statuten.  
 
Het verschijnt alleen als de diensten van de federale servers:  
 

▪ Sterk verstoord of niet beschikbaar voor de facturatie en medico-
administratieve documenten.  
 

▪ Verstoord / Sterk verstoord of niet beschikbaar voor de 
verzekerbaarheid. 

 
▪ Technische correcties  

 
✓ D-m@x > Observaties 

 
▪ Correctie : Indien u observaties hebt bijgevoegd in D-m@x en u 

vervolgens de zorgen of het voorschrift schrapt in Soft33 zal de 
observatie in D-m@x worden bewaard maar niet afgebeeld. Indien u 
de zorgen herinbrengt zal de observatie worden gerecupereerd.  
 

✓ Facturatie > Creatie van RIZIV dragers 
 

▪ Technische correctie aangebracht aan de drager bij de facturatie van 
diabetes zorgen (zorgtraject). 

 
✓ Facturatie > Prestaties 

 
▪ Technische specifieke correcties aangebracht op verboden cumilaties  

(bug "een enkele basisprestatie"). 
 
 
 



✓ Verzekerbaarheid 
 

▪ Technische correctie met betrekking tot verzekerbaarheid met 
betalingsverplichting voor de zorgen van meer dan 2 jaar. 

 
✓ Fiche patiënt > Documenten  

 
▪ Correctie bij de registratie van het formulier kennisgeving palliatief 

(controle van de aanwezigheid van de begindatum). 
 
 

29. Versie 9.3.2 
 
 

▪ Kaartlezingen  
 

✓ Technische correctie in het facturatiebestand in geval van barcode lezing van 
een vignet (voor de landsbond 600). 

 
 

30. Versie 9.3.1 
 
 

▪ Mobi33/ReID > Bestelbon 
 

✓ Correctie voor ReID.  
 
 

31. Versie 9.3.0 
 
 

▪ Documenten > Afdruk van documenten 
 

✓ Een nieuw document is bijgevoegd « Planning van de zorgen (globaal) » 
 

▪ Deze planning omvat in één document alle verstrekkers die in de 
geselecteerde facturatie voorkomen. 
 
De getoonde informatie is vergelijkbaar met de gedetailleerde lijst (bij 
de simulatie van facturatie). 
 



 
 

▪ Het voordeel van dit document (in tegenstelling met « Planning van de 
zorgen » of « « Planning van de zorgen (landscape) ») is dat er geen blad per 
verstrekker is.  
 
In plaats dat er een (X) kruis staat dat de uitgevoerde zorgen aanduid, zal 
hier het nummer van de verstrekker worden afgebeeld.  

 
▪ Facturatie > Facturatie van prestaties 

 
✓ Volgens de reglementering (artikel 8) : voor het uitvoeren van de prestaties  

"Toezichts- en opvolgingshonorarium bij het gebruik van pompsystemen 
voor het toedienen van chronische analgesie via een epidurale of 
intrathecale catheter" (427534, 427556, 427571 en 429251), een of 
meerdere van de pseudo-codes moeten bijkomend vermeld worden bij het 
code nummer van de nomenclatuur van de prestatie. 
 

✓ Ziehier de lijst met pseudo-codes :  
 

 
 

✓ Een correctie werd aangebracht op de facturatiedrager in regel met deze 
reglementering. 
 

▪ Technische correcties  
 

✓ Kaartlezingen > Verbetering automatische matching  
 

▪ Voor dezelfde datum, als er meer dan één bezoek is gekoppeld aan 
dezelfde kaartlezing, zal Soft33 u waarschuwen dat het een afwijking 
voor deze patiënt heeft gedetecteerd en u voorstellen om deze 
afwijking automatisch te corrigeren.  

 
 
 



✓ Fiche patiënt > Documenten  
 

▪ Correctie bij het opslaan van het formulier van aanvraag specifiek  
technische verstrekking. 
 

✓ MyCareNet > Inbox  
 

▪ Het afbeelden van een bericht met een dubbelklik is aangepast. 
 

✓ Statistieken > Persoonlijke statistieken 
 

▪ Het formaat van het veld werd aangepast. 
 

✓ Verzekerbaarheid 
 

▪ Technische correctie betreffend de asynchrone verzekerbaarheid met 
betalingsverplichting. 
 

✓ Installatieprogramma  
 

▪ Kleine correctie bij de nieuwe installaties van Soft33. 

 
 

32. Versie 9.2.3 
 
 

▪ Facturatie > Facturatie van prestaties 
 

✓ Verlenging van de COVID 19 periode tot 30-06-2022. 
 

« Door dit vak aan te vinken (beschikbaar gedurende de volledige COVID-19 
periode), zal Soft33 automatisch een panne van het informaticasysteem 
invullen daar waar er geen kaartlezing gedaan werd (ET52 Z9=4 met als reden 
ET52 Z3). ». 

 
✓ De code 419333 (COVID-19: Opvolging en toezicht bij patiënten) is nu 

cumuleer baar met de code 426613 « Patiënt gehospitaliseerd »  
 
▪ Prestaties op afstand zonder fysiek contact 

 
✓ Verlenging van de COVID-19 periode tot 30-09-21 van de 4 verstrekkingen via 

telefonische of videoconsult voor de patiënten met een zorgtraject. 
 

▪ D-m@x > Patiëntendossier > Bestanden > Foto's 
 

✓ Technische correctie betreffend het afbeelden van foto’s. 

  



33. Versie 9.2.2 
 
 

▪ Fiche patiënt > Documenten 
 

✓ Voor de documenten "Katzschalen" en "Specifieke zorgen" is de begindatum 
niet meer gelimiteerd tot 6 maand in het verleden.  
 

✓ Bij het opslaan van deze documenten en indien de begindatum meer dan 6 
maand in het verleden is zal een boodschap verschijnen om u er op te wijzen 
en verwittigen dat de datum meer dan 6 maand geleden is. 

 
▪ MyCareNet > Inbox  

 
✓ Technische correctie aangebracht op de ordering van de boodschappen in 

het tabblad « historiek » in de Inbox. 
 

▪ Installatie programma  
 

✓ Technische correctie bij de installatie van Soft3 

 

34. Versie 9.2.1 
 
 

▪ MyCareNet > Inbox 
 

✓ Als de laatste raadpleging van de MyCareNet Inbox meer dan 30 dagen oud 
was, zal Soft33 u hiervan verwittigen via een bericht. 
 
Communicatie van het RIZIV (NIC):  
"Wij herinneren u eraan dat de responsberichten van de 
verzekeringsorganisaties gedurende 90 dagen beschikbaar zijn om te 
downloaden. Na deze periode worden de berichten gearchiveerd en kunnen 
ze niet meer worden opgevraagd door de gebruiker (zorgverlener). " 
 

✓ In het tabblad [Historiek], er zijn twee datumvelden geïntegreerd zodat u 
alleen de laatste MyCareNet berichten kunt weergeven (of volgens gekozen 
datums). 
Standaard is de « Stardatum » = 1e van de vorige maand en de « Eindatum » 
= huidige dag. 
 

 
 
 
 
 



▪ MyCareNet > Dashboard  
 

✓ Correctie bij de afbeelding van het statuut van de facturatie (in specifieke 
gevallen). 
 

▪ MyCareNet > Configuratie  
 

✓ Bij het toevoegen van een MyCareNet SSO configuratie  ( koppeling tussen 
een facturatie praktijk en een eHealth certificaat) controleert het systeem 
niet meer of het eventueel mandaat aanwezig is.  
 
Bijvoorbeeld : voor een nieuw CSAM mandaat duurt het meestal 24 uur 
voordat dit actief wordt.  
 

▪ Verbinding met het Corilus Passport 
 

✓ Verbindingsvenster  
 

▪ Betere positionering van het Corilus Passport-venster om de pincode in te 
voeren of de 2-step-verbinding te gebruiken (in specifieke gevallen). 
 

▪ Statistieken > Persoonlijke statitieken 
 
✓ In het menu « Persoonlijke statistieken » > « W waarde v/d prestaties », 

indien u referentie verpleegkundige diabetes bent, kunt u, voor de 
diabetologische codes (423135, 423150, 423194, 423216, 423231, 423334, 
794253, 794312, 794334, 794415, 794430 en 794452), het afbeelden van het 
aantal en de W waarde om het premieformulier in te vullen.  
 
Dit formulier is beschikbaar via de link (in het rood).  
 

 
 

▪ Basisgegevens > Verzekeringsorganismen 
 
✓ Deactivatie van de mutualiteit 206  
✓ Update van de postgegevens van de mutualiteit 228 
✓ Correctie van het telefoonnummer van de unie 900 

 
▪ Mobi33 > Publicatie en ontvangst  

 
✓ Wat betreft de inhoud van de Katzschalen: Soft33 stuurt nu de naam van de 

voorschrijvende arts en de continentie indien de gecombineerd is of niet. 
 



▪ Beheer Patiënten  
 
✓ Correctie: u kunt de lijst van uw patiënten opnieuw afdrukken in het 

hoofdmenu « Patiëntenbeheer » door met de rechtermuisknop te klikken op 
> Afdrukken > Lijst der patiënten. 

 
▪ Facturatie > Facturatie van prestaties 

 
✓ De code 419333 (COVID-19: Opvolging en toezicht bij patiënten) is nu 

cumuleer baar met de code 426613 « Patiënt gehospitaliseerd »  
 

✓ Voor de prestaties die in oktober 2021 worden gefactureerd, zal de structuur 
van de bestanden die naar de mutualiteiten worden verzonden aanzienlijk 
worden gewijzigd.  
▪ Fase 1 van de test met de VO 100 is succesvol afgerond.  
▪ We starten de tweede testfase met alle andere mutualiteiten.  
▪ Gedetailleerde informatie wordt u gecommuniceerd wanner onze 

testfasen zijn voltooid. 
 

▪ Patiëntfiche > Formulieren 
 

✓ Verbeterde weergave (in bepaalde gevallen was de einddatum van het 
formulier ingekort). 

 
 

35. Versie 9.1.3 
 
 
▪ Documenten > Afdruk van documenten 

 
✓ Planning van de zorgen : correctie aangebracht bij de sortering per Groep 

Patiënten 
 
▪ MyCareNet > Lezen van de Inbox 

 
✓ Het MyCareNet platform , beheerd door de autoriteiten (NIC),  hebben 

besloten om « buitensporige » verzoeken voor het lezen van de Inbox te 
beperken.  
 
Indien er na het uitvoeren van een Inbox lezing geen bevestigd bericht is (= 
gedownload), kan er niet meer binnen 5 minuten een aanvraag worden 
gedaan (error 403).  
 
Deze error wordt niet meer weergegeven, maar binnen 5 minuten wanne u 
wordt « geblokkeerd » door het platform, kan er geen nieuw bericht worden 
gedownload.  

 
 

  



36. Versie 9.1.2 
 
 

▪ Facturatie   
 

✓ Verlenging van de COVID 19 periode tot 30-09-2021. 
 

« Door dit vak aan te vinken (beschikbaar gedurende de volledige COVID-19 
periode), zal Soft33 automatisch een panne van het informaticasysteem 
invullen daar waar er geen kaartlezing gedaan werd (ET52 Z9=4 met als 
reden ET52 Z3). ». 
 

✓ Verlenging tot 30-09-2021 van de code 419333 (opvolging en toezicht bij 
COVID-19 patiënten) 
 

✓ Bewijsstuk patiënt 
 

▪ Correctie bij de selectie van een of meerdere patiënten.  

 
▪ Prestaties op afstand zonder fysiek contact 

 
✓ Verlenging van de COVID-19 periode tot 30-09-21 van de 4 verstrekkingen 

via telefonische of videoconsult voor de patiënten met een zorgtraject. 
 

▪ MyCareNet > Verzekerbaarheid 
 
✓ Correctie aangebracht bij het opzoeken van de verzekerbaarheid van een 

patiënt met zijn aansluitingsnummer. 
 

▪ Basisgegevens > Landsbonden  
 

✓ Update van de mailadressen bij de landsbond 200, 300 en 600. 
  

▪ Documenten > Afdruk van documenten 
 

✓ Het document « Algemene samenvatting » werd hernoemd naar « Algemene 
samenvatting per VO ». 
 

✓ Bijvoegen van een document « Algemene samenvatting per patiënt »  
 
▪ Dit document bevat de gefactureerde bedragen per patiënt (in 

alfabetische volgorde). De gegeven informatie is vergelijkbaar met de in 
de vereenvoudigde lijst (tijdens de simulatie van facturatie).  

 

  



37. Versie 9.1.1 
 
 

▪ Documenten > Afdruk van documenten  
 

✓ Technische correctie 
 
 

38. Versie 9.1.0 
 
 

▪ MyCarenet : Vroegere server XKMS 
 

✓ In modus XKMS zal het facturatie menu niet meer beschikbaar zijn en het 
verzenden van Medadmin documenten niet meer mogelijk zijn. 
 
Dus in deze oude modus kan u niet meer uw facturaties verzenden en 
aanvragen aan de adviserend geneesheer doen (Katz,…). 
Enkel het lezen van uw vroegere XKMS Inbox is beschikbaar.  
 
De autoriteiten hebben ons medegedeeld dat de personen die nog de oude 
XKMS gebruiken een waarschuwing van het NIC (RIZIV) zullen krijgen want 
deze servers zullen worden gesloten. 

 

▪ Aanmelden met het Corilus Passport 
 

✓ Verbeterde prestaties bij het weergeven van het inlogvenster van Corilus 
Passport. 
 
Deze verbetering is zeer merkbaar !  
In feite duurde het meer dan 15-20 seconden voordat het inlogvenster 
verscheen. 
In deze nieuwe versie zijn een paar seconden voldoende  

 
▪ Nieuwe identiteitskaart met de 1.8-chip 

 
✓ Uw verpleegkundige software SOFT33 is compatibel met nieuwe 

identiteitskaarten met een 1.8-chip. 
Deze identiteitskaarten worden sinds mei 2021 door de gemeenten 
uitgedeeld 
 

▪ Technische verbeteringen 
 

✓ Diverse technische verbeteringen voor MyCareNet SSO en D-m@x 
 

▪ Documenten > Afdruk van documenten 
 
✓ Verplaatsen van de volgende documenten naar de rubriek “Tijdschema” 

“Voorschrift te hernieuwen - Te vernieuwen formulieren - Te verzenden 
formulieren”. 



39. Versie 9.0.41 
 
 

▪ Facturatie > Creatie RIZIV dragers 
 
✓ Technische correctie bij het aanmaken van de facturatiebestanden. 

 
 

40. Versie 9.0.40 
 
 

▪ Hulp > Toegang op afstand 
 

✓ Technische correctie voor de toegang op afstand « Splashtop » 
 

▪ MyCareNet > Inbox  
 

✓ Technische correctie aangebracht bij de toegankelijkheid van het tabblad 
« Historiek » in de Inbox. 

 
 

41. Versie 9.0.39 
 
 

▪ Hulp > Toegang op afstand 
 

✓ Technische verbetering voor de toegang op afstand « Splashtop » 
 

▪ MyCareNet  
 

✓ Inbox  
 

▪ Technische correctie aangebracht bij de toegankelijkheid van het tabblad 
« Historiek » in de Inbox. 
 

▪ Verbetering : extra controle op het NISS toegevoegd bij het ontvangen van 
een Katzschaal akkoord (berichttype 410900). 

 
✓ Dashboard 

 
▪ Correctie op de weergave van uitzonderlijke berichten (berichten van het 

type 410908) in het dashboard. 
 

▪ Facturatie > Creatie van RIZIV dragers 
 

▪ Correctie bij speciale gevallen bij de kaartlezingen (record 52) voor 
prestaties zonder contact (verpleegkundig consult, advies medicatie, …) 
 

▪ Technische correctie aangebracht bij de verificatie van de dragers. 
 
 



▪ Mobi33 > Publicatie & ontvangst  
 

✓ Correctie aangebracht op het niveau van de auteur van het wondzorgdossier. 
 

▪ D-m@x 
 

✓ Rittenblad 
 
▪ Correctie bij het afbeelden van het verzorgingsadres van de patiënt. 

 
✓ Patiëntenfiche > Dossiers > Medicatiefiche M1 en M2 

 
▪ Correctie bij de afbeelding als er meerdere medicamenten zijn (maximum 

16) 
 

✓ Dag 
 

▪ In het menu Dag is de volgorde nu identiek aan de verdeling zoals in Soft33 
& Mobi33. 

 

 

42. Versie 9.0.38 
 
 

▪ MyCareNet > Dashboard 
 

✓ Verbeterde weergave bij het verzenden van facturatiebestanden die op het 
MyCareNet-platform zijn geplaatst en bezig met verzenden zijn naar de 
mutualiteiten (PROCESSING) of in fout (FAILED).  
 
 

▪ Help > Toegang op afstand 
 

✓ Nieuwe, moderne en krachtige tool voor hulp op afstand!  
 

 



 
▪ Mobi33 > Publicatie & ontvangst  

 
✓ Corrigerende patch voor het ontvangen van foto’s in het wondzorgdossier. 

 
▪ Fiche > Voorschrijver 

 
✓ Het veld « Naam » is niet langer beperkt tot 3 karakters. 

 
 

43. Versie 9.0.37 
 
 

▪ MyCareNet  
 

✓ Toegangsvenster  
 
▪ Betere positionering van het Corilus Passport-venster om de pincode in 

te voeren of de 2-Step-verbinding te gebruiken. 
 
 

44. Versie 9.0.36 
 
 
▪ Facturatie > Creatie RIZIV dragers 

 
✓ Technische correctie bij het aanmaken van de facturatiebestanden. 
 

▪ Tijdsschema  
 
✓ Correctie bij het afbeelden van dit venster. 

 

▪ MycareNet > Dashboard 
 

✓ Correctie bij het afbeelden van het memo icoon. In bepaalde gevallen werd 
dit icoon niet afgebeeld. 
 

 
 

 
✓ Verbetering van de inhoud van het overzicht van uw facturaties en de 

betalingen van de mutualititen. 
 

 



 
 

 

45. Versie 9.0.35 
 
 
▪ Fiche patiënt > Documenten 

 
✓ Technische correctie voor de Katzschalen verstuurd vanuit CareConnect 

Mobi33 (betreft de boodschap « error retrieve »). 
 

▪ MyCareNet > Dashboard 
 

✓ Aanpassing : Soft33 kan nu de inhoud van de boodschap van het type 920999 
lezen (Weigering koptekst of borderel). 

 

 
 
 

  



46. Versie 9.0.34 
 
 

▪ Facturatie > Facturatie van prestaties 
 

✓ Een technische correctie in het menu facturatie voor de foutboodschap bij 
een COVID tarief. 

 
 

47. Versie 9.0.33 
 
 

▪ Documenten > Afdruk van documenten  
 

✓ In het vervangingsdossier, betreffend de medico-administratieve 
documenten, kunt u de informatie weergeven die afkomstig is van : 

• Enkel van de historiek van de patiënt 

• Enkel de formulieren van de patiënt  

• Ofwel beide (historiek + formulieren) 
 

 
 

De standaardkeuze is gebaseerd op het feit of u Soft33 in de configuratie  
« Gebonden formulieren of niet » staat. 

 
▪ Gebruikers  

 
✓ Technische correctie tot de toegang tot MyBox  

 
MyBox is de Mobi33 beveiligde berichtenbox voor de verantwoordelijken.  
 
We bevinden ons momenteel in de PILOT 1-fase.  
U wordt op de hoogte gehouden van de evolutie van dit product.  

 
▪ Facturatie > Facturatie van de prestaties 

 
✓ Technische correctie bij de verzekerbaarheid met betalingsverplichting  

 
✓ Herinnering :  

- Het is verplicht om de verzekerbaarheid van uw patiënten (met 
betalingsverplichting) te controleren voordat u uw zorg factureert 
via : Facturatie > Facturatie van de prestaties > [MyCareNet] 
 



▪ Verzekerbaarheid  
 

✓ Om het afdrukken van bepaalde documenten mogelijk te maken, is er een 
technische correctie aangebracht in de verzekerbaarheid van de patiënt.  

 
✓ Bij ontvangst van de verzekerbaarheid van uw patiënten komt er een extra 

regel bij met startdatum 01-01-2000 (zonder betalingsverplichting). De 
informatie wordt geëxtrapoleerd op basis van de oudste status die via 
MyCareNet van de mutualiteit is ontvangen.  

 

▪ MycareNet > Dashboard 
 

✓ In het facturatietabblad kunt u met de knop  (helemaal rechts onder de 
knop « Filters ») het contextmenu van de tabel weergeven.  

 
 
Wij hebben in dit menu de mogelijkheid toegevoegd om een overzicht van 
uw facturen en betalingen van mutualiteiten te exporteren in een tabel ( 
Excel of Open Office-bestand). 

 

 
 

▪ Facturatie 
 

✓ Verlening van de COVID-19 periode tot 28-02-2021.  
 
« Door dit vakje aan te vinken (beschikbaar gedurende de COVID-19 periode), 
zal Soft33 automatisch een panne van het informaticasysteem invullen daar 
waar er geen kaartinlezing gedaan werd (ET52 Z9=4 en reden ET52 Z3). » 
 

▪ Prestaties op afstand zonder fysiek contact 
 

✓ Verlening van de COVID-19 periode tot 28-02-2021 van de vier verstrekkingen 

via telefonische of videoconsult voor de patiënten met een zorgtraject. 

 
 

  



48. Versie 9.0.32 
 
 

▪ Update Soft33 
 

✓ Technische correctie bij de automatische update van de software Soft33. 

 
 

49. Versie 9.0.31 
 
 

▪ Documenten > Afdruk van documenten 
 

✓ Correctie bij de inhoud van het vervangingsdossier (vermelding van de 
historiek Forfait/Toilet). 

 
▪ Fiche patiënt > Formulieren 

 
✓ Technische correctie bij de Katzschalen. 

 
 

50. Versie 9.0.30  
 
 
▪ Nieuw tarief COVID-19  

 
✓ +1,01% (van toepassing vanaf 01-01-2021) 

 
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/Tarieven_COVID-
19_20201224.pdf 

 
▪ Bestand > Praktijken 

 
✓ Communicatie van de juridische afdeling van het RIZIV : « Vanaf de facturatie 

van februari 2021 wordt het fictief pseudo nummer BCE 09999.9999.922 
geschrapt. Bij elektronische facturatie, alleen het BCE nummer van de entiteit 
die de gefactureerde bedragen int, is geldig. 

 
✓ Soft33 zal een foutmelding tonen bij het aanmaken van de magnetische 

dragers indien er een fictief BCE wordt waargenomen. 
 

▪ Update Soft33 
 

✓ Als er tijdens het automatisch downloaden van een nieuwe versie een fout 
werd gedetecteerd, kreeg u een niet erg expliciete foutmelding :  
 
« ERROR … rc = -1 »  
 
We hebben dit bericht explicieter gemaakt. 
 
 

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/Tarieven_COVID-19_20201224.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/Tarieven_COVID-19_20201224.pdf


▪ Help > Handleiding 
 

✓ Correctie voor de toegankelijkheid van de  « Help » - « Handleiding » 
 

▪ Facturatie > Facturatie van de prestaties  
 

✓ Als tijdens het nakijken van de verzekerbaarheid (bij facturatie) een fatale 
fout wordt gedetecteerd, stopt Soft33 het proces voor de volgende 
patiënten. 
 

✓ Nederlandstalige vertaling toegevoegd voor berichten over 
betalingsverplichtingen. 

 
▪ Facturatie > Afdruk van documenten 

 
✓ De export van patiënt bewijsstukken is weer beschikbaar. 

 

▪ MyCareNet  
 

✓ Toegangsvenster  
 
▪ Betere positionering van het Corilus Passport-venster om de PIN code in 

te voeren of de 2-Step-verbinding te gebruiken. 
 

▪ Patiënt fiche  
 

✓ Aanmaak van een patiënt  
 
▪ Bij de aanmaak van een patiënten fiche zal Soft3 u verwittigen indien 

deze patiënt geen « voornaam » heeft. 
✓ Formulieren 

 
▪ Verbetering : bij het wijzigen van alleen de einddatum van een Katz-

schaal controleert het programma niet meer of de verzekerbaarheid is 
gecodeerd. 
 

▪ Documenten > Afdruk van documenten  
 

✓ Het vervangingsdossier is verrijkt met de volgende informaties :  
 
▪ De Katz-schaal :  

- De datum van akkoord  
- De scoring  

 
▪ Het palliatief statuut :  

- De datum van kennisgeving 
- De voorschrijvende geneesheer 

 
▪ Specifiek technische verstrekkingen :  

- De periode van de kennisgeving 



- Het type : voeding of perfusie  
- De voorschrijvende geneesheer 

 
▪ Migratie naar MyCareNet SSO 

 

✓ Controle bij het openen van Soft33 of uw database correct is geconfigureerd 
in SSO-modus. Is dit niet het geval, dan verschijnt er een 
waarschuwingsbericht. 
 

▪ Gedeeltelijke actieve verbeteringen in versie 9.0.27 zijn volledig geïmplementeerd in 
deze versie 9.0.30 : 
 

▪ MyCarenet > Dashboard  
 

▪ Verbetering : als u meerdere facturatie praktijken heeft, kunt u nu de 
SSO-mailbox van een andere praktijk lezen zonder het venster te hoeven 
verlaten en opnieuw te openen.  

 
▪ Facturatie > Aanmaak van de RIZIV dragers  

 
▪ Uitzonderlijke aanvullende facturatie 

 
- Toevoeging van code 020 : systematische vrijstelling van het 

geplande maandnummer. 
 

▪ Technische correctie aangebracht aan de naam van het facturatiebestand 
bij het genereren van de drager (vooral voor het centrum « Thuiszorg 
Brabant VZW - 306 »). 

 

 

▪ Voorschriften > Wijziging van prestaties  
 
▪ Bijvoegen van een prestatie via de knop  « Nieuw » 

 
Vanuit dit venster is het mogelijk om een actief voorschrift voor de 
geselecteerde patiënt te selecteren 



 

 

 
✓ Mobi33 > Publicatie & ontvangst  

 
▪ Technische verbetering tijdens de synchronisatie van foto’s tussen 

Mobi33 servers en uw Soft33 programma. 
 
 

51. Versie 9.0.29 
 
 

▪ Nieuw tarief 2021-01 
 

✓ Verpleegkundige zorgen : +1,01%  
 
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_verpleegkundi
gen_20210101.pdf 
 

✓ Revalidatie verstrekkingen : +1,01% 
 
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_revalidatie_verst
rekkingen_20210101.pdf 

 
▪ Facturatie  
 

✓ Verlenging tot 30-06-2021 van de code 419333 (COVID-19: Opvolging en 
toezicht bij patiënten)  
 
 

▪ Verzekeringsorganismen 
 

✓ Vanaf 1 januari 2021 fusioneert de mutualiteit 206 met de mutualiteit 228. 
Een simpel nakijken van verzekerbaarheid via MyCareNet zal de fiche van de 
betrokken patiënten aanpassen. 

https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_verpleegkundigen_20210101.pdf
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_verpleegkundigen_20210101.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_revalidatie_verstrekkingen_20210101.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_revalidatie_verstrekkingen_20210101.pdf


 
Indien u toch probeert zorgen te factureren zal vanaf 1 januari 2021 voor 
deze mutualiteit een waarschuwing worden gegeven bij de simulatie.  

 
▪ Hulp > Lijst van nieuwigheden 

 
✓ Vanaf er een nieuwe versie wordt geïnstalleerd zal Soft33 u voorstellen om 

de lijst met nieuwigheden van deze nieuwe versie te consulteren. 
 
 

52. Versie 9.0.28 
 
 

▪ Mobi33  > Publicatie en ontvangst 
 

✓ Correctie betreffende de publicatie en ontvangst. 
 
 

53. Versie 9.0.27 
 
 
▪ Verzekerbaarheid  

 
✓ Correctie bij het ontvangen van verzekerbaarheid aanvragen indien er een 

overlapping is. 
✓ Correctie bij de einddatum van verzekerbaarheid bij het ontvangen van een 

asynchrone verzekerbaarheid aanvraag 
 

▪ MycareNet > Dashboard 
 

✓ Technische correcties bij het openen van het dashboard. 
 
 

54. Versie 9.0.26 
 
 

▪ MycareNet > Configuratie 
 

✓ Verbeteringen voor de KBO en GROEPS certificaten :  
Het statuut verantwoordelijke en  mandaat is gewijzigd in  « Gebruiker ». 
 

✓ Correctie bij het afbeelden van het aantal gebruikers gebonden aan een 
certificaat. 

 
 
 
 
 
 
 



▪ MyCareNet > Dashboard  
 

✓ Correctie bij het downloaden van verschillende kennisgevingen van specifiek 
technische verstrekkingen.  
 

▪ Verzekerbaarheid  
 

✓ Correctie bij berekenen van de begindatum van de betalingsverplichting :  
1 ste van de maand waar er zorgen zijn.  

 
 

55. Versie 9.0.25 
 
 

▪ Facturatie 
 

✓ Correctie bij de patiënten die niet aangesloten zijn bij een mutualiteit.  
 

▪ Verzekerbaarheid  
 

✓ Correctie bij berekenen van de begindatum van de betalingsverplichting .  
 
 

56. Versie 9.0.24 
 
 

▪ MycareNet > Dashboard 
 

✓ In het keuzevak [Facturatie] : word de afbeeldingsperiode van de facturaties 
beperkt tot een voorafgaande maand. 
 

✓ In het keuzevak [Medadmin] : de staat van de aanvraag geeft u kennis van 
het statuut van uw aanvraag. 
 

✓ Standaard wordt de inhoud van het dashboard automatisch gedownload. 
U kan deze automatische download uitschakelen in Soft33 via het menu 
Parameters > Beheer van parameters > Voorkeuren 
 

 
 
Indien u de waarde op « Nee » zet moet u eenmaal in het dashboard klikken 
op het vak « afbeelden » om uw facturaties & documenten te downloaden. 

 
 

  



57. Versie 9.0.23 
 
 

▪ MycareNet > Configuratie SSO 
 

✓ Verbetering : Ondersteuning voor specifieke mandaten 
 

▪ Facturatie 
 

✓ Verlening van de COVID-19 periode tot 28-02-2021.  
 
« Door dit vakje aan te vinken (beschikbaar gedurende de COVID-19 periode), 
zal Soft33 automatisch een panne van het informaticasysteem invullen daar 
waar er geen kaartinlezing gedaan werd (ET52 Z9=4 en reden ET52 Z3). » 

 
▪ Prestaties op afstand zonder fysiek contact 

 
✓ Verlening van de COVID-19 periode tot 28-02-2021 van de vier 

verstrekkingen via telefonische of videoconsult voor de patiënten met een 
zorgtraject. 
 
 

58. Versie 9.0.22 
 
 

▪ MyCarenet > Inbox   
 

✓ Aangezien een Katzschaal maximum 3 maand geldig is raden wij u aan om 
gedurende 3 maand, 1 à 2 maal per week uw XKMS box te lezen.  
Dit kan gebeuren vanuit Soft33 via het menu MyCareNet > Inbox ( voorheen 
MyCareNet XKMS ).  
 

 
 
Wanneer u op dit icoon klikt verschijnt de boodschap die u verwittigd dat 
SOFT33 moet heropstarten om rekening te houden met de wijziging van 
MyCareNet model. 
U zal uw identiteitskaart moeten gebruiken zoals voorheen.  
 
Bij de volgende opstart van Soft33 zal het programma automatisch in SSO 
mode staan . 
 
 
 
 



▪ Facturatie > Facturatie van prestaties 
 

✓ Technische correcties bij de betalingsbelofte (MyCareNet SSO) 
- Bij bepaalde gevallen waar er sprake is van verzekerbaarheden op verschillende 

periodes.  
 

▪ Tijdschema  
 

✓ Verbetering van de weergavetijd van het tijdschema. 
 
 

59. Versie 9.0.21 
 
 

▪ Dmax > Wondzorgdossier  
 

✓ Correctie bij de lokalisatie van de wonden (indien de afbeelding parameters 
van uw Windows op 125% staat).  
 

▪ MyCareNet SSO  
 

✓ Aanmaak van een beveiligde zone 
 

- Verbetering van de afbeelding van het introductie venster van de PIN 
code.  

 
- Verbetering van de aanmaak van een nieuwe beveiligde zone 

(verificaties op provisionning en mogelijkheid een nieuwe zone te 
linken).  

 
✓ eHealth certificaat 

 
- Bijvoegen van de verenigbaarheid met de KBO certificaten (dit voor 

de tarificatie bureaus). 
 

- Automatische recuperatie bij het toevoegen van een certificaat (in de 
XKMS MyCareNet configuratie) van het INSZ van de 
verantwoordelijke. 
 

✓ Connectie met het Corilus Passpoort 
 

- Bij het laden werd de zandloper vervangen door 3 kleine puntjes. 
- De Soft33 klantzone word verborgen (dit voor de trage Pc’s).  

 
✓ Fiche patiënt > Verzekerbaarheid  

 
✓ De knop « Afbeelden van alle aanvragen » laat toe om alle 

verzekerbaarheidsaanvragen die werden uitgevoerd met MyCareNet SSO af 
te beelden.  
 



✓ Voor de asynchrone verzekerbaarheden werd er een alarm bijgevoegd indien 
u de einddatum wijzigt (niet aangeraden operatie).  

 
▪ Gebruikers  

 
✓ Mogelijkheid om de naam en voornaam van een gebruiker te wijzigen.  

 
✓ Mogelijkheid om de MyBox zone te activeren (actueel zijn we op dit project 

in de PILOOT testfase). 
 
 

60. Version 9.0.20 
 
 

▪ Facturatie > Facturatie van de verstrekkingen 
 

✓ Technische rechtzetting voor betalingsbeloftes (MyCareNet SSO) 
- Voor overleden patiënten en/of met een onderbroken 

verzekerbaarheid.  
- Voor de facturatie-instellingen verschillend van 1.  

 
 

61. Versie 9.0.19 
 
 

▪ Facturatie > Facturatie van de verstrekkingen 
 

✓ Gebruikt u de oude MyCareNet (XKMS) : het vak « Betalingsbelofte nakijken » 
werd verwijderd 
 

✓ Gebruikt u de nieuwe MyCareNet SSO : correctief voor de betalingsbelofte 
wanneer de einddatum van de verzekerbaarheid later valt dan de datum van 
vandaag. 
 
 

▪ MyCarenet > Dashboard 
 

✓ Met een dubbelklik op een lijn kan het laatste bericht van de mutualiteit 
geopend worden. 
 

✓ Correctie : in sommige gevallen, wanneer het dashboard openstond, was het 
venster om zich te verbinden met MyCareNet niet zichtbaar. Dit werd 
rechtgezet.  
 

▪ MycareNet > Configuratie SSO 
 

✓ Bij het aamaken van een beveiligde omgeving zijn de velden « Omschrijving 
beveiligde omgeving » en « Naam » voortaan verplicht. 

 
 



62. Versie 9.0.18 
 
 
▪ Facturatie > Facturatie van de prestaties 

 
✓ Verzekerbaarheid met betalingsverplichting 

 
- Met MyCareNet SSO is het mogelijk om een aanvraag 

verzekerbaarheid in te dienen met betalingsverplichting. Deze optie 
staat automatisch ingesteld wanneer u factureert. 
 

 
 

- Dit houdt in dat de mutualiteit u zal uitbetalen aan het geraadpleegde 
tarief / statuut, zelfs wanneer de verzekerbaarheid van de patiënt 
wijzigt tussen het moment van het consult en het moment van de 
facturatie.  
 

✓ Simulatie van de facturatie 
 

- Om een simulatie te maken van uw toekomstige zorgen raden we aan 
om na te gaan of een betalingsverplichting aangevraagd werd.  
 

- Het programma zal dit vak automatisch uitvinken van zodra de 
einddatum in de toekomst ligt. 
 

 
 

✓ Opmaken van uw facturatie 
 



- De knop « Verificatie status » om de status van de verzendingen na te 
kijken is eveneens beschikbaar voor MyCareNet SSO. 
 

▪ Database > Gebruikers 
 

✓ Wijziging van de omschrijving « Link naar Corilus Passport » in de fiche van de 
gebruiker 

 
▪ MyCarenet > Dashboard 

✓  
✓ Voortgangsbalk 

 
Nieuwe balk om na te gaan of alle elementen van het dashboard ingeladen 
werden. 
 

▪ Planning > Beheer van de agenda’s 
 

✓ Correctie: de agenda kon geopend worden zelfs wanneer de weergave van 
het patiëntenbeheer gedesactiveerd werd in de parameters. 
 

▪ Kaartinlezing > Matching > Handmatig 
 

✓ Handmatig toegevoegde inlezing 
 

Een handmatig toegevoegde inlezing kan voortaan verwijderd worden. 
 
 

  



63. Versie 9.0.17 
 
 

▪ MyCareNet SSO 
 

✓ Correctie voor SSO-configuratie. 
 
 

64. Versie 9.0.16 
 
 

▪ MyCareNet SSO 
 

✓ Aanpassing voor configuraties in groep. 
 
 

65. Versie 9.0.15 
 
 

▪ Aanpassing van de COVID-19 maatregelen (communicatie van het RIZIV van 
24-09-2020) 
 

✓ De supplementen aan honoraria gelinkt aan de COVID-19 maatregelen 
werden stopgezet op 31-08-2020. 

✓ De verstrekking voor patiënten die geïnfecteerd of vermoedelijk geïnfecteerd 
zijn door het COVID-19 virus blijft van toepassing. 

✓ Een ander systeem van financiële compensatie wordt op punt gezet met 
retroactief effect op 1 september 2020.  
 
We kennen de inhoud niet van het nieuwe systeem maar we brengen u op de 
hoogte van zodra we meer informatie ontvangen. 

 
 

66. Versie 9.0.14 
 
 

▪ Mobi33  > Publicatie en ontvangst 
 

✓ Correctie betreffende de publicatie van 
het wordzorgdossier 
 
 

▪ Planning  >  Beheer van de agenda’s  
 

✓ Correctie van de weergave van het venster met de agenda. 
 
 

  



67. Version 9.0.13 
 
 
▪ Vervaldagboek 

 
✓ Gedeeltelijke correctie van de manier waarop de duur van het vervaldagboek 

afgebeeld werd. 
 

▪ Beheer > Basisgegevens > Verstrekkingen 
 

✓ Verbetering van de manier waarop het venster met verstrekkingen en 
tarieven afgebeeld werd 

 
 

68. Versie 9.0.11 
 
 

▪ Motor van uw software Soft33 
 

✓ Belangrijke technologische update (PB 2019)  
 
 

▪ Verbetering van uw gebruikers interface 
 

✓ Meerdere iconen werden gemoderniseerd 
 

- Toolbar 
 

 
 

- Dashboard 
 

 
 

✓ Lijst van de patiënten 
 

 
 
 

✓ Het menu is herwerkt:  



 
- Het tabblad « Beheer » werd samengevoegd met het tabblad 

“Bestand” 
 

 
 

- Het menu "Instellen printer" is verplaatst met het tabblad 
"Instellingen parameters" 

 
▪ Connected HealthCare 

 
✓ Zoals aangekondigd tijdens onze roadshow wordt Soft33 lid van de 

CareConnect familie !  
 
Hieronder ons nieuw logo : CareConnect Soft33 
 

 
 

▪ Mobi33 > Bestelbon  
 

✓ Speciale optie voor exportdatabases (zeer speciale gevallen) 
 

▪ Instellingen > Voorkeuren > Patiënten Verjaardag melden 
 

✓ Door deze nieuwe functionaliteit te activeren wordt u ingelicht over de 
aankomende verjaardagen bij het opstarten van uw programma. 
 



 
 
U kan dit schema ook bekijken via: Documenten > Afdruk > Tijdschema’s > 
Lijst verjaardagen 
 

 
 

Zoals voor alle documenten kan deze afgedrukt worden, maar deze 

kan ook geëxporteerd worden via de knop  
 

  



69. Versie 8.9.56 
 
 
▪ Facturatie 

 
✓ Verlening van de COVID-19 periode tot 31-10-2020. 

 
« Door dit vakje aan te vinken (beschikbaar gedurende de COVID-19 periode), 
zal Soft33 automatisch een panne van het informaticasysteem invullen daar 
waar er geen kaartinlezing gedaan werd (ET52 Z9=4 en reden ET52 Z3). » 

 

 
 

✓ Verlenging tot 31-10-2020 van de vier verstrekkingen via tele- of videoconsult 
voor de patiënten met een zorgtraject. 

 
 

70. Versie 8.9.55 
 
 

▪ Facturatie  
 

✓ Verbetering voor de ziekenfonds 300 bij het aanmaken van een elektronisch 
support wanneer de code 419333 “COVID-19 : Opvolging en monitoring van 
de patiënt” gefactureerd wordt. 

 
 

71. Versie 8.9.54 
 
 

▪ Facturatie  
 

✓ Kleine correctie voor de facturatie van de COVID-19 toeslagen wanneer de 
code 423231 « Begeleiding van een niet-autonome diabetespatiënt » 
gefactureerd wordt als laatste bezoek.  

 
  



72. Versie 8.9.53 
 
 

▪ Facturatie  
 

✓ Kleine correctie voor het factureren met terugwerkende kracht voor de 
COVID-19 toeslagen wanneer het vakje “niet controleren of een COVID-19 
toeslag al gefactureerd werd” aangevinkt is 
 

✓ Correctie van de tekst voor de verantwoording van de panne van de lezing 
(beschikbaar voor de hele COVID-19 periode) 

 
 

73. Versie 8.9.52 
 
 

▪ Facturatie 
 

✓ Kleine correctie bij de berekening van Covid-19 supplementen bij meerdere 
voorschriften / overlappingen.   

 
 

74. Versie 8.9.51 
 
 
▪ Facturatie 
 

✓ Kleine correctie: verplichting om de facturatie van COVID-19 supplementen 
met terugwerkende kracht te valideren of te annuleren alvorens een 
facturering opnieuw te starten.  

 
 

75. Versie 8.9.50 
 
 

▪ Facturatie   
 

✓ Verbetering: nakijken wanneer een COVID-19 supplement reeds gefactureerd 
werd 

 
 

  



76. Versie 8.9.49 
 
 

▪ Facturatie   
 

✓ Gedurende de Covid-19 periode werd een supplement toegekend per bezoek 
en een nieuwe specifieke nomenclatuurcode voor bezoeken aan een patiënt 
met het Coronavirus.  
Versie 8.9.47 van uw software CareConnect Soft33 heeft u in staat gesteld 
om dit Covid-19 supplement te factureren voor zorgen verstrekt vanaf 
01/06/2020.  
Vanaf nu kan u met versie 8.9.49 het Covid-19 supplement retroactief 
factureren voor de periode van 01/03/2020 tot 31/05/2020.  

  
▪ Hoe het supplement factureren voor verstrekkingen van maart, april en/of mei 
2020 die reeds gefactureerd werden (maatregel nr 9b – achterstallige betalingen)?  

  
✓ Voor de zorgen gefactureerd sinds maart 2020 kan een uitzonderlijke factuur 

naar de mutualiteiten gestuurd worden om met terugwerkende kracht het 
Covid-19 supplement te bekomen.  
 

✓ Link naar de procedure : http://soft33.eu/download/manuel/FA52_NL.pdf 
 

▪ Help > Over…  
  

✓ Sinds mei 2020 is CareConnect Soft33 gehomologeerd als medical device.  
U zal dus voortaan in het nieuwe venster « Over », de letters « CE » zien 
staan die staan voor onze homologatie.  
 

✓ Voor meer informatie : 
 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_nl  
 

  

http://soft33.eu/download/manuel/FA52_NL.pdf
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_nl


77. Versie 8.9.47 
 
 
▪ Facturatie 
 

✓ Verlening van de COVID-19 periode tot 31-08-2020. 
 
« Door dit vakje aan te vinken (beschikbaar gedurende de COVID-19 periode), 
zal Soft33 automatisch een panne van het informaticasysteem invullen daar 
waar er geen kaartinlezing gedaan werd (ET52 Z9=4 en reden ET52 Z3). » 

 

 
 

✓ Verlenging tot 31-08-2020 van de vier verstrekkingen via tele- of videoconsult 
voor de patiënten met een zorgtraject. 
 

✓ Verlenging tot 31-08-2020 van de 2 COVID-maatregelen betreffende het 
supplement aan honoraria 
 

✓ Correctie van een bug die door het COVID-supplement de facturatie 
verhinderde van dagen met meer dan één basisverstrekking. 

 
▪ Wat moet ik doen wanneer ik de foutmelding « betrekkelijke verstrekking » krijg ? 

 
✓ Indien uw facturatie geweigerd werd dient u de zorgen te annuleren en te 

herfactureren nadat u update 8.9.47 ingeladen heeft.  
 

▪ Voorschriften > wijziging van prestaties 
 

✓ Icoon « kalender » is weer beschikbaar. 
 

  



78. Versie 8.9.46 
 
 

▪ Facturatie 
 

✓ Correctie van het bedrag « COVID-19 supplement », gefactureerd bij een 
wijziging van Forfait C in Forfait B. 
 

✓ Correctie van een bug bij ingave van meerdere verstrekkingen. 
 

✓ Betere performanties voor grotere databases. 
 

✓ Correctie van een bug in de facturatie voor verstrekkingen van zorgkundigen. 

 
79. Versie 8.9.45 

 
 

▪ 2 maatregelen ten gunste van thuisverpleegkundigen en patiënten tijdens de 
COVID-19 crisis. 
 

✓ Gedurende de hele COVID-19 periode, werden voor alle patiënten 2 
maatregelen genomen om de verpleegkundigen te ondersteunen bij het 
beheer van de beschermingsmaatregelen en om de opvolging van COVID-19 
patiënten mogelijk te maken. 
 
Deze uitzonderlijke tijdelijke maatregelen gelden vanaf 1 maart 2020 en 
blijven van kracht zolang de COVID-19 crisis voortduurt. 

 
Hier zijn de 2 maatregelen : 
 

1. Hogere honoraria en een vergoeding voor huisbezoeken van een 
verpleegkundige (Maatregel n°9) 
 

2. De thuiszorg en opvolging bij de patiënten met COVID-19 
gerelateerde problemen, die door een arts zijn gediagnosticeerd. 
(Maatregel n°10) 
 

✓ Voor meer informatie : 
 

1. RIZIV 
 
https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/thuiszorg-2-
maatregelen-
verpleegkundigen.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm
_campaign=FR20200514 
 

2. Onze samenvatting 
 
http://www.soft33.eu/download/2020-05-15-COVID-19-NL.pdf. 
 

▪ Hoe kan ik de extra vergoeding inbrengen (maatregel n°9) 

https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/thuiszorg-2-maatregelen-verpleegkundigen.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=FR20200514
https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/thuiszorg-2-maatregelen-verpleegkundigen.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=FR20200514
https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/thuiszorg-2-maatregelen-verpleegkundigen.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=FR20200514
https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/thuiszorg-2-maatregelen-verpleegkundigen.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=FR20200514
http://www.soft33.eu/download/2020-05-15-COVID-19-NL.pdf


 
✓ U hoeft niets te doen, u hoeft niets te 

coderen, alles gaat automatisch!  
 
Uwe CareConnect Soft33 (v8.9.45) zal automatisch de pseudocodes (toeslag) 
toevoegen voor de gefactureerde zorgen vanaf 1 maart 2020. 
 
Hieronder vindt u enkele voorbeelden : 

 

 
 

▪ Hoe kan ik de opvolging voor een COVID-19 patiënt inbrengen en coderen 
(maatregel n°10) ? 

 
✓ Patiënt > Voorschriften  

 
- Vaste of occasionele codering.  

Selecteer de code C19 : COVID-19 – opvolging en monitoring van een 
COVID-19 patiënt. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Belangrijke opmerkingen : 



 
- De code 419333 (COVID19 patiënt monitoring en opvolging) kan niet 

gefactureerd worden met een andere zorg.  
 

- Indien u al andere zorgen gefactureerd heeft (bijvoorbeeld maart, april 
en mei 2020), zal er mogelijk een creditnota nodig zijn. 

 
-  Maar als u meer dan een zorg gefactureerd heeft, is het mogelijk dat 

het gefactureerd bedrag hoger zal zijn dan de code 419333 (COVID19 
patiënt monitoring en opvolging). De maatregel n°9 (extra honoraria) is 
inderdaad cumuleerbaar met de gefactureerde zorgen, maar de 
opvolging COVID19 is hiermee niet cumuleerbaar.  
 
Wij nodigen u uit om de Webinar te bekijken voor meer uitleg. 

 

✓ Uw CareConnect Soft33 geeft 
factureringswaarschuwingen weer : 

 
- De code 419333 (COVID19 patiënt monitoring en opvolging) niet 

cumuleerbaar met een andere prestatie (behalve specifieke technische 
zorgen). 
Bijvoorbeeld : Opvolging COVID ‘s morgensd en injectie ‘s morgens →  
Injectie verwijderen.  

 
- De code 419333 (COVID19 patiënt monitoring en opvolging) kan niet 

worden gefactureerd als er op dezelfde dag meerdere rondes zijn.  
Bijvoorbeeld : Opvolging COVID ‘s morgens en perfusie ‘s avonds → Op 
dezelfde ronde plaatsen. 
 

- De code 419370 (COVID19 patiënt monitoring en opvolging) is niet 
compatibel met dit type kliniek of centrum.  
Bijvoorbeeld : praktijk 

 

 
 

  



80. Versie 8.9.44 
 
 

▪ Facturatie 
 

✓ Verlenging van de COVID 19-periode tot 30-06-2020. 
 
« Door dit vakje aan te vinken (beschikbaar gedurende de COVID-19 periode), 
zal Soft33 automatisch een panne van het informaticasysteem invullen daar 
waar er geen kaartinlezing gedaan werd (ET52 Z9=4 + ET52 Z3). » 
 

 
  



81. Version 8.9.43 
 
 
▪ Prestaties op afstand zonder fysiek contact 

 
✓ Gedurende gans de COVID-19 periode, 

voor de patiënten in een zorgtraject, 
kunnen vier prestaties worden gedaan 
via telefonische of videoconsultatie. 
 
 

▪ Betrokken prestaties :  

✓ 794415 : Zorgtraject : 
Diabeteseducatie in de praktijkruimte 
(door een diabeteseducator) 

✓ 794430 : Zorgtraject : 
Diabeteseducatie thuis bij de patiënt 
(door een diabeteseducator) 

✓ 794253 : Individuele zitting 
diabeteseducatie (door een 
diabeteseducator – diabetes type 2 / 
voortraject) 

✓ 794312 : Individuele zitting 
diabeteseducatie (door een 
verpleegkundige – diabetes type 2 / 
voortraject) 

 

▪ Hoe de telefonische of videoconsultatie aanduiden ? 
 
Na uw voorschrift te hebben ingebracht :  

✓ Klik op de knop "Wijziging prestaties" 

✓ Dubbelklik op de betrokken prestatie :  
794415, 794430, 794253 of 794312 

✓ Vink het vak « Telefonische of 
videoconsultatie » aan.  



 

 

 

 

✓ Voorwaarden  
 

- De duur van minimum 30 minuten moet gerespecteerd blijven:  

- Maximaal 2 verstrekkingen diabeteseducatie door middel van 
telefonische of video communicatie gedurende de COVID-19 periode : 
van 14 maart 2020 tot 30 juni 2020 (in functie van de evolutie van de 
COVID-19 pandemie). 

- Het contact en zijn duurtijd moet worden opgeslagen in het 
patiëntendossier. 

- Meer informatie op :  
https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/diabeteseducatie-1ste-
lijn-videoconsultatie.aspx   

 

82. Versie 8.9.42 
 
 

▪ Kaartinlezingen > Matching  
 

✓ Manuele Matching > Meerdere 
keuzemogelijkheden  

 
- Bij meerdere keuzemogelijkhede, aanpassing van de Nederlandstalige 

omschrijvingen. 
 

▪ Mobi33  
 

✓ Publicatie en ontvangst 
 

- Verbetering t.o.v. Katzschalen updates  
 

https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/diabeteseducatie-1ste-lijn-videoconsultatie.aspx
https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/diabeteseducatie-1ste-lijn-videoconsultatie.aspx


  



83. Versie 8.9.41 
 
 
▪ Facturatie  
 

✓ Correctie van de tekst in het 
selectievakje "Probleem van 
kaartlezingen" (uitzonderlijk voor de 
COVID-19-periode) en van de betroffen 
periode: op dit moment van 01-03-
2020 tot 30-04-2020. 
 

« Door dit vakje aan te vinken (beschikbaar gedurende de COVID-19 periode), 
zal Soft33 automatisch een panne van het informaticasysteem invullen daar 
waar er geen kaartinlezing gedaan werd (ET52 Z9=4 + ET52 Z3). »  
 

 
  



84. Versie 8.9.40 
 
 
▪ Facturatie 

 
✓ Officiële omzendbrief van het RIZIV 

(2020-01) voor COVID-19 : 
uitzondering op verplichte eID 
verificatie om verspreiding virus te 
voorkomen. 

 
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/omzendbrief_verpleeg
kundigen_2020_1.pdf 
 

✓ De omzendbrief van het RIZIV stelt dat 
u een manuele invoer dient te staven. 
Concreet gezien zal CareConnect 
Soft33 bij facturatie automatisch een 
“panne van het informaticasysteem” 
invullen daar waar er geen 
kaartinlezing gedaan werd 
(uitzonderlijk voor COVID-19). 

 

 
 

https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/omzendbrief_verpleegkundigen_2020_1.pdf
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/omzendbrief_verpleegkundigen_2020_1.pdf


85. Version 8.9.30 
 
 

▪ MyCareNet: TLS 1.2 
 

✓ Uw verpleegkundige software SOFT33 
is compatible op servers, met de 
nieuwe MyCareNet 
veiligheidsprotokollen (CIN & eHealth): 
TLS 1.2. 

 
▪ Installatieprogramma 

 
✓ Verbetering aan de installatiemodules 

Soft33 voor TLS 1.2 
 
 

86. Version 8.9.23 
 

▪ Patch voor Mobi33 > Publicatie en ontvangst (EXPORT_DSP). 
 

▪ Patch voor MyCareNet-facturatie (beheer van toegangsconflicten).  
 
 

87. Versie 8.9.22 
 

▪ Patch voor MyCareNet-documenten (beheer van toegangsconflicten). 
 
 

88. Versie 8.9.20 
 
 

▪ MyCareNet : TLS 1.2 
 

✓ Uw SOFT33-verpleegsoftware is 
compatibel met de nieuwe 
beveiligingsprotocollen van MyCareNet 
(CIN & eHealth): TLS 1.2.  
 

89. Versie 8.9.16 
 
 

▪ Facturatie > Afdruk van documenten 
 

✓ Extra > Blokkering facturatie 
 

- Correctie voor het weergeven en afdrukken van patiënten die in de 
facturatie geblokkeerd zijn. 
 
 



90. Versie 8.9.15 
 
 

▪ Nieuw tarief vanaf 2020-01 
 

✓ Verpleegkundige zorgen : +1,95 %  
 
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarif_infirmiers_202001
01.pdf 
 

✓ Revalidatieverstrekkingen : +1,95 %  
 
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarif_reeducation_fonc
tionnelle_20200101.pdf 
 
 

▪ Aanvraag van de RIZIV telematicapremie : nieuwe procedure ! 
 
Uw softwarepakket SOFT33 is gehomologeerd door het RIZIV, dit geeft u het recht 
om de premie van 800€ (voor het jaar 2019) aan te vragen.  
 
Voorwaarden :  
 

✓ U beheert de patiëntendossier op 
elektronische wijze. 
 

✓ U bent geconventioneerd (voor het 
jaar 2019).  
 

✓ U heeft gefactureerd voor 7000 W-
waarde (7000W = 32 577,45 € in 2019) 
 

Procedure :  
 

✓ Vanaf nu kan de RIZIV 
telematicapremie alleen elektronisch 
worden aangevraagd  vanaf 1 juli (tot 
31 oktober). 
 

✓ We komen bij u terug in de loop van de 
maand juni met meer uitleg over de 
elektronische indiening van deze 
aanvraag. Het is dus niet nodig om het 
oude formulier af te drukken of ons op 
te sturen.  
 

✓ U ontvangt de telematicapremie van 
800€ voor 31 december. 

 

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarif_infirmiers_20200101.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarif_infirmiers_20200101.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarif_reeducation_fonctionnelle_20200101.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarif_reeducation_fonctionnelle_20200101.pdf


▪ Patiëntenfiche  
 

✓ Schrapping van een patiënt 
 

- Indien er geen enkel gegeven staat in het patiëntendossier 

(voorbeeld : geen verzekerbaarheid, geen voorschrift en geen 

formulier) laat het programma nu toe om deze patiënt te verwijderen. 

 

✓ Documenten > Specifieke zorgen  
 

- Correctie : bij een vernieuwing is de creatiedatum nu correct 
 

- Verbetering : het is nu mogelijk de periode van 366 dagen of tot 52 
weken in te brengen. 
 

 
 

 
  



✓ Voorschriften > Wijziging van prestaties  
 

▪ Bijbrengen van een prestatie  
 

• Om een nieuwe prestatie te registreren is het verplicht om het  
ingebrachte voorschriftnummer in te voeren bij de betrokken 
patiënt. 
 

 
 
 

▪ Wijziging van een prestatie  
 

• Bij het wijzigen van een prestatie is het voorschriftnummer 
niet meer wijzigbaar.  
 

▪ Code 426613 : « Patiënt gehospitaliseerd »  
 

• De code 426613 « Patiënt gehospitaliseerd gedurende de dag 
» bij de « niet forfaits » prestaties is nu beschikbaar bij 
wijziging van prestaties. 

  



▪ Mobi33/ReID 
 

✓ Bestelbon 
 

▪ De omschrijving in de bestelbon is aangepast. 
 

 
 
 

▪ Kaartlezingen > Matching > Handmatig 
 

✓ Handmatig aangebrachte lezing 
 

▪ De schrapping van een handmatig bijgebrachte kaartlezing is nu 
mogelijk.  

 
▪ Facturatie  

 
✓ Simulatie van facturatie en facturatie 

documenten  
 

- Correctie : de afbeelding van bedragen meer dan 100 000,00 € werd 

aangepast. 

  



▪ MyCareNet > Dashboard 
 

✓ Veld opmerkingen 
 

▪ Het opmerkingen veld in het dashboard werd vergroot  (255 
karakters) 
 

 
 
 

▪ Planning > Verdeling per dag 
 

✓ Vak [Selectie] 
 

▪ Correctie : het afbeelden van een grote lijst van verstrekkers is nu 
mogelijk. 
 

▪ Beheer > Verstrekkers > Zorgkundigen 
 

✓ RIZIV nummer 
 

▪ Een verificatie van de geldigheid van het RIZIV nummer van een 
zorgkundige is bijgevoegd. 

  



91. Versie 8.9.11 
 

▪ Facturatie 
 

✓ Magnetische drager 

▪ Technische wijziging aan de structuur van de RIZIV bestanden 
verzonden aan de mutualiteiten : R50Z47.  

▪ Deze wijziging is van toepassing voor de zendingen vanaf de maand 
van facturatie : Juli 2019. 

▪ U hoeft zelf geen manipulaties te doen, het systeem beheerd deze 
aanpassing zonder dat u er iets van merkt.  

▪ Veiligheid 
 

✓ Downloaden van een nieuwe versie van Soft33 

▪ Verbetering van de beveiliging : nieuwe methode om de versies van 
Soft3 te downloaden.  

▪ Deze aanpassing zal van toepassing zijn vanaf de volgende update. 
  



92. Versie 8.9.10 
 
 

▪ Zorgkundigen 
 

✓ Verdelingen 
 

▪ Voor de structuren die mogen werken met zorgkundigen is het nu 
mogelijk om de kolommen te hebben in het menu « Verdeling per 
dag » 
 

 
 

▪ In het vak « Verdeling » kunnen de zorgen worden toegewezen aan 
een zorgkundige. De zorg wordt dan geattesteerd door de 
oorspronkelijke verpleegkundige maar uitgevoerd door de 
zorgkundige. 

 

 
 

 
 

▪ Deze wijziging kan eveneens worden nagekeken in de fiche van de 
patiënt > van  (Voorschriften) > « Wijziging van prestaties ». 

 



 
 

▪ Wij raden u sterk aan om een simulatie van facturatie uit te voeren na 
de verdeling naar de zorgkundigen te hebben uitgevoerd. Dit om na te 
gaan dat er geen niet toegestane prestaties werden toegekend aan de 
zorgkundigen.  

 
 

✓ Simulatie van facturatie 
 

▪ Indien er een niet toegestane zorg werd ingebracht voor een 
zorgkundige zal er een boodschap verschijnen bij de simulatie van 
facturatie.  
 

▪ In dit voorbeeld gaat het over een inspuiting geattesteerd door een 
verpleegkundige en uitgevoerd door een zorgkundige : 
 

 
 
 

✓ Herinnering : Enkel de gestructureerde groeperingen van minimum 4 
voltijdse thuisverpleegkundigen kunnen zorgkundigen integreren om 
bepaalde zorgen uit te voerenindien deze voldoen aan meerdere 
voorwaarden. 
 
Meer informatie hierover vindt u op :  
 

▪ De website van het RIZIV :  
https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/infirmiers/Pages/
aides-soignants-integrer-soins-infirmiers-domicile.aspx  
 

▪ Het koninklijk besluit van 22-11-2013 :  
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2013/12/06_2.pdf#page=17  

https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/infirmiers/Pages/aides-soignants-integrer-soins-infirmiers-domicile.aspx
https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/infirmiers/Pages/aides-soignants-integrer-soins-infirmiers-domicile.aspx
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2013/12/06_2.pdf#page=17


▪ Kaartlezingen  
 

✓ Automatische Matching 
 

▪ Technische verbetering om de boodschap « Ontbrekende 
kaartlezingen » te vermijden.  
 

✓ Handmatige Matching  
 

▪ Teneinde zekere uitzonderlijke situaties beter te begrijpen, is het 
mogelijk de NIET LEZINGEN af te beelden.  
 

 
 
Ter herinnering, de « NIET LEZINGEN » komen toe wanneer een 
verstrekker aanduid dat de zorg werd “uitgevoerd” en dan bevestigd 
dat er geen kaartlezing is gebeurd (= NIET LEZING).  
 
 



▪ Correcties & verbeteringen  
 

✓ Aanmaak van een tijdelijke voucher voor nieuwe verstrekkers  
 

▪ Bij het bestellen van een nieuwe Mobi33 of ReID kan men de optie   
« Activeer de tijdelijke voucher » aanvinken. Soft33 zal automatisch 
een voucher aanmaken die loopt tot de 15 de van de volgende 
maand (ongeacht de configuratie van uw structuur dus in groepering 
of niet).  
 

 
 

▪ Deze optie laat toe 24u/24 een Mobi33 of ReID te activeren  + een 
voucher om de verdelingen en facturatie te kunnen doen.  
 

▪ De definitieve voucher zal vervolgens automatisch worden 
gedownload na het behandelen van de bestelbon.  

 
✓ Samenvattingen mutualiteiten 

 
▪ Correctie : Bij de gefusioneerde unies zal het adres van de mutualiteit 

worden afgedrukt op de samenvatting.  
 
 

93. Versie 8.9.9 
 

▪ MyCareNet > Inbox 
 

✓ Correctie : Openen van een medico-administratieve boodschap 

▪ Technische aanpassing : correctie van de fout bij het openen van de 
medico-administratieve boodschappen.   

  



94. Versie 8.9.8 
 
 

▪ MyCareNet  
 

✓ Error -2147483648  
 

▪ Bij het verzenden van een facturatie of een medico-administratief 
document werd door een technische beperking een fout -2147483648 
veroorzaakt.  
 

▪ Bij het voor het eerst openen van Soft33 met versie 8.9.8 zal uw 
database worden overgezet om compatibel te zijn met de nieuwe 
auditnummers van  MyCareNet.  

▪ Mobi33 > Publicatie en ontvangst 
 

✓ Observaties 
 

▪ Indien u observaties hebt toegevoegd in D-m@x, na een publicatie en 
ontvangst van de gegevens, zelfs indien de observatie werd gewist (of 
niet vervolledig) in Mobi33, zal de observatie in D-m@x worden 
bewaard.  
 

▪ Niettemin indien de observatie werd gewijzigd in de Mobi33 zullen de 
gegevens ingegeven in de App deze in uw D-m@x vervangen.  
 
 

▪ Correcties & verbeteringen  
 

✓ Dashboard MyCareNet  
 

▪ Correctie : beheer van de berichten in het  MyCareNet dashboard 
komend van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC). 

 
✓ Update van Soft33  

 
▪ Correctie : beheer van de onbeschikbaarheid van de servers.  

 
✓ RIZIV telematica premie 

 
▪ In de lijst van verstrekkers hebt u alleen nog de verstrekkers die op 

zijn minst een zorg hebben gefactureerd in het jaar waarvoor de 
premie wordt aangevraagd.  
 



✓ Handmatige matching > meervoudige verantwoording  
 

▪ Verbetering van het systeem dat het kaarttype dat gewoonlijk 
gebruikt wordt recupereert.  
 

✓ Mobi33 > Bestelbon  
 

▪ Aanpassing van de gebruiksvoorwaarden.  
 

✓ Patiënt > Voorschriften > "Schrapping prestaties" 
 

▪ Correctie : Bij het gebruik van de filter "Prestatie", werden de 
weekend en feestdagen  niet noodzakelijk weerhouden.  
 

  
  

▪  

  



95. Versie 8.9.7 
 

▪ Kaartlezingen > Matching  

✓ Handmatige matching > Meervoudige selectie 
 

▪ Tijdens het zetten van een verantwoording via de meervoudige 
selectie is het nu mogelijk om tevens de verstrekker te wijzigen.  

Correctie : Om de verstrekker te wijzigen voor alle geselecteerde datums kan 
u de knop « Wijzig verstrekker » aanvinken en vervolgens de verstrekker te 
kiezen. 

 
 

 
 

 
 

 

 
  



96. Versie 8.9.6 
 
 

▪ Zorgkundigen 
 

✓ Herinnering : Slechts de structurele groepen met minimum 4 voltijdse 
thuisverpleegkundigen kunnen zorgkundigen integreren in hun equipe, om 
hun welbepaalde zorgen te laten uitvoeren en dit indien de groepering aan 
bepaalde voorwaarden voldoet. 
 
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op :  
 

▪ De website van het RIZIV :  
https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/infirmiers/Pages/
aides-soignants-integrer-soins-infirmiers-domicile.aspx  
 

▪ Het koninklijk besluit van 22-11-2013 :  
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2013/12/06_2.pdf#page=17  

 
✓ Een van de voorwaarden is dat maximum 25% van de geattesteerde 

basisprestaties, zowel de forfaitaire honoraria als daarbuiten, die zijn 
verleend in de loop van een kalendermaand door een gestructureerde equipe 
kunnen worden uitgevoerd door een zorgkundige.  

 
✓ Wij hebben twee documenten toegevoegd : die u toelaten om het 

percentage bezoeken of basisprestaties uitgevoerd voor een gegeven 
periode  of facturatie te kennen.  
 
Deze documenten zijn beschikbaar via : Documenten > Afdruk van 
documenten > Zorgkundigen > Percentage  
 

 
 

 
▪ Nomenclatuur  

 
 

✓ Wijzigingen in de omschrijving van 7 nomenclatuurcodes  

https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/infirmiers/Pages/aides-soignants-integrer-soins-infirmiers-domicile.aspx
https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/infirmiers/Pages/aides-soignants-integrer-soins-infirmiers-domicile.aspx
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2013/12/06_2.pdf#page=17


 
▪ 423150  

Individuele educatie tot zelfzorg door referentieverpleegkundige 
 

▪ 794253  
Diabetes type 2 / voortraject individuele zitting diabeteseducatie 
door educator 
 

▪ 794312  
Diabetes type 2 / voortraject individuele zitting diabeteseducatie 
door verpleegkundige 
 

▪ 794334  
Diabetes type 2 / voortraject groepszitting diabeteseducatie door 
een educator 
 

▪ 794415  
Zorgtraject 2018 :Diabeteseducatie in de praktijkkamer 
 

▪ 794430  
Zorgtraject 2018 : Diabeteseducatie thuis bij de patiënt 
 

▪ 794452  
Zorgtraject 2018 : Groepszitting diabeteseducatie 
 

✓ Zorgtraject  
 

▪ De 6 nomenclatuurcodes voor zorgtraject (794253, 794312, 794334, 794415, 
794430 et 794452) zijn beschikbaar voor patiënten in een dispensarium. 



Kaartlezingen > Matching  
 

✓ Handmatige matching > Meervoudige selectie 
 

▪ Bij het plaatsen van een verantwoording via de meervoudige keuze, is 
het nu mogelijk om de verstrekker te wijzigen.  
 

 
 

 
 
 

▪ Mobi33 / ReID 
 

✓ Bestelbon 
 

▪ Indien bij het bestellen van een nieuwe Mobi33 of ReID de optie 
« Activeer de tijdelijke voucher » is aangekruist, zal Soft33 
automatisch een voucher aanmaken tot de 15 de van de volgende 
maand.  
 

▪ Deze optie laat u toe om 24u/24 een Mobi33 of ReID + een voucher 
om de prestaties te kunnen factureren te activeren.  
 

▪ De definitieve voucher zal via automatische download na de 
behandeling van uw bestelbon worden geïnstalleerd.  

▪ Facturatie 
 



✓ Bewijsstuk patiënt 
 

▪ Mogelijkheid om de bewijstukken voor de patiënten recto-verso f te 
drukken om papier te sparen.  
 

 
 
Opgelet : om deze optie te activeren moet u ook uw printer 
configureren in de mode recto-verso (indien beschikbaar op uw 
apparaat) via de knop Configureren » alvorens te klikken op de knop 
« Opzoeken » 

 
 

▪ Specifiek technische verstekkingen 
 

✓ Nieuwe knop « Hernieuwen (12 maand) » :  
 

▪ Deze knop staat u toe om de gekozen kennisgeving van specifiek technische 
verstrekkingen te hernieuwen.  
 

▪ Het programma berekend automatisch de nieuwe datums :  

• Begindatum van de hernieuwing = einddatum v/d voorgaande + 1 
dag 

• Einddatum van de hernieuwing = begindatum + 12 maand  
 

▪ Deze kennisgeving kan uiteraard wel worden aangepast alvorens ze op te 
slaan en te verzenden.  

 
 



▪ Fiche patiënt > Schrappen prestaties 
 

✓ De knop « Onderbreking prestaties » werd vervangen door « Schrapping 
prestaties ». 
 

 
 

✓ Deze knop laat een venster van schrapping prestaties zien met meer 
mogelijkheden.   
 

 
 

✓ Na het kiezen van een begin en einddatum van de te schrappen zorgen kan u een 
of meerdere filters kiezen :  

▪ Verstrekker 
▪ Prestatie 
▪ Voorschrift 
▪ Ronde 

 
✓ Na het klikken op Analyseren zal Soft33 u een lijst voorstellen van de te schrappen 

zorgen voor deze patiënt. U kan vervolgens de schrapping bevestigen via « bevestig 
de schrapping ». 
 

▪ Correcties & verbeteringen  
 



✓ Dashboard MyCareNet  
 

▪ Correctie : beheer van het statuut van de MyCareNet servers. 
 

✓ Plaats 
 

▪ De postcode 1420 (Braine-L’Alleud) werd toegevoegd. 
 

✓ Verstrekker 
 

▪ Nieuw RIZIV nummer 
 
De nieuwe RIZIV nummers van verpleegkundigen worden aanvaard :  
Modulo 97, 89, 83 en 79.  

 

97. Version 8.9.4 
 

▪ Corrigendum tarief 2019-01  
 

✓ Corrigendum pour pseudo-codes (forfaits).  
 

98. Versie 8.9.3 
 

▪ Nieuw tarief 2019-01  
 

✓ Verpleegkundige zorgen : +1,45 % 
 
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_verpleegkundige
n_20190101corr.pdf  
 

✓ Revalidatieverstrekkingen : +1,45 %  
 
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_revalidatie_verst
rekkingen_20190101.pdf  
 
 

 
 
 

▪ Facturatiebestand  
 

✓ Aanpassingen voor de unie 300  
 

▪ Vanaf de facturaties van 2019-01 moeten de 
bestemmingsmutualiteiten worden gemodificeerd voor bepaalde 
socialistische mutualiteiten. Dit alles wordt beheerd door uw Soft33 
en u merkt hier niets van!  
 

▪ Opgelet: indien u in dezelfde database factureert voor meerdere 
praktijken voor verschillende periodes (voorbeeld : een praktijk 

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_verpleegkundigen_20190101corr.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_verpleegkundigen_20190101corr.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_revalidatie_verstrekkingen_20190101.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_revalidatie_verstrekkingen_20190101.pdf


factureert 2019-01 maar een andere is in vertraging en factureert nu 
2018-11), is het absoluut nodig om de eerste facturatie volledig af te 
werken (facturatie / samenvatting / verzenden van bestanden / 
afdruk van documenten) alvorens de facturatie van de tweede 
praktijk aan te vatten. 
 

✓ Fusies van mutualiteiten  
 

▪ Unie 200 
 

• Vanaf 1 januari 2019 zijn de mutualiteiten 226 en 232 
gefusioneerd met de mutualiteit 216.  
 

▪ Unie 400 
 

• Vanaf 1 januari 2019 is de mutualiteit 412 gefusioneerd met 
de mutualiteit 403.  
 

• Vanaf 1 januari2019 zijn de mutualiteiten 401, 404 en 415 
gefusioneerd met de mutualiteit 417.  
 

▪ Een eenvoudige controle van verzekerbaarheid door MyCareNet zal 
de fiches van uw patiënten in orde zetten.  
 

▪ Indien u toch zorgen factureert vanaf 1 januari 2019 aan een van deze 
mutualiteiten ontvangt u een alarm bij de simulatie van facturatie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

▪ Geneesheren 
 

✓ Nieuw RIZIV nummer 
 

▪ De nieuwe RIZIV nummers van de geneesheren worden aanvaard :  
Modulo 97 en 89. 
 

 
▪ RIZIV premie 

 
✓ 2019 Formulier (voor het jaar 2018) 

 
▪ U kan nu uw aanvraagformulier voor het jaar 2018 afdrukken.  

 



▪ Dit formulier en zijn begeleidende attest(en) moet(en) aan het RIZIV 
worden verzonden voor 31 maart 2019.  
 

▪ Belangrijk : kijk het bankrekeningnummer waarop het RIZIV de premie 
van 800€ zal storten na via www.myriziv.be  
 

▪ Meer informatie :  
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners
/verpleegkundigen/Paginas/telematicapremie-verpleegkunde.aspx  
 

▪ Correcties & verbeteringen 
 

✓ eID documenten 
 

▪ De kaartlezingen worden afgebeeld op basis van het INSZ.  
 

▪ Het is niet meer nodig om een matching te hebben uitgevoerd opdat 
alle lezingen worden afgebeeld.  
 

✓ Dossier van vervanging 
 

▪ Verbeterde prestaties bij het activeren van de filter per patiënt.  
 

✓ Katzschaal 
 

▪ Wanneer men op de knop « + 3 maand » klikt zal de nieuwe 
katzschaal zich baseren op de informatie uit de fiche van de patiënt 
(adres van behandeling, …) en niet op de oude katzschaal.  
 

✓ Facturatie 
 

▪ Correctie bij de basisprestaties voor patiënten in een hersteloord.  
 

✓ Matching meervoudige selectie 
 

▪ Correctie : wanneer er meerdere bezoeken zijn. 
▪ Correctie : wanneer men een bijzonder motief kiest.  

 
 

 

 
  

http://www.myriziv.be/
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/telematicapremie-verpleegkunde.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/telematicapremie-verpleegkunde.aspx


99. Versie 8.9.1 
 
 

▪ Katzschaal 
 

✓ Nieuwe knop « Hernieuwen (3 m.) »:  
 

 
 

▪ Deze knop laat u toe om de gekozen katzschaal te hernieuwen.  
 

▪ Het programma berekend automatisch de nieuwe datums:  

• Begindatum van de hernieuwing = einddatum v/d vorige + 1 dag 

• Einddatum van de hernieuwing = Begindatum + 3 maand  
 

▪ Deze schaal kan vanzelfsprekend worden aangepast alvorens ze op te slaan 
en te verzenden.  

 
 
 



▪ MyCareNet 
 

✓ Statuut van de servers  
 

▪ Het is nu mogelijk om het statuut van de MyCareNet servers te 
verifiëren via het nieuwe menu: MyCareNet > Statuut van de servers 
 

 
 

▪ Lijst van de nagekeken statuten :  
 

 
 

▪ Bij het openen van het programma Soft33 zal, indien een van de 
statuten niet op “Normaal” staat, dit venster automatisch openen om 
u te informeren over deze storing.  
 
Deze optie kan uitgeschakeld worden via het menu: Instellen 
parameters > Beheer van de parameters > Voorkeuren:  

 
  



▪ Voorbeelden van storingen:  
 

 
 

▪ Kaartlezingen > Nieuwe documenten  
 

✓ Kaartlezingen > Verificatie documenten 
 

 
 

✓ Verbeteringen en correcties voor deze documenten:  
 

▪ Kaartlezingen (per dag) 
▪ Kaartlezingen (per verstrekker) 
▪ Kaartlezingen (per patiënt) 

 
✓ Nieuw document: Kaartlezingen zonder patiënt 

 
▪ Indien er kaartlezingen zijn gebeurd en de fiche van de patiënt is nog 

niet aangemaakt zal deze patiënt in dit rapport worden weergegeven.  
 

▪ Dit betreft bijvoorbeeld:  

• Scans van barcodes van de identiteitskaart  

• Lezingen van ISI+ kaarten 

• … 
 

▪ Herinnering:  
 

• Bij de lezing van de chip van de kaart van een nieuwe patiënt 
wordt de fiche van deze automatisch aangemaakt (na 
synchronisatie met de Mobi33 servers).  
 



• De lijst van de nieuwe gecreëerde patiënten is zichtbaar in de menu:  
Mobi33-ReID > Patiënten in afwachting. Deze moeten enkel nog 
door MyCareNet worden gehaald om de fiche te vervolledigen. 
 

 
Nieuw document: % van de kaartlezingen   

 
▪ Belangrijke herinnering bij de kaartlezingen:  

 

• Om te kunnen factureren via MyCareNet (toepassing derde 
betaler), moet 90% van de kaartlezingen elektronisch 
gebeuren en u moet de chip van de identiteitskaart lezen. 
 
Art. 32/4: In geval van gebruik van een identiteitsdocument 
dat een chip omvat, dient de zorgverlener de chip in te lezen. 
 

• Wanneer u deze 90% niet haalt en u de 10% door manuele 
invoeringen van het INSZ-nummer (of het gebruik van een 
vignet) zou overschrijden, wil dat louter zeggen dat u ‘gevlagd’ 
bent en dit kan tot een controle leiden.  
 
Die overschrijding zal geen aanleiding geven tot een weigering 
van de facturatie. Het gaat uitsluitend om een grens vanaf 
welke onze controlediensten, in het kader van de monitoring 
in voorkomend geval, de redenen kunnen onderzoeken 
waarom een zorgverlener het identiteitsdocument in meer 
dan 10 % van de gevallen niet elektronisch inleest. De 
overschrijding kan dus ook perfect gerechtvaardigd zijn. 
 

▪ Meer informatie vindt u ook op:  
 

• Onze samenvatting van de RIZIV-regels in verband met de 
kaartlezingen:  
 
http://www.soft33.eu/download/eID-RIZIV-regels.pdf  
 

• Op de website van het RIZIV :  
 
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgve
rleners/verpleegkundigen/Paginas/lezing-e-id.aspx  
 
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgve
rleners/verpleegkundigen/Paginas/identiteit-toepassing-
derdebetaler.aspx  
 

▪ Het koninklijk besluit van 03-11-2016:  
 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la
=N&cn=2016100309&table_name=wet  
 

http://www.soft33.eu/download/eID-RIZIV-regels.pdf
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/lezing-e-id.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/lezing-e-id.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/identiteit-toepassing-derdebetaler.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/identiteit-toepassing-derdebetaler.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/identiteit-toepassing-derdebetaler.aspx
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016100309&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016100309&table_name=wet


▪ Op de applicatie Mobi33 of ReID kan de verstrekker via het menu 
« Statistiek » het percentage van de verschillende soorten lezingen 
kennen.  
 

 
 
 

▪ Wij hebben deze statistieken ook in Soft33 gebracht:  
Kaartlezingen > Verificatie documenten > % van kaartlezingen   
 

 
 
 

▪ Het is sterk aangeraden om eerst een matching uit te voeren alvorens 
de statistieken aan te maken.  
 



▪ Detail van de opties  
 

• Optie « Selectie » 
 

o Enkel lezingen  
 

De statistiek zal worden berekend op het geheel van de 
opgeslagen lezingen voor de gekozen periode.   
 

o Zorgen  
 

De statistiek zal worden berekend op de lezingen 
gebonden aan een zorg.  Als de verstrekker 
verschillende malen de kaart heeft gelezen tijdens 
hetzelfde bezoek zal enkel de lezing die gebonden is 
aan de zorg in rekening worden genomen.   
 

o Gefactureerde zorgen  
 

De statistiek zal worden berekend op de lezingen 
gebonden aan een gefactureerde zorg. Het 
vanzelfsprekend dat de facturatie is uitgevoerd om 
deze statistiek te kunnen trekken. 
 

• Optie « Afbeelding » 
 

o Globaal  
 

Alle verstrekkers worden een voor een opgenomen in 
dit document. 
 

U kan op + klikken om de details te bekomen. 
 

o 1 blad per verstrekker 
 

De gedetailleerde statistiek van elke verstrekker wordt 
per pagina aangemaakt.  
 

 
 

o Toon de wijzigingen gedaan in Soft33  
 

Laat toe om aan het systeem te vragen om rekening te 
vragen of niet meet de verantwoordingen gedaan in 
Soft33 via de manuele matching  
 

▪ Kaartlezingen > Matching  
 



✓ Verbetering van de automatische matching: 1 bezoek <> X lezingen 
 

▪ Op een datum, Als er maar een bezoek is en meerdere eID chip 
lezingen: 
 

• Alle lezingen zijn gedaan door dezelfde verstrekker, dan zal het 
programma het bezoek binden met de eerste lezing. 
 

• Als de lezingen gedaan zijn door verschillende verstrekkers 
dan zal het programma de volgende boodschap geven: 
« Automatische Matching onmogelijk ». 
 

✓ Handmatige Matching > Detail van een lezing of verantwoording  
 

▪ Het is nu mogelijk om de details van een lezing of verantwoording 
weer te geven, zelfs als de zorgen reeds zijn gefactureerd.  
 

▪ Enkel de verantwoordingen gedaan in Soft33 voor de niet 
gefactureerde zorgen kunnen worden gewijzigd of geschrapt.  
 

✓ Handmatige Matching > Meervoudige selectie 
 

▪ Het is nu mogelijk om meerdere lijnen te kiezen om te [Schrappen] of 
[Verantwoorden].  
 

▪ Kruis “meervoudig” in het menu “selectie” aan om de multi-selectie te 
activeren. Soft33 zal standaard alle prestaties die niet gematch zijn 
selecteren, dus diegene met een ! 
 

 
 

▪ Indien nodig kan u deze selectie aanpassen door op de gewenste 
lijnen te klikken om ze te selecteren of om de selectie ongedaan te 
maken. Bij meervoudige selectie kunnen enkel de lijnen met een ! 
kunnen worden gekozen. 
 

▪ U kan vervolgens de geselecteerde lijnen schrappen met de knop 
« Schrappen » of ze verantwoorden met de knop « Verantwoorden ». 
 

▪ Facturatie 
 



✓ T2 in een weekend  
 

▪ Nieuw beheer van de toiletten 2x/week op basis van de RIZIV-
directieven: 
 

• Indien een T2 gedaan is in een weekend of op een feestdag zal 
het toilet worden beschouwd als gedaan in het weekend 
wegens organisatie redenen maar zal niet als weekend code 
maar als week code worden gefactureerd.   
 

▪ Samenvatting van het volgende: Soft33 beheert alle verschillende 
gevallen voor U.  
 
Voor de T2 gedaan op een weekend dag of een feestdag:  
 

• GEVAL 1: Indien de T2 gedaan is zonder andere zorg worden 
de codes als volgt gefactureerd:  
 

o Basisprestaties volgens weekcode  
o Toilet volgens weekcode 

 

• GEVAL 2: Indien de T2 enkel gedaan is op een bezoek en er 
andere zorgen zijn op andere bezoeken. 
 

o Bezoek voor organisatorische reden:  
▪ Basisprestatie volgens weekcode  
▪ Toilet volgens weekcode 

 
o Ander(e) bezoek(en) 

▪ Basisprestatie volgens weekend code 
▪ Zorg(en) volgens weekend code(s) 

 
o Indien plafond: volgens weekend code. 

 
 

• GEVAL 3 (Mixed): Indien de T2 is gedaan met een of meerdere 
zorgen op hetzelfde bezoek 
 

o Basisprestatie volgens weekend code 
o Toilet volgens weekcode 
o Zorg(en) volgengs weekend code(s) 
o Indien plafond: volgens weekend code. 

 
 

▪ Facturatie > Afdruk van documenten  
 

✓ Standaard wijzigingen van de parameters  
 

▪ Algemene samenvatting  
 



• Aantal exemplaren: 1 
 

 
 

▪ Samenvatting mutualiteiten  
 

• Aantal exemplaren: 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Bewijsstuk patiënt 
 

•  « Theoretische persoonlijke tussenkomst » is standaard aangevinkt. 
 



 
 
 

▪ Zorgkundigen 
 

✓ Herinnering: gestructureerde equipes van minimum 4 verpleegkundigen 
kunnen zorgkundigen integreren om bepaalde zorgen uit te voeren indien 
deze equipes voldoen aan verschillende voorwaarden. 
 
Meer informatie is beschikbaar op:  
 

▪ De website van het RIZIV :  
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners
/verpleegkundigen/Paginas/zorgkundige-opnemen-equipe-
thuisverpleegkundigen.aspx  
 

▪ Het koninklijk besluit van 22-11-2013:  
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2013/12/06_2.pdf#page=17  

 
✓ Een van deze voorwaarden is: Maximum 25% van de geattesteerde 

basisverstrekkingen, zowel binnen als buiten de forfaitaire honoraria, die in 
een gegeven kalendermaand worden verleend door een gestructureerde 
equipe kunnen door zorgkundigen worden uitgevoerd.  

 
Wij hebben een document toegevoegd die u toelaat om het percentage van 
de zorgen gedaan door een zorgkundige gedurende een periode te kennen.   
 
Dit document is beschikbaar via: Documenten > Afdruk van documenten > 
Zorgkundige > Percentage van uitgevoerde zorgen  
 

https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/zorgkundige-opnemen-equipe-thuisverpleegkundigen.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/zorgkundige-opnemen-equipe-thuisverpleegkundigen.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/zorgkundige-opnemen-equipe-thuisverpleegkundigen.aspx
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2013/12/06_2.pdf#page=17


 
 



▪ Vervangingdossier 
 

✓ Afdruk van documenten > Dossiers > Vervangingdossier   
 

✓ Nieuwe optie: Mogelijkheid om een of meerder patiënten te kiezen  
 

 
 
 

▪ Mobi33 > Synchronisatie 
 

✓ Speciale karakters UTF 
 

▪ Op bepaalde identiteitskaarten zijn er speciale UTF-karakters die niet zijn 
toegelaten in de bestanden voor het RIZIV.  
 

▪ Indien er tijdens de synchronisatie met de Mobi33 servers een fiche van een 
nieuwe patiënt moet worden aangemaakt zal het programma nagaan of de 
karakters correct zijn (ASCII). De speciale UTF-karakters worden verwijderd.   
 
 

▪ Voorschrift 
 

✓ Correctie: « Origineel » 
 

▪ De zone « Origineel » kan worden ingevuld zelfs als de verstrekker op niet 
actief staat.  

 
 
 

 
 

 
 



▪ Mutualiteit 
 

✓ Wijziging in de gegevens van ORPSS / ONSS DG VII 
 

 
 
 



100. V
ersion 8.8.7 
 
 

▪ Nieuwe RIZIV verstrekkingen voor de diabetes zorgtrajecten 2018 
 

 
 

✓ Nieuwe verstrekkingen :  
▪ 794415: Zorgtraject 2018: Individuele zitting diabeteseducatie door een 

diabeteseducator in een cabinet. 
▪ 794430: Zorgtraject 2018: Individuele zitting diabeteseducatie door een 

diabeteseducator in thuisverpleging  
▪ 794452: Zorgtraject 2018: Groepszitting diabeteseducatie door een 

diabeteseducator 
▪ 794253: Zorgtraject 2018 (vervolg): Individuele zitting diabeteseducatie 

door een diabeteseducator in een cabinet  
▪ 794312: Zorgtraject 2018 (vervolg): Individuele zitting diabeteseducatie 

door een verpleegkundige in thuisverpleging 
▪ 794334: Zorgtraject 2018 (vervolg): Groepszitting diabeteseducatie door 

een diabeteseducator 
 

✓ Nieuw tarief vanaf 01-05-2018 enkel voor deze verstrekkingen. 
 
 

▪ Nieuwe RIZIV verstrekking : 425073 
 

✓ Voorbereiding en toediening van medicatie bij chronische psychiatrische patiënten 
kan nu eveneens worden geattesteerd en verstrekt tijdens een verpleegkundige 
zitting in een cabinet of in een hersteloord. 
 

✓ Nieuw tarief vanaf 01-05-2018 enkel voor deze verstrekking. 
 
 



▪ Automatische matching  
 

✓ Performance mode 
 

▪ Alvorens de automatische matching te lanceren kan u nu 
« Performance mode » aanvinken (rechtsonder het scherm).  
 

 
 

▪ Wanneer de Performance mode is gekozen zal bij de automatische 
matching het doorlopen niet meer getoond worden. Het is slechts bij 
het einde van de behandeling dat de details worden afgebeeld.  
 

▪ Bij een klassieke database kan de behandeltijd met 75% worden 
ingekort!  
 

 
▪ Handmatige matching  

 
✓ Knop Verantwoorden  

 
▪ Correctie: De knop die toelaat om het INSZ op te zoeken zal eveneens 

in alle gevallen het kaartnummer van de identiteitskaart tonen 
(slechts indien er reeds een elektronische lezing van de eID kaart werd 
uitgevoerd).  
 

▪ De verantwoording 1: "Gebruik van een identiteitsdocument zonder 
chip" is niet meer beschikbaar in Soft33 en kan slecht gebruikt 
worden op de applicatie Mobi33 of ReID (omdat de datum en uur 
moeten worden opgeslagen). Dit is identiek aan de verantwoording 2: 
"Onbeschikbaarheid van de kaartlezer". 

 
 



▪ Parameters > Voorkeuren 
 

✓ Formulieren verbinden met de historiek van de patiënt  
 

▪ Nieuwe optie: Nee (tijdelijk)  
 
Indien deze optie wordt aangevinkt zullen de formulieren niet worden 
gelinkt aan de historiek van de patiënt, maar bij het sluiten van Soft33 
zal de optie « JA » opnieuw worden gekozen.  
 

 

101. V
ersie 8.8.6 
 

▪ Documenten > Afdruk van documenten > Planning van de zorgen (landscape) 
 

✓ Kleine correctie op het designniveau. 
 
 

102. V
ersie 8.8.5 
 
 

▪ Fiche patiënt > Documenten > Katz 
 

✓ Indien een patiënt niet mutualist is, bij de mutualiteit 000 of bij een verzekering: 
 

▪ Bij het opslaan van een medico-administratief document (Katzschaal, 
…), ontvangt u het volgend waarschuwingsbericht :  
 

 
 

▪ Indien u toch dit medico-administratief document tracht te versturen 
zal u nogmaals dit waarschuwingsbericht krijgen :  
 

 
 



▪ Kaartlezingen > Verificatie documenten 
 

✓ Twee nieuwe documenten : 
 

▪ Kaartlezing per patiënt 
▪ Kaartlezing per dag 

 
 

▪ Kaartlezingen > Matching 
 

✓ Automatische matching  
 

▪ Bij de datum waar een verantwoording werd toegevoegd via Soft33 
zal de automatische matching niet meer tussenkomen bij die dag en 
zal afbeelden « Matching auto. Onmogelijk » of « Matching OK » 
indien alle bezoeken zijn verbonden aan een lezing.  
 

▪ Uitleg bij de absorptie van een kaartlezing :  
 

• Er is een inspuiting ingebracht op ronde 1.  

• De verstrekker doet een kaartlezing met zijn Mobi33.  

• Naderhand in Soft33 brengt men een wondzorg in op dezelfde 
datum ook in ronde 1. 

• Na het uitvoeren van een automatische matching zal de 
wondzorg dezelfde kaartlezing worden toegewezen vermits de 
zorgen zijn toegekend op hetzelfde bezoek.  

 
✓ Handmatige matching 

 
▪ Bij het openen van het venster met de verantwoording zal Soft33 de 

laatste type van lezing weergeven.  
 
 

  
 

▪ Na de verantwoording te hebben opgeslagen zal deze direct worden 
verbonden met het gekozen bezoek.  
 

▪ Dispensaria & Dagcentra 
 



✓ Correctie voor de centrums zonder RIZIV nummer  
 

▪ Indien de zone met het RIZIV nummer niet is ingevuld zal dit worden 
aanzien als zijnde vervolledigd met 0 : 0-00000-00-000.  
 

  
 

  
 
 

▪ Facturatie 
 

✓ Basis prestaties  
 

▪ Beveiliging: toepassing van een mechanisme die niet toelaat dat er 
een basisprestatie wordt gefactureerd zonder een zorg.  
 

✓ Verboden cumul 
 

▪ Correctie: er werd een mechanisme toegevoegd die bepaalde 
verboden cumuls niet toelaat.  
 

✓ Berekening honoraria  
 

▪ Correctie indien er verschillende praktijken in eenzelfde database 
forfaits/ plafonds delen.  
 

✓ Creditnota’s 
 

▪ Integratie van de records 52 (kaartlezingen) in de creditnota’s.  
 

▪ Palliatieve kennisgeving 
 

✓ Palliatieve equipe  
 



▪ Om een palliatieve equipe te vermelden in een palliatieve 
kennisgeving aan de adviserend geneesheer :  
 

• Breng de palliatieve equipe in Beheer > Verstrekkers  
o Vul in: de naam, voornaam en adres  
o Vul het nummer van de equipe in  

  
o Vul het RIZIV nummer in het om het even welk 

nummer. Dit nummer wordt toch niet gebruikt bij  de 
verzending naarMyCareNet. Bijvoorbeeld : vul het riziv 
nummer in van de verstrekker die de kennigeving doet. 
 

• In de palliatieve kennisgeving kies op het niveau van de 
referentie verpleegkundige de voorafgaande ingebrachte 
palliatieve equipe.  
 

  
 

 



103. V
ersie 8.8.4 
 
 

▪ Documenten > Afdruk van documenten   
 

✓ Nieuw document beschikbaar voor de aanvraag van de telematicapremie 
 

▪ Directe link naar de handleiding :  
▪ http://soft33.eu/download/manuel/IMP01_NL.pdf 

 

Ontbrekende releases : 8.8.3 > 8  

 

104. V
ersie 7.9.3 

 
 

▪ Nieuw formaat van getuigschriften voor verstrekte hulp vanaf 01-01-2017 

✓ Nieuwe getuigschriften Model D-2017 

✓ Nieuwe getuigschriften Model GH-2017 

▪ MyCareNet : Nieuwe veiligheidsnormen van November 2016 

✓ Testen met Soft33 zijn bevredigend verlopen voor de volgende 
exploitatiesystemen: 

▪ Windows 7  
▪ Windows 8.1  
▪ Windows 10  
▪ Windows server 2012 

 
▪ MyCareNet > Facturatie documenten 

✓ Afdruk van "Commentaar foutcode" v/d registraties type 20 indien ingevuld 

✓ Afdruk van een lijn met de foutcodes 2 en 3 + omschrijving indien ingevuld  

▪ Mobi33 > Publicatie en ontvangst 

✓ Verbetering van de export v/d dokters om de synchronisatie te versnellen  

▪ Exportatie en integratie van facturatie 

✓ Vertaling van de schermen en boodschappen in het Nederlands  

105. V
ersie 7.9.2 

 
▪ Binnenhalen van de Katz vanuit Mobi33  

http://soft33.eu/download/manuel/IMP01_NL.pdf


✓ Correctie van enkele kleine problemen (T2/T7, looptijd, lege voorschrijver) 

▪ Planning > Verdeling per dag  

✓ Mogelijkheid om printer te kiezen (bv Pdf Ceator) 

▪ MyCareNet > Document type 410908  

✓ Mogelijkheid om de referentie v/h akkoord te kopiëren (Zone 316) 

▪ MyCareNet > Document type 410900  

✓ Mogelijkheid om de referentie v/h akkoord te kopiëren (Zone 338) 

▪ Help > Toegang op afstand  

✓ Upgrade van de klant Teamviewer van versie 10 naar versie 11 

106. V
ersie 7.9.0 

 
▪ Mobi33 > Katzschalen  

✓ De Katzschalen aangemaakt met Mobi33 worden vanaf nu verzonden naar 
Soft33. In het menuMobi33 - Katzschalen in afwachting, er is een nieuwe tool 
die toelaat om deze te bekijken en om dadelijk te positioneren naar de 
patiënt, om te valideren en de katzschaal te verzenden. 

▪ Facturatie van prestaties 

✓ Soft33 zal nu de gebruiker verwittigen indien er bij een akkoord van Toilet 2 
per week er een toilet wordt geplaatst op een weekend of feestdag. Dit is 
enkel een verwittiging zonder een blokkering van deze toiletten. 

✓ Correctie van een probleem met de Gehandicapten woning, indien er meer 
dan 2 bezoelen /dag waren werd de meervoudige verstrekking slecht 
gekozen. 

▪ Te vernieuwen Katzschalen  

✓ Aanmaak van een nieuwe knop die toelaat zich dadelijk te begeven naar de 
patiënt en de Katz documenten. 

▪ Agenda > Verdeling van de prestaties  

✓ Het document werd niet op 2 pagina's afgedrukt indien er meer dan 10 
verstrekkers werden geselecteerd. 

▪ Afdruk van documenten > Register  

✓ De forfait codes werden niet correct afgedrukt (Forfaits en forfaits in 
gehandicapten woning werden vermengs). 

 



 
 
 

107. V
ersie 7.8.5 

 
▪ Aanpassing aan de nieuwe Riziv regels (omzendbrieven 2016/1) : 

✓ Voor elk aangemaakt dispensarium moet u het type aanduiden alvorens te 
kunnen factureren. 

✓ Toiletten/forfaits uitgevoerd in een dispensarium kunnen niet meer worden 
geattesteerd, behalve in een hersteloord. 

▪ Planning > Verdeling van de prestaties  

✓ Afbeelden van de dag van de week, in de hoofding van het venster en op het 
afgedrukt document. 

▪ Facturatie > Creatie van de RIZIV dragers  

✓ Voor de prestaties 424255 en 424410 (Toezicht wonde bioactief verband), zal 
het identificatienummer van de voorschrijver niet meer vermeld worden op 
het facturatiebestand (genereerde weigeringen van facturatie). 

▪ MyCarenet > Inbox  

✓ De boodschappen van het type « 410908 - Katz : Aanpassing van een 
akkoord » worden vanaf nu in oranje afgebeeld in plaats van rood. 

▪ Afdruk van documenten > Planning van de zorgen  

✓ Correctie van een probleem bij het kiezen van een zorgkundige 

108. V
ersie 7.8.4 

 
▪ Facturatie > Afdruk van documenten > Verdeling per verstrekker 

✓ Er is een keuze bijgevoegd « Geattesteerd » en « Gedaan » bij de verdeling 
per patiënt vereenvoudigd en gedetailleerd.  
De keuze bij « Gedaan » is om de vergoeding van de zorgkundige te 
bekomen. 

▪ Facturatie > Afdruk van documenten  

✓ Correctie van een probleem bij alle facturatie documenten – in het geval van 
een credit nota werden sommige geannuleerde prestaties dubbel vermeld 

▪ Verzekeringsorganismen  



✓ Ten gevolge van de fusie tussen de 509 en 527 :  
De naam van de mutualiteit 509 wordt PARTENAMUT 
De mutualiteit 527 wordt  op niet actief geplaatst 

 

▪ Praktijken  

✓ Bij het aanmaken van een nieuwe praktijk wordt het veld « Doc medico-
administratief » initieel op « Ja » ingevuld 

▪ Inbrengen van nieuwe voorschriften  

✓ Correctie van een probleem bij het gebruik van prestatie afkortingen (in 
uitzonderijke gevallen) 

▪ MyCarenet > detail van de facturatieberichten > afdrukken  

✓ Er is een commentaarlijn bijgevoegd wanneer de zone 149 is ingevuld door 
de mutualiteit, bevattend een uitleg over het motief van de weigering 

▪ Beheer van de patiënten > Documenten > Katzschalen  

✓ De inhoud van het kleine Mémo venster mag nu afgedrukt worden : 
Rechtsklick > Afdrukken 

 
 

109. V
ersie 7.8.3 

 
▪ Facturatie > Afdruk van documenten > Verdeling per verstrekker 

✓ Er is een keuze bijgevoegd « Geattesteerd » en « Gedaan » bij de verdeling 
per patiënt vereenvoudigd en gedetailleerd.  
De keuze bij « Gedaan » is om de vergoeding van de zorgkundige te 
bekomen. 

▪ Afdruk van documenten > Planning van de zorgen 

✓ Er is een keuze bijgevoegd « Geattesteerd » en « Gedaan » (nuttig voor de 
beheer van zorgkundigen) 

▪ Prestaties  

✓ De prestaties « Aanbrengen bandages » zijn niet meer toegelaten voor de 
zorgkundigen (werd vervangen door de prestaties « Aan en uitdoen van 
steunkousen ») 

▪ Forfaits  

✓ De frequentie van een controle bezoek van de verpleegster bij het gebruik 
van een zorgkundige werden als volgt aangepast : 



▪ Forfaits A : Controle bezoek minstens 2 keer per maand 

▪ Forfaits B : Controle bezoek minstens 4 keer per maand 

▪ Forfaits C : Controle bezoek minstens 1 keer per dag (ongeacht 
morgen of avondronde) 

▪ Persoonlijke statistieken  

✓ W waarde van de prestaties : 

▪ Bijvoegen van een keuze per praktijk 

▪ Een algemeen totaal voor alle verstrekkers, dit is nuttig om na te 
kunnen gaan of een praktijk aan de voorwaarden van het gebruik van 
een zorgkundige voldoet 

▪ Facturatie > Afdruk van documenten > Bewijsstuk patiënt  

✓ Correctie bij de theoretische persoonlijke tussenkomst in bepaalde plafond 
gevallen 

▪ Facturatie > Creatie van RIZIV dragers > MyCarenet  

✓ het is niet meer mogelijk om een bestand te verzenden indien na verificatie 
er een blokkerende fout is waargenomen 

▪ Mobi33 > Publicatie  

✓ De publicatie van de tabel patiënt, forfait patiënt en annexen is 
geoptimaliseerd om het publicatie proces te versnellen 

✓ Wanneer er heel veel zorgen te publiceren zijn (> 1000) zal het systeem de 
gegevens per dag doorgeven om eventuele Time-outs op de Mobi33 server te 
voorkomen 

110. V
ersie 7.8.2 
 

▪ Prestaties  

✓ wijziging bij de volgende prestatie codes  427232, 427254 et 427276 : 
bijkomend = Ja (gratis indien gecombineerd met andere technische 
verstrekkingen) 

▪ Facturatie > Afdruk van documenten > Bewijsstuk patiënt  

✓ Mogelijkheid om het remgeld te berekenen en af te beelden = « Theoretische 
persoonlijke tussenkomst » 

 

 



 

111. V
ersie 7.8.1 
 

▪ Facturatie > Afdruk van documenten  

✓ Nieuw document « Bewijsstuk patiënt » : correctie van het totaal te betalen 
van de patiënt, wanneer verschillende facturaties worden gecumuleerd voor 
deze patiënt. 

 

112. V
ersie 7.8.0 
 

▪ Planning – Verdeling per dag > Afdrukken 

✓ Afdruk van het document met een verbeterde lay-out  

✓ Afdruk op een enkele pagina indien er maximum 10 verstrekkers zijn 
geselectioneerd. 

▪ Afdruk vzn documenten > Planning van de zorgen  

✓ Correctie van een probleem wanneer bepaalde identieke verstrekkingen 
werden ingebracht in verschillende voorschriften. 

▪ Verzekeringsorganismen  

✓ De « Mutualité Socialiste Brabant wallon » werd hernoemd in « Solidaris 
Mutualité Brabant wallon », en het Emailadres werd aangepast. 

✓ Aanmaak van 2 nieuwe regionale kantoren van het HZIV: codes 612 en 622 

▪ Facturatie  

✓ De prestatie code 426613 « Patiënt gehospitaliseerd » kan nu ook 
gefactureerd worden voor niet forfait patiënten en verschijnt als 
relatieveprestatie met de basisprestatieen de technische prestaties. 

▪ Facturatie – Afdruk van de documenten  

✓ Nieuw document « Bewijsstuk patiënt » 

▪ Te overhandigen aan de patiënt maximum 28 dagen na de facturatie. 

▪ De volledige Riziv instructies kan u vinden met de volgende link :  
http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/v
erpleegkundigen/Paginas/bewijsstuk-patient-thuisverpleging.aspx  

 
 

http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/bewijsstuk-patient-thuisverpleging.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/bewijsstuk-patient-thuisverpleging.aspx


 

113. V
ersie 7.7.0 
 

▪ MyCareNet  

✓ Correctie bij het ontvangen van enveloppen die heel veel berichten bevat  
(Unie 100) 

▪ Automatische vouchers  

✓ Mogelijkheid om automatisch de vouchers, de MyCarenet-passs en de 
Mobi33-pass te downloaden en te installeren. 

✓ Nieuwe zone « Klant code Soft33 » in het beheer van de parameters, in te 
vullen om automatisch de vouchers/pass te kunnen installeren. 

▪ Afdruk van de documenten  

✓ Afschaffing van de foutcode indien de gedefinieerde printer in Soft33 niet 
bestaat. 

▪ Afdruk van documenten > Planning van de zorgen  
 

✓ De optie « Nomenclatuur codes afdrukken » is vanaf nu bij voorkeur 
aangevinkt. 
 
 

114. V
ersie 7.6.6 
 

▪ Driemaandelijkse statistieken  

✓ Sommige ontbrekende prestatiecodes bijzetten (niet aanwezig op annexe 1.1 
maar aanwezig op annexe 1.2) 

✓ Correctie voor de totale W waarde van de verantwoordelijke 
verpleegkundige (stond op 0 in sommige gevallen) 
 

115. V
ersie 7.6.5 
 

▪ Driemaandelijkse statistieken  

✓ Correctie bij meervoudige en tegenstrijdige prestaties (428035)  

✓ Bijvoegen van de subtotalen per rubriek 

✓ Correctie van het totaal aantal basisprestaties 
 



116. V
ersie 7.6.4 
 

▪ Driemaandelijkse statistieken  

✓ Aanpassing aan de nieuwe Riziv richtlijnen « Forfaitaire tegemoetkoming 
voor verpleegkundige diensten » voor het vierde trimester 2014 
 

117. V
ersie 7.6.3 
 

▪ Facturatie in onderaanneming :  

✓ Alles is hernoemd naar « Bron » en « Bestemming » voor een beter begrip. 

✓ De vergelijking van de verzekerbaarheid van de patiënten is een optie 

✓ De niet Riziv prestaties worden nu wel getransfereerd 
 

118. V
ersie 7.6.2   
 

▪ Inbrengen van Katzschalen met de wijze “gebonden formulieren”  

✓ Correctie van een probleem met de datums in de historiek forfaits/toilet (in 
sommige gevallen werd de chronologie niet gerespecteerd) 

▪ Toegang op afstand Teamviewer  

✓ Overgang van versie 9 naar versie 10 

▪ Mobi33  

✓ Bijkomende test op de actieve verstrekkers tijdens de publicatie 

✓ beheer van het einde van de synchronisatie (intern) 

▪ Printer A4  

✓ Er komt geen error boodschap meer bij het opstarten  van de software  

▪ Algemene samenvatting  

✓ interne aanpassing 

 

119. V
ersie 7.6.1   
 

▪ Voorschriften  



✓ Verbetering voor de bijvoegingen voor de voorschriften 
 

 

120. V
ersie 7.6.0  ! Verplicht te installeren voor Mobi33 V1.2 ! 
 

▪ Mobi33  

✓ Wijzigingen voor de synchronisatie met Mobi33 V1.2 

▪ Voorschriften  

✓ De voorschrijvers met een Riziv nr dat eindigd op 000 (Stagaire dokters) zijn 
vanaf nu toegelaten 

✓ Een extra controle om te vermijden dat niet Riziv prestaties in Riziv 
voorschriften worden ingebracht 

▪ Verzekeringsorganismen  

✓ Aanmaak van het organisme ORPSS (DIBISS) die DOSZ (Dienst Overzeese 
Sociale Zekerheid) vervangt. 
  
Opgelet, u moet manueel de verzekerbaarheid van de patiënten aanpassen. 

▪ Help – Toegang tot afstand  

✓ Directe link in Soft33 met het Toegang tot afstand  
 

121. V
ersie 7.5.6  ! Verplicht te installeren voor de facturatie van januari 
2015 ! 
 

▪ Facturatie > Creatie van de Riziv dragers  

✓ Toevoegen van het ondernemingsnummer (KBO) bij de records type 10 en 
type 90 (verplicht vanaf de facturatie van de maand 01/2015) 

▪ Basisgegevens  

✓ Aanmaak van de feestdagen voor de periode 2016 tot 2020 

▪ Persoonlijke statistieken 

✓ Toevoegen van een statistiek « W waarde van de prestaties » die toelaat het 
aantal en de totale W waarde van de gedane prestaties te bekomen. 
 
Dit document dient namelijk voor de verpleegkundigen die 
diabeteseducator zijn om het aanvraagformulier van de premie in te vullen. 
 



Indien deze optie « Persoonlijke statistieken » niet beschikbaar is moet u 
deze activeren in Basisgegevens > Gebruikers > Toegang > Statistieken. 

 
 
 

122. Versie 7.5.4 
 

▪ Facturatie > Creatie van de Riziv dragers  

✓ Wijziging van de aangesloten mutualiteit en de bestemming mutualiteit op de 
Riziv dragers van de Liberale Mutualiteiten (400). 

▪ Beheer van de praktijken  

✓ Nakijken van het ondernemingsnummer (KBO) + openen van deze zone voor 
iedereen 

▪ MyCarenet  

✓ Detail van de medico-administratieve boodschappen : toevoeging van een 
knop « Afdrukken » 
 

123. Versie 7.5.3 
 

▪ Facturatie  

✓ Correctie van een probleem met de prestatie 426856 (Andere prestaties) dat 
een error op de Riziv drager in andere bepaalde gevallen teweegbracht.  
 

124. Versie 7.5.2 
 

▪ Facturatie  

✓ Correctie van een probleem wanneer een patiënt met een forfait door en 
andere verpleegkundige van en andere praktijk op eenzelfde dag werd 
verzorgd.  

✓ Correctie van een probleem met de prestatie 426856 (Andere prestaties) dat 
een error op de Riziv drager in bepaalde gevallen teweegbracht.  
 

125. Versie 7.5.1 
 

▪ MyCareNet – Lezen van de boodschappen  

✓ Correctie van een probleem die de knop  « Forceren » onnodig liet 
verschijnen 

▪ Facturatie – Palliatieve Forfaits  



✓ Ten gevolge van het KB van 13/1/2014 (MB van 5/2/2014), de 
hulpverpleegkundigen mogen in het kader van forfaitaire honoraria en 
supplementen PA,PB,PC,PP en PN de zorgen attesteren op voorwaarde dat 
een gegradueerde verpleegkundige of met deze gelijkgestelde, een 
vroedvrouw of verpleegkundige met brevet tijdens deze dag en tijdens een 
ronde ook zorgen heeft uitgevoerd. 

✓ Concreet betekend dit dat de palliatieve forfait door de eerste 
verpleegkundige die over de nodige kwalificaties beschikt wordt gefactureerd 
en niet meer noodzakelijk door diegene die de eerste basisverstrekking heeft 
gedaan. 

✓ Bijkomende interne controles bij de prestaties van palliatieve patiënten en 
patiënten met een forfait 

✓ Prestatie 426956 – Bezoek van minimum 1 uur bij de palliatieve patiënten : 
deze code is niet meer toegelaten bij patiënten met forfait PA, PB, PC et PP 
 

▪ Planning – Verdeling per dag  

✓ Bijvoegen van 10 kolommen voor een maximum van 20 verstrekkers per keer  
Opgelet dit vereist een breed scherm (aanbevolen resolutie : 1920 x 1080) 

✓ Dubbelklik op een patiënt = selectie van alle patiënten van deze ronde en van 
deze verstrekker 

▪ Afdruk van attesten – model G of H  

✓ Correctie van een afdrukprobleem van de dokter in bepaalde gevallen 

▪ Gemeenten in een landelijke zone : update van de lijst 
✓ Verdwijnen uit de lijst : 4130 / 4170 / 4171 / 4350 / 8940 
✓ Nieuw in de landelijke zone lijst : 5080 / 5081 / 6511 / 8950 / 8951 / 8952 / 

8953 / 8954 / 8956 
             

▪ Landsbond N.M.B.S : aanpassing naam en telefoonnummer 
 

▪ Mutualiteiten N.M.B.S : aanpassing van namens, adressen en telefoonnummers 
 
 

126. Versie 7.5.0 
 

▪ Patch met aanpassingen bij de prestaties « 426856 – Andere verstrekkingen » 
 

✓ Schrapping van de voorschriftdatum op de Riziv drager. 
 
 

127. Versie 7.4.9 
 

▪ Patch met aanpassingen bij de prestaties « Klaarzetten medicatie » 
 

✓ Schrapping van de voorschriftdatum op de Riziv drager. 



 
 

128. Versie 7.4.8 
 

▪ Patch met aanpassingen bij de prestaties « Klaarzetten medicatie » 
 

✓ Schrapping van de voorschrijver in het Riziv bestand (volgens de nieuwe Riziv 
richtlijn vanaf de prestaties van 1/7/2014). 

 
 

129. Versie 7.4.7 
 

▪ MyCareNet > Inbox MyCareNet 
 

✓ Correctie voor berichten die ontbrekende of onbekende gegevens bevatten 
 
 

130. Versie 7.4.6 
 

▪ Katzschaal 
 

✓ Wijziging van sommige Nederlandse vertalingen  
✓ Correctie van een probleem in het verwijderen van een katzschaal 

 
 

131. Versie 7.4.5 
 

▪ Katzschaal 
 

✓ Geldigheidsduur maximaal : 3 maand 
✓ Procedure van wijziging contact verpleegkundige werd verwijderd. 
✓ Nieuwe boodschap (verplicht) van « Afsluiting van een Katzschaal ». 

 
▪ Voor meer uitgebreide informatie kan u het document "MC35b – Katzschaal : 

Wijzigingen op 1 juli 2014" raadplegen, beschikbaar op het adres : 
 
http://www.soft33.eu/download/manuel/MC35B_NL.pdf  
 

 

132. Versie 7.4.2 
 

▪ Patch ter verbetering van de voorschriften ingebracht met 20/5/2014 als feestdag in 
plaats van 29/5/2014. 
 

▪ Aanmaak van de nieuwe pseudo-code 426974 : « Aandoen en/of uittrekken van 
kousen » voor patiënten met een forfait. 
 

 
 

133. Versie 7.4.1 

http://www.soft33.eu/download/manuel/MC35B_NL.pdf


 
▪ Correctie van de facturatie over : wat betreft de zorgen verleend in een tijdelijke of 

definitieve gemeenschappelijke woon of verblijfplaats van mindervaliden.  
 

 

134. Versie 7.4.0 
 

▪ Bijvoegen van het beheer van gemeenschappelijke residenties voor gehandicapte 
personen, tezamen met de bijgaande nomenclatuur. 
 

▪ Bijvoegen van de prestatie « Aandoen en/of uitdoen van steunkousen » volgend op 
de wijzigingen in de nomenclatuur van compressietherapie. 
 
 

135. Versie 7.3.1 
 

▪ Patch met een correctie voor het zoeken van de verzekerbaarheid bij de unies 200, 
400 en 500. 
 

 

136. Versie 7.3.0 
 

▪ Nieuw tarief vanaf 1/1/2014  
 
 

137. Versie 7.2.1 
 

▪ Fix voor de facturatie bestanden voor de Nationaal verbond van socialistische 

mutualiteiten (300). 

 

▪ Mobi33: Verbeteringen in de publicatie 

 
 

138. Versie 7.2.0 
 

▪ Katzschalen 

 
✓ Schrapping van de begrippen verlenging en wijziging bij het aanmaken van 

Katzschalen, er blijft enkel nieuwe aanvragen bestaan.  
 
Vanaf  01-01-2014 zullen in Soft33 de knoppen «Eerste aanvraag », 
« Verlenging » en « Wijziging » worden vervangen door een enkele knop : 
« Nieuw ». 
 
Opmerking : Indien u reeds vooraf Katzschalen hebt gemaakt in afwachting van verzending zal 
Soft33 deze automatisch aanpassen aan het 2014 formaat tijdens de verzending. 

 
✓ Bij de toiletaanvragen worden de begrippen "Aantal dagen per week", « Aantal 

toiletten per week/dag » en  "Aantal bezoeken per dag" niet meer vermeld in het 



bericht verzonden naar MyCareNet. Deze begrippen verschijnen wel nog op het 
scherm in uw programma voor historische redenen. 
 

✓ Indien er er  een MCN akkoord  bestaat met dezelfde Katzscore (verlenging) mag 
men een nieuwe aanvraag verzenden 30 dagen voor de begindatum.  
 

✓ Indien er geen MCN akkoord is (nieuwe aanvraag of wijziging van de Katz), mag 
men de aanvraag slechts verzenden vanaf de begindatum. 

 
✓ Voor alle documenten blijft natuurlijk de regel van maximum  10 dagen na de 

begindatum gelden. 
 

▪ Centralisatie van de Waalse socialistische mutualiteiten 

 
Voor de mutualiteiten 305, 315, 317, 319, 323 en 325 : alle facturatie documenten 
en de documenten bestemd voor de adviserend geneesheer moeten worden 
verstuurd naar eenzelfde adres en dat vanaf 01/01/2014. Deze nieuwe regeling word 
automatisch door het programma uitgevoerd. 
Wij raden u aan om ecologische en economische redenen (vluggere betaling) om 
deze documenten te groeperen in een  enkele verzendingsenvelop. 
 

▪ MyCareNet > Dashboard > Documenten 

 

Toevoeging van een rubriek « Uitzonderlijke berichten »  dit laat toe om deze 
uitzonderlijke beoordelingen gekregen van MyCareNet terug te vinden (wijziging 
beslissing adviserend geneesheer, sluiting akkoord, …). 
 

▪ Overgang van de Nederlandstalige aangeslotenen van de mut 509 naar mut 526 

 
Een simpele co 
ntrole van de verzekerbaarheid door MyCareNet in de historiek van de patiënt 
volstaat om deze correctie uit te voeren. 
Indien er reeds Medadmin aanvragen zijn aangemaakt in afwachting van verzending, 
is het aangeraden om eerst de aangesloten mutualiteit te hercontroleren op 
01/01/2014 en indien er een verandering is van mutualiteit dient u de reeds 
aangemaakte aanvraag te verwijderen en een nieuwe te maken voor de nieuwe 
mutualiteit  

 
 

139. Versie 7.1.0 
 

▪ Wijzigingen bij de ontvangst van Mobi33 gegevens  
✓ Annotaties bij foto's 
✓ Het in historiek plaatsen van de observaties en medische parameters 

 
▪ Vertaling van de Mobi33 schermen in het Nederlands 
 
▪ Verbeteringen bij de publicatie en ontvangst van de Mobi33 gegevens 

 
▪ Autorisatie van de nieuwe RIZIV N° van verstrekkers (Modulo 89) 



 
 

140. Versie 7.0.0 
 

▪ Verplaatsing van SOFT33 naar C:\Soft33 (uitgaan van de virtual Store van Windows) 
 
▪ Prestatie van de zorg: vergroting van de omschrijving van de prestaties tot een 

lengte van 100 letterteken.  
 

▪ Voorbereiding van de database voor Mobi33 
 

▪ Voorbereiding van de database om de mutualiteiten groeperen (januari 2014) 
 
 

141. Versie 6.7.5 
 

▪ Facturatie – Aanmaak van de Riziv dragers : wijziging om het inbrengen van de 
Tabacologie prestaties (740434 en 740456) zonder voorschrijver toe te laten. 
 

▪ Katzschalen : De gegevens van de verstrekker en voorschrijver worden 
gereactualiseerd bij het verlengen of wijzigen van een Katzschaal. 

 
▪ Facturatie : Correctie van een facturatieprobleem met de prestatie 424690 : 

Evaluatie specifieke wondzorg. 
 

▪ MyCareNet : Wijziging in de gevraagde periode bij het navragen van de 
verzekerbaarheid (wij gaan nu twee kalender jaren terug). 
 
 

142. Versie 6.7.4 
 

▪ MyCareNet - Documenten Medico-Administratief : het veld « MyCareNet » van de 
landsbonden wordt niet meer nagekeken bij het verzenden van de Medico-
Administratieve documenten (maar wel geen verzending mogelijk voor de Unie 7 – 
NIOOO). 
 

▪ Facturatie van prestataties : de begindatum van facturatie is wijzigbaar om een 
datum tot 4 jaar tevoren toe te laten (nuttig in geval van stuiting van verjaring). 

 
▪ Facturatie – Aanmaak van de Riziv dragers : bijvoegen van de facturatiedatum in de 

records van het type 20 (Verplicht vanaf de facturatie van maart 2013). 
 

 
 

143. Versie 6.7.3 
 

▪ Nieuw tarief vanaf 1/1/2013 : correctie bij het tarief van de prestatie 418913 : « 
Verplaatsing kosten » bij de patiënten met OMNIO statuut het weekend. 
 
 



144. Versie 6.7.2 
 

▪ Nieuw tarief vanaf 1/1/2013 : correctie bij het tarief van de prestatie 418913 : « 
Verplaatsing kosten » bij de patiënten met OMNIO statuut. 
 
 

145. Versie 6.7.1 
 

▪ Nieuw tarief vanaf 1/1/2013 : correctie van het tarief van de prestaties « Zorg 
trajecten » 
volgens een Riziv corrigendum van 21/1/2013. 
 

▪ Afdruk van documenten – Dossier Patiënt : correctie van een afbeeldprobleem van 
de 
forfait en het palliatief statuut (in enkele uitzonderlijke gevallen). 

 
 

146. Versie  6.7.0 
 

▪ Nieuw tarief vanaf  1/1/2013 
 
 

147. Versie 6.6.6 
 

▪ Katzschaal : Het adres van de patiënt wordt bij het aanmaken van een nieuwe 
Katzschaal geactualiseerd vanuit de patiënten fiche 
 

▪ Katzschaal : Bij een verlenging wordt het veld « Wijziging van verstrekker » op Nee 
gezet indien nodig 
 

▪ Afdruk van documenten – Extra: Nieuw document « Te vernieuwen formulieren » dit 
document laat een afdruk toe van een lijst met de Katzschalen, palliatieve 
kennisgevingen en specifieke zorg aanvragen die tijdens een gekozen tijdsinterval 
ten einde komen 
 

▪ Afdruk van documenten – Extra : Nieuw document « Te verzenden formulieren » dit 
document laat een afdruk toe van een lijst met de Katzschalen, palliatieve 
kennisgevingen en specifieke zorg aanvragen die werden aangemaakt maar nog niet 
werden verzonden (per post of via MyCareNet) 
 

▪ Beheer van de patiënten : correctie bij het opzoeken naar de gewoonlijke verstrekker 
 

▪ Facturatie – Aanmaak van de Riziv dragers: Het bestand Patiënt.dat voor het 
centrum « Thuiszorg Brabant – Mr Dumont » wordt niet meer geplaatst in  
C:\Program Files\Infi33\work maar in het repertorium toegewezen op het niveau 
van de Socialistische landsbond 
 

▪ Facturatie : correctie van een probleem op de Riziv drager, gerelateerd aan de 
voorschrijver code bij forfaits (alleen in bepaalde gevallen) 
 



 

148. Versie 6.6.5 
 
▪ MyCareNet - Katz schalen : toevoegen van bijkomende controles op de gegevens 

alvorens te verzenden. 
 

▪ MyCareNet - Medico-Administratieve Documenten : De tijdelijke bestanden worden 
niet meer aangemaakt in het bestand \work van de toepassing maar in een bepaald 
bestand op het niveau van de nationale unie (om conflicten in mode server te 
vermijden). 
 

▪ Facturatie – nakijken verzekerbaarheid in serie : de verzekerbaarheid van patiënten 
zonder een rijksregisternummer wordt niet meer nagekeken om sommige 
blokkeringen te vermijden. 
 

▪ Afdruk van de documenten – Dagboek : correctie van een probleem met bepaalde 
prestaties die in het weekend ontbreken. 
 

▪ Bijkomende opties – afbeelden van de voorschriften : mogelijheid om de lijst met 
voorschriften af te drukken of te exporteren. 
 

▪ Terugbetalingen – Patiënten : mogelijkheid om de dag van terugbetaling te 
veranderen. 
 

▪ Facturatie : correctie van een tarief probleem in bepaalde gevallen, bij patiënten niet 
omnio met een palliatief forfait. 
 
 

149. Versie 6.6.4 
 
▪ Beheer van de praktijken : bijvoegen van een startdatum in gebruik name van « 

U.C.P. Christelijke landbond ». Elke verstrekker zal persoonlijk door de Christelijke 
Mutualiteit per aangetekend schrijven worden verwittigd welk zijn UCP (Uniek 
Contact Punt) zal zijn en vanaf welke datum deze geactiveerd wordt. 

 
 
 
 
 
 

150. Versie 6.6.3 
 
▪ MyCareNet – Verzekerbaarheid : oplossing van uitzonderlijke problemen bij 

bepaalde patiënten (geen INSS, geen Gt1-Gt2, geen voornaam, …). 
 

▪ MyCareNet – Verzekerbaarheid : een knop bijgevoegd « Detail Xml » die toelaat om 
het gekregen antwoord van MyCareNet volledig te visualiseren. 

 



▪ Facturatie : De patiënten aangesloten bij een mutualiteit en waarvan de code Gt1 = 
100 is, worden ontdekt en worden niet meer in de facturatie opgenomen ( error 
bericht « Verzekerbaarheid ongeldig » ). 

 
▪ MyCareNet – Afdruk van de berichten – Facturatie ontvangst : optimaliseren van de 

snelheid van afbeelding (vooral de berichten met veel foutlijnen). 
 

 

151. Versie 6.6.2 
 

▪ Verbetering : UCP  
 

▪ Verbetering : Planning van de zorgen 
 

 

152. Versie 6.6.1 
 

▪ Afdruk van documenten – Planning v/d zorgen : bijkomende optie die toelaat om ook 
de nomenclatuur nummers af te drukken 
 

▪ Afdruk van documenten – Patiëntendossier : bijvoegen van « Palliatief vanaf de » tot 
vervaldag 
 

▪ Beheer van de patiënten – Documenten : bijvoegen van een logo  indien het 
document werd verzonden via MyCareNet 
 

▪ Beheer van de praktijken : bijvoegen van een veld « U.C.P. Christelijke landsbond » 
voor het nieuwe facturatie circuit REFAC van de Christelijke Mutualiteiten. 
Alle facturatie documenten evenals de documenten ter attentie van de adviserend 
geneesheer zullen in de toekomst verzonden worden aan dit Uniek Contact Punt. 
Dit UCP is eveneens verwerkt in de facturatie bestanden voor de Christelijke 
landsbond. 
Elke verpleegkundige zal persoonlijk per brief worden verwittigd door de Christelijke 
Mutualiteiten welk zijn UCP is en vanaf welke datum dit actief wordt. In afwachting 
dat dit systeem in werking treedt is deze zone nog niet toegankelijk. 
 

▪ Facturatie – Aanmaak van de RIZIV dragers : Het systeem zal u verwittigen indien de 
bestanden reeds werden verzonden via MyCareNet en vraagt of deze opnieuw 
moeten worden verstuurd 
 

▪ Facturatie – Afdruk van de documenten: de optie « Vanaf het factuurnr » is 
gewijzigd, de selectielijst wordt eerst gesorteerd per mutualiteit en dan per factuur  
N° 
 

▪ Bijkomende opties – Backup database : correctie van een probleem met bepaalde 
bestandsnamen (bevattend \ bijvoorbeeld) 
 

▪ Afbeelden van de boodschappen : de boodschappen worden vanaf nu gesorteerd 
per aflopende datum 
 



▪ Beheer van de praktjken : Codes die beginnen met een 0 (nul) zijn niet meer 
toegelaten (enkel voor de nieuwe praktijken) 
 

▪ Beheer van de verstrekkers : Codes die beginnen met 0 (nul) zijn niet meer 
toegelaten  (enkel voor de nieuwe verstrekkers) 

 
 

153. Versie 6.6.0 
 

▪ Beheer van de nieuwe specifiek technische verstrekking voor het toezicht 
pompsysteem chronische analgesie : 427534 - Toezichts- en opvolgingshonorarium 
bij het gebruik van pompsystemen voor het toedienen van chronische analgesie via 
epidurale of intrathecale catheter. 
 

▪ Beheer van de pseudocodes gebonden aan deze verstrekking (427534) : 
✓ 427593 : Bijkomend bezoek (pomp) 
✓ 427615 : Verbandwissel (pomp) 
✓ 427630 : Heropstarten van de pomp 
✓ 427652 : Wijziging onderhoudsdosis 
✓ 427674 : Wisselen van het medicatiereservoir 

 
▪ Beheer van de praktijken : niet numerieke codes of codes die beginnen met 0 (nul) 

zijn niet meer toegestaan 
 

▪ Beheer van de verstrekkers : codes die beginnen met 0 (nul) zijn niet meer 
toegestaan 

 
 

154. Versie 6.5.6 
 

▪ Zorgenplan : aanpassing van het formulier aan de nieuwe Riziv reglementering. 
 

▪ Kennisgeving specifieke technische verstrekkingen : aanpassing van het formulier 
aan de nieuwe Riziv reglementering. 
 

▪ Aanmaak van de Riziv bestanden : correctie van een probleem met de nieuwe 
verstrekkingen 424896 en 424874, de voorschrijver is verplicht. 
 
 

155. Versie 6.5.5  
 
▪ Nieuw formulier : Kennisgeving voor de specifieke technische verpleegkundige 

verstrekkingen 
 

▪ Beheer van 2 nieuwe verstrekkingen voor de voorbereiding v/d geneesmiddelen: 
✓ 424896 : Verpleegkundig advies en overleg in functie van de wekelijkse 

voorbereiding v/d geneesmiddelen per os 
✓ 424874 : Wekelijkse voorbereiding v/d geneesmiddelen per os 

 



▪ Facturatie : correctie van een probleem bij forfait patiënten met meerdere 
voorschriften en meerdere verschillende voorschrijvers met een facturatie error 
502603 tot gevolg : Norm voorschrijver niet toegelaten 

 
 

156. Versie 6.5.4  
 
▪ Katzschaal : Aanpassing aan de nieuwe Riziv reglementering 

 
▪ Kennisgeving palliatief : Aanpassing aan de nieuwe Riziv reglementering 

 
 

157. Versie 6.5.3  
 
▪ Facturatie : correctie van een probleem dat in bepaalde gevallen een facturatielijn 

met 0 aanmaakte, met de boodschap « registratie van het type 50 afwezig » tijdens 
het nakijken van de Riziv drager. 
 

▪ Facturatie : toevoegen van een detectie systeem om dubbele prestaties die een error 
bij de facturatie geven op te sporen. 

 
▪ Verzekerbaarheid MyCareNet : wanneer MyCareNet een datum vroeger dan de 

huidige datum als eind van verzekerbaarheid opgeeft zal de einddatum in Soft33 niet 
meer automatisch worden verlegd tot  31/12/2099. 

 
▪ Beheer van de patiënten – aanmaak van een patiënt via MyCareNet : nakijken of er 

reeds een patiënt bestaat met het zelfde rijksregister nummer om dubbels te 
vermijden 

 
▪ MyCareNet – Inbox : toevoegen van een knop « Download alles » die toelaat om in 

een beweging alle binnengekomen berichten te lezen 
 

▪ MyCareNet – Specifiek zorgenplan : de zone « toegediend product » wordt niet meer 
weergegeven in het verzonden bestand om errors te vermijden 

 
▪ MyCareNet – Medico-Administratieve-Documenten : beheer van het mutualiteits 

inschrijvings N° bij de patiënten die geen rijksregisternummer hebben (butenlanders, 
…) 

 
 

158. Versie 6.5.2  
 
▪ Gescande documenten : in geval van indirecte scan  (knop « Bestand ») : beperking 

van de grootte van de te scannen bestanden tot 1 MegaByte 
 

▪ Gescande documenten : na het lezen van het gescande document via de knop         « 
Bestand », mogelijkheid om direct het originele document te verwijderen 

 



▪ Parameters –printers : een bijgevoegde optie « Plaats van de gescande bestanden » 
om een directe keuze te maken van het dossier tijdens de integratie van de gescande 
bestanden 

 
▪ Attesten model G/H : mogelijkheid om in de praktijk een model « Arial » te 

definiëren voor de klanten die problemen hebben met de attesten in de mode 
Courier 

 
 

159. Versie 6.5.1  
 
▪ MyCareNet - Medico-Administratieve-Documenten : in productie 

 
▪ Verzekerbaarheid MyCareNet : correctie van een probleem met bepaalde patiënten 

aangesloten bij een medisch huis 
 

▪ Katzschalen : afbeelden van de code Gt1-Gt2 en de eventuele referentie van het  
MyCareNet akkoord op het document 

 
 

160. Versie 6.5.0  
 

▪ Nieuwe Tarieven op 1/1/2012 
 

▪ MyCareNet : Beheer van de documenten Medico-Administratief 
 

▪ Document DSM-3R : voorschrijver is bijgevoegd, verplichting met MyCareNet 
 

▪ Specifiek zorgen plan : voorschrijver bijgevoegd, verplichting met MyCareNet 
 

▪ Beheer v/d katzschalen : knop Eerste aanvraag – Verlenging – Wijziging 
 

▪ Help – On Line handleiding : link naar de nieuwe klantenzone Soft33 
(www.soft33.eu) 
 

▪ Help – Klantenzone : link naar de nieuwe klantenzone Soft33 (www.soft33.eu) 
 

▪ Beheer van de patiënten – Opzoeken : bijkomende opzoekmogelijkheid ; opzoeken 
op gewoonlijke verstrekker 
 

▪ Mutualiteits wijzigingen 

 
 
161. Versie 6.2.0  

 
▪ Facturatie : mogelijkheid om crediet nota’s te maken (negatieve diskettes) 

 
 

162. Versie 6.1.91  
 



▪ Beheer van de herhaaldelijke noodzakelijke verstrekkingen bij zeer afhankelijke 
patiënten : correctie van een probleem op de magnetische dragers 
 
 

163. Versie 6.1.9  
 

▪ Formulier palliatieve patiënten : correctie van een probleem bij het afdrukken van 
een ingevulde aanvraag 
 

 

164. Versie 6.1.8  
 

▪ Beheer van de herhaaldelijke noodzakelijke verstrekkingen bij zeer afhankelijke 
patiënten : correctie van een probleem na facturatie van de achterstand + 
onmogelijkheid om deze facturatie te annuleren 
 
 

165. Versie 6.1.7  
 

▪ Beheer van de herhaaldelijke noodzakelijke verstrekkingen bij zeer afhankelijke 
patiënten  (428035-428072) voor de prestaties vanaf 1/7/2011 
 

▪ Facturatie : mogelijkheid om de achterstand van de prestaties 428035-428072 voor 
de periode vanaf 1/1/2010 tot 30/6/2011 te factureren 
 

▪ Documenten : mogelijkheid om elk document te exporteren naar een geformateerd 
Excel bestand (nieuwe knop Excel) 
 

▪ Documenten : mogelijkheid om voor de volgende documenten te sorteren per 
verstrekker code of naam verstrekker : Planning v/d zorgen, Vervangingsdossier, 
Verdeling per verstrekker 
 

▪ Facturatie documenten : indien in de voorkeuren van facturatie een specifiek 
ondertekenaar is vastgelegd wordt deze eveneens afgedrukt op de borderellen en op 
de samenvattingen 
 

▪ Aanmaak van de Riziv dragers : correctie van een probleem voor bepaalde 
verstrekkingen van diabetisch zorgen (423135) zonder voorschrijver 
 

▪ Annulatie van facturatie : correctie van een probleem bij annulatie per dag voor 
patiënten met een remgeld 
 

 

166. Versie 6.1.6  
 

▪ Correctie van een afbeeldingsprobleem van sommige vensters onder  Windows 2008 
Server R2 
 

▪ Beheer van de omgeleide printers onder Terminal Server, Windows 2008 Server R2 
 



▪ Analyse van de Riziv dragers : afbeelding van de Iban en Bic 
 

▪ Praktijken : bijvoegen van een facturatie mode « Andere » voor het afdrukken 
« Facturatie Verantwoordelijke » op de attesten model D 
 

▪ Beheer van de parameters – Voorkeuren van facturatie : bijkomende zone om een 
specifieke ondertekenaar af te drukken op attesten model D 
 

▪ MyCareNet : wijziging in het systeem van downloaden van berichten in de Inbox  
 

▪ MyCareNet : migratie van de software Soft33 – MyCareNet naar de nieuwe versie 
van SDK MyCareNet 
 

 
167. Versie 6.1.5 

 
▪ BIC bankrekening : de zone is niet meer gelimiteerd tot 8 karakters maar op 11 

karakters (voor de bank BKCP bijvoorbeeld) 
 

▪ Voorschriften : het veld « Bijgevoegd aan het voorschrift N° »  is teruggeplaatst, dit 
op aanvraag van klanten. 
 

▪ Correctie van een probleem van schrapping van een observatie wanneer 2 
voorschriften elkaar overlappen  en men een van deze schrapt. 
 

▪ MyCareNet : nakijken van de verzekerbaarheid voor facturatie : toevoegen van een 
veiligheid om en probleem van gekruiste opzoekingen te vermijden. 
 

▪ MyCareNet : tijdens het nakijken van de verzekerbaarheid bij de facturatie zal in het 
geval er een fout is bij een patiënt de software verder gaan voor de volgende 
patiënten. 

 
 
 

168. Versie 6.1.4  
 

▪ MyCareNet : bij het nakijken van de verzekerbaarheid tijdens de facturatie, in geval 
van fout bij een patiënt zal de software verder gaan met het nakijken v/d volgende 
patiënten 
 

▪ MyCareNet : herbekijken van gebruikte termen in het scherm van MyCareNet - 
Autorisaties 
 

▪ Duplicatie van een voorschrift : « Attest aanwezig » is geplaatst op JA en « Datum 
bijvoeging » is leeg 
 

▪ Indien « Attest aanwezig » op JA staat, « Datum bijvoeging » is leeg 
 

▪ Het vak « Bijgevoegd bij het voorschrift N° » werd verwijderd 
 



 

169. Versie 6.1.3  
 

▪ MyCareNet : bij het dashboard, enkel afbeelding van de geslaagde verzonden 
facturaties 

 
▪ MyCareNet : nakijken verzekerbaarheid : correctie van een probleem met de 

Socialistische Unie (aanvang van de gevraagde periode = 01/01/2009) 
 

▪ MyCareNet : correctie van een probleem bij het nakijken v/d verzekerbaarheid bij 
patiënten aangesloten bij een medisch huis 

 
▪ Borderellen : bijvoegen van de bankrekeningen IBAN en BIC 

 
 

170. Versie 6.1.0 
 

▪ Automatische Update Soft33 (+ passage van waarschuwen naar automatisch) 
 
 

171. Versie 6.0.5 
 

▪ MyCareNet : kleine diverse verbeteringen 
 
 

172. Versie 6.0.4 
 

▪ Facturatie palliatieven patiënten: verbetering van een probleem bij de omschakeling 
naar PP-forfaitair bedrag  (in sommige gevallen) 

 
 

173. Versie 6.0.3 
 

▪ MyCareNet : ingang in productie naar aanleiding van de goedkeuring 
 

▪ Patiënt kalender : mogelijkheid om zorgen te verwijderen 
 

 

174. Versie 6.0.2 
 

▪ MyCareNet : Ontwikkeling van het scherm 
 

▪ MyCareNet : controle van de facturering bestanden voor het opsturen 
 

▪ MyCareNet : printing van de “betalingrecap" 
 

▪ MyCareNet : diverse verbeteringen 
 

▪ Verdubbeling van de voorschrift : verbetering van de bug “verlies van details” 
 



▪ medisch attest : datum van het certificaat niet meer verplicht 
 

▪ verbetering van de bug bij het afdrukken van de patiëntenlijst 
 

▪ beheer van toegangsrechten van de gebruikers : Access Soft33 + Dm@x, Soft33 
alleen of Dm@x alleen 
 

▪ Zoekcriteria Patiënten:  toevoegen van postcode, stad, palliatieven zorgen, specifieke 
technische zorgen, remgeld 
 

▪ Herstel van de back-up : automatische sluiting van de Dm@x voor de restauratie en  
sluiting van Soft33 na de restauratie 
 

▪ Patiëntgeschiedenis – remgeld : einddatum = 31/12/2099 in standaard 
 

▪ Patiëntgeschiedenis – palliatieven zorgen : einddatum = 31/12/2099 in standaard 
 

▪ Updates Soft33 : Als uw software is up to date, geen opening van raam, maar de 
melding  "Software Update" verschijnt op de linker onderkant van het scherm 
 

▪ Verbetering van de uitprint van de memo zonen 
 

▪ Facturen patiënt met overschrijving : transfer naar de Europese overschrijving 
 

▪ Facturen patiënt : toegevoegde van IBAN rekening en BIC van de provider 
 

▪ Vervangdossier : toegevoegde van de geschiedenis remgeld 
 
 

175. Versie 6.0.1 
 

▪ Aanpassing in de versie 6 “outsourcing” 


