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Mevrouw, mijnheer,
1.

Verplicht gebruik van het elektronisch netwerk (MyCareNet) bij de facturatie via
derdebetalersregeling vanaf 1 juli 2012

MyCareNet is een systeem waarbij verpleegkundigen en groepen van verpleegkundigen via
het internet op een veilige en snelle manier rechtstreeks met de verzekeringsinstellingen
kunnen communiceren. Het is een initiatief van het Nationaal Intermutualistisch College
(NIC), het RIZIV en eHealth (het gezondheidsportaal van de Belgische overheid) en is
sinds januari 2009 actief.
Het systeem biedt de mogelijkheid om het statuut van de patiënt en zijn verzekerbaarheid
na te kijken en ook om facturatiegegevens en documenten door te sturen.
Vanaf 1 juli 2012 wordt in de thuisverpleging het versturen van de facturatie in de derdebetalersregeling via de magnetische dragers vervangen door de elektronische verzending via
het netwerk MyCareNet naar de verzekeringsinstellingen. Vanaf dan kunt u dus enkel via
MyCarenet nog factureren in de derdebetalersregeling.
Het voorafgaand controleren van de verzekerbaarheid van de patiënt wordt aangeraden
teneinde verwerpingen van de facturatie omwille van de verzekerbaarheid te vermijden.
Hiertoe worden de nationale overeenkomst (zie verder) en de verordening gewijzigd.
Wij raden u aan om spoedig te starten met uw voorbereiding hiervoor zodat u tijdig
klaar bent.
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Wij signaleren ook dat de voorbereidingen zijn gestart om vanaf 1 juli 2013 bepaalde
medisch-administratieve documenten uitsluitend via MyCarenet (en dus niet meer op
papier) te laten sturen naar de ziekenfondsen. Het zou gaan over de volgende documenten:
− kennisgevingen voor toiletten en aanvragen voor forfaits
− kennisgevingen voor palliatieve patiënten
− kennisgevingen voor specifiek technische verpleegkundige verstrekkingen.
Hierover krijgt u meer informatie in een volgende omzendbrief.
Wat kunt u praktisch doen?
1. Spoedig contact opnemen met uw softwareproducent.
Indien u nog niet werkt via het systeem van MyCareNet, raden wij u aan contact op te
nemen met uw softwareproducent. Deze is best geplaatst om u te informeren of hij deze
dienst reeds aanbiedt of niet en of hij hiervoor een aanvraag heeft ingediend om dit in de
toekomst te doen.
Indien u reeds werkt met een softwarepakket conform MyCareNet is die softwareproducent eveneens uw eerste contactpunt.
2. De website van Carenet raadplegen.
Praktische informatie betreffende het gebruik van MyCareNet kunt u vinden op de website
www.carenet.be >sector thuisverpleging.
U vindt hier volgende informatie terug:
−
−
−

de contactpersonen van de helpdesks van de verzekeringsinstellingen en het Nationaal Intermutualistisch College (NIC);
een lijst met softwarepakketten die conform MyCareNet kunnen gebruikt worden;
hierbij wordt vermeld welk softwarepakket het gebruik van MyCareNet ondersteunt en
voor welke functionaliteit;
de overeenkomst tussen verzekeringsinstellingen en verpleegkundigen die u moet
ondertekenen wanneer u werkt via het MyCareNet-netwerk.

De flashpresentatie (http://www.carenet.be/nl/activities/) zal de meeste van uw vragen beantwoorden.
Indien u daarna nog vragen heeft, kunt u een mail sturen naar mycarenet@intermut.be.
Wij wijzen er op dat bij MyCareNet het gebruik van een softwarepakket voor het aanmaken van uw facturatiebestand dat voldoet aan alle reglementaire voorschriften, noodzakelijk blijft.
Wanneer u via MyCareNet wilt werken, moet u de overeenkomst tekenen die u terugvindt
op de website van carenet. Deze overeenkomst tussen u en de verzekeringsinstellingen
werd opgesteld door het Nationaal Intermutualistisch College (NIC). Het doel van deze
overeenkomst is de praktische en dwingende werkregels, complementair aan de regelgeving, vast te leggen voor de elektronische gegevensuitwisseling via het MyCareNetnetwerk tussen verpleegkundigen en verzekeringsinstellingen.
Voor groeperingen van verpleegkundigen die met een uniek derdebetalersnummer werken, raden wij ten stelligste aan dat de verantwoordelijke van de groep de gegevens van de
verpleegkundigen binnen deze groep controleert en corrigeert. Indien u dit niet doet kan dit
tot vertragingen voor MyCareNet leiden.
…
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• Achtste wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst W/97 (bijlage 1)
Een achtste wijzigingsclausule treedt in werking op 1 juli 2012. Deze wijzigingsclausule
bepaalt dat vanaf 1 juli 2012 het doorsturen van facturatiegegevens in het kader van de
derdebetalersregeling moet gebeuren via een elektronisch netwerk (MyCareNet).
Om verwerpingen door de verzekeringsinstelling inzake verzekerbaarheid te vermijden
kan de status van de patiënt voordien geconsulteerd worden.
• Toetreding tot de nationale overeenkomst (bijlage 2)
Indien u tot de overeenkomst bent toegetreden, geldt uw toetreding voor de wijzigingsclausule die u terugvindt in bijlage 1, behoudens schriftelijk tegenbericht van uw kant binnen de
dertig dagen die volgen op de datum van deze omzendbrief.
Indien u nog niet tot de overeenkomst bent toegetreden, nodigen wij u uit om tegelijkertijd
toe te treden tot de nationale overeenkomst W/97 en tot haar wijzigingsclausules, door het
toetredingsformulier W/97 nonies (in bijlage 2) behoorlijk in te vullen, te ondertekenen en
terug te sturen aan:
RIZIV
Dienst voor Geneeskundige Verzorging
Afdeling verpleegkundigen
Tervurenlaan 211
1150 BRUSSEL
2.

Praktische informatie

We herinneren eraan dat ons callcenter voor de contacten met de verpleegkundigen bereikbaar is op 02/739.74.79 op maandag en donderdag van 13 tot 16 uur en op dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Wij raden u aan zich tijdens een oproep te identificeren door het invoeren van uw Riziv-nummer, om zo sneller te worden doorverbonden met
de bevoegde medewerker en de behandeling van uw dossier te vergemakkelijken.
Wij danken u voor uw medewerking aan het systeem van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Hoogachtend,
De leidend ambtenaar,

H. De Ridder,
Directeur-generaal

Bijlagen:
1. Achtste wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst W/97
2. Toetredingsformulier tot de nationale overeenkomst

