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Katzschaal via MyCareNet
1. Kijk de verzekerbaarheid na alvorens het document te maken


Fiche patiënt > vak [Historiek]



Breng de identiteitskaart in



Knop MyCareNet



Kies indien nodig de praktijk



Knop Opzoeken



Breng eventueel de PIN code in



Wanneer de gegevens verschijnen klik op OK
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2. Creatie van een Katzschaal in Soft33
 Fiche patiënt > Vak [Documenten]
Opmerking : Het vak [Alle documenten] geeft de lijst van alle geregistreerde documenten
maar ze zijn hier niet te consulteren, niet te wijzigen of af te drukken.



Kies links in dit venster onder het vak [Katzschalen (A.3)]
Dubbelklik op de lijn om te consulteren, wijzigen of een Katzschaal af te drukken.



Klik op de knop Nieuw onderaan het venster
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2.1 Inbrengen van de gegevens van de schaal
Katz



Voorschrijver : kies de geneesheer uit het uitvouwmenu (deze zone mag blanco
worden gelaten)
Verstrekker : Kies de aanvragende verstrekker

Criteria


Klik op de knopen om de score in te geven

Resultaat



Het resultaat, het aantal dagen / week en het aantal bezoeken / dag worden
automatisch berekend en dienen niet te worden gewijzigd
Breng de datum in bij Aanvang zorgen (maximum 10 dagen terug in de tijd)
Voorbeeld: de zorgen starten op 11/10/2019
De aanvraag moet verzonden worden via MyCareNet ten laatste op 20/10/2019



Breng een datum in bij Einde van de zorgen indien deze is gekend, of breng een periode
van maximum 3 maanden in.

De optie Gecombineerde incontinentie verschijnt enkel als de score in het vak Continentie gelijk aan 2
is.

Akkoord en MyCareNet


De gegevens worden automatisch ingevuld in het systeem bij het versturen van de
schaal via MyCareNet en bij de ontvangst van het antwoord van de mutualiteiten.
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2.2 De Katzschaal opslaan


Kijk de ingevoerde gegevens na



Klik op de knop Opslaan

Wanneer de schaal is opgeslagen in het programma verschijnt er een (supplementaire) lijn in
het vak [Katzschalen (A.3)].
Er verschijnt eveneens een lijn in het venster « Forfait-Toilet » in de historiek van de patiënt.
Hier ziet u de periode en het type forfait van de aangevraagde Katzschaal.

Contacteer Soft33 indien dit niet het geval is.
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3. Een Katzschaal versturen via MyCareNet
Om een medadmin document te kunnen versturen via MyCareNet moet uw identiteitskaart
aangesloten zijn op de PC.



Klik op “verzend” in het venster van de katzschaal



Bevestig de verzending door op OK te klikken



Breng indien gevraagd uw PIN van de identiteitskaart in



Een bevestigingsbericht van verzending verschijnt.
Eenmaal dit bericht gekregen verschijnt dit icoon bij de verzonden Katzschaal in de lijst van de
bestaande schalen (zie hieronder).
Dit icoon duid enkel aan dat er een verzending via MyCareNet is gebeurd maar in geen enkel
geval is dit een bevestigingsbericht door de mutualiteiten.
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4. Nakijken van de verzending en zich vergewissen van het
verzendbewijs door het VO
BELANGRIJK : men moet zich vergewissen dat het document goed werd verzonden en vooral
dat het werd ontvangen door de mutualiteit en dit voor elk document verzonden via
MyCareNet.

4.1 Ontvangen van een verzendbewijs
 MyCareNet > Inbox
Om de inbox van MyCareNet te lezen moet uw identiteitskaart aangesloten zijn op uw PC

Kies de praktijk


Klik op Lezen



Klik op alles downloaden indien er beschikbare berichten zijn



Kijk de aard van het bericht na (Katz ? Specifieke verstrekkingen ? … )



Klik op Afbeelden en kijk de naam van de patiënt na

Eenmaal de berichten gedownload vanuit de MyCareNet Inbox worden deze automatisch
geklasseerd in het dashboard (MyCareNet > Dashboard) waar deze berichten worden
gerangschikt per categorie.

Neem contact met Soft33 indien het verzendbewijs niet binnen het half uur binnenkomt.
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4.2 Het statuut nakijken van een verzonden document
Het verzendbewijs kan praktisch onmiddellijk na het verzenden van een Katzschaal worden
opgehaald.
Indien u dit verzendbewijs niet terugvindt in uw Inbox is er de volgende procedure om na te
gaan of er eventueel geen probleem was bij het verzenden.

 MyCareNet > Dashboard
-

Vak [Documenten]

-

Patiënten > naam v/d patiënt > datum van verzending > Katzschaal n° XXXX

-

Klik rechts in het venster op Nakijken Statuut en wacht

-

Een boodschap verschijnt :
o Statuut v/h document : FINISHED  Het document werd correct verzonden
o Statuut v/h document : DOWNLOADABLE  Het document is downloadbaar
in de MyCareNet Inbox
o Statuut v/h document : PROCESSING  Het verzenden is bezig, probeer het
binnen een paar minuten nogmaals

Neem contact met Soft33 of verzend opnieuw het document indien « Processing » blijft als
resultaat van het nakijken van het statuut.

-

Eenmaal het verzendbewijs verkregen moet u zich vergewissen dat u vervolgens het
akkoord van de aanvraag krijgt

Indien het een hernieuwing van een katzschaal betreft zal het akkoord redelijk vlug
binnenkomen.
In geval van een nieuwe aanvraag of een wijziging kan het akkoord wel 24 uur op zich laten
wachten. Ook afhankelijk van de mutualiteit.
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5. Wijziging van en score en vernieuwing van een Katzschaal
5.1 Wijziging van een lopende Katzschaal score
 Fiche patiënt > vak [Documenten] > vak [Katzschalen (A.3)]


Dubbelklik op de lopende schaal



Wijzig het Einde van de zorgen door de einddatum van deze schaal aan te passen

 Opslaan en sluiten


Klik vervolgens op Nieuw onderaan het venster om een nieuwe schaal aan te maken



Breng uw nieuwe schaal normaal in, Opslaan en doe een klassieke MyCareNet
verzending

Vergewis u ervan dat er geen overlapping is tussen Katzschalen
Een wijziging van een Katzschaal kan niet op voorhand worden gevraagd en moet binnen de 10
dagen na het begin van deze worden verzonden.

8

© Soft33

05-2019

5.2 Het vernieuwen van een Katzschaal


Fiche patiënt > vak [Documenten] > vak [Katzschalen (A.3)]



Klik op Hernieuwen (3 maand)



Kijk de nieuwe Katzschaal na



Opslaan



Verzenden

Een verlenging van een Katzschaal kan worden gedaan 30 dagen voor de einddatum van de
lopende Katzschaal (enkel indien de score volledig identiek is) en zoals steeds binnen maximum 10
dagen na het begin.
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6. Afsluiten van een Katzschaal
BELANGRIJK : Het afsluiten van een Katzschaal gebeurd enkel in het geval dat de patiënt
gedurende 10 kalenderdagen niet meer werd verzorgd.
Opgelet : een afsluiting van een schaal kan niet in het verleden worden gedaan.



Fiche patiënt > vak [Documenten] > Vak [Katzschalen (A.3)]



Kies de af te sluiten Katzschaal



Klik op de knop Afsluiten onderaan het venster



De datum van de dag wordt automatisch ingevuld



Opslaan

Verzend en Bevestig

 Kijk uw verzending na
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