
Nieuw in de Versie 6 
 
De nieuwigheden situeren zich op 3 verschillende niveaus ;  

-   Het beheer en facturatie programma Soft33 

-   Toegang tot de Mycarenet diensten (in optie) 

-   Het beheer van het gemaximaliseerd verpleegdossier genaamd –  D-m@x . 

 

1. Software Soft33 

 

� Mogelijkheid om een voorschrift  te verlengen door dagen of een periode bij te voegen. 

� Mogelijkheid om een voorschrift te dupliceren. 

� Aparte historiek van het remgeld in de rubriek "Verzekerbaarheid ". 

� Afdruk van de planning ook mogelijk in Landscape mode . 

� Voorbereiding op de  Mycarenet diensten. 

� Reorganisatie van het verpleegdossier en incorporatie van D-m@x.  

 

2. Mycarenet (in optie) 

 

� Nakijken v/d verzekerbaarheid v/d patiënten (Mutualiteit, GT1-GT2).  

� Mogelijkheid om een update van Mycarenet te blokkeren bij patiënten met een privé verzekering. 

� Waarschuwing indien een patiënt is ingeschreven in een medisch huis. 

� Engagement tot betaling na consultatie van de verzekerbaarheid van de patiënt. 

� Makkelijke inbreng van een patiënt door middel van zijn INSZ . Enkel het adres moet nog worden ingevuld. 

� Automatische verificatie van de verzekerbaarheid van de patiënten juist voor de facturatie.  

� Beveiligd verzenden van de facturatie bestanden met een Inbox met de resultaten van de analyse van de zending. 

� Bij elke zending krijgt u een bericht van ontvangst. 

� Vlug resultaat van de aanvaarding met visualisatie van de staat (aanvaard, aanvaard met fouten, geweigerd) . 

 

3. D-m@x – maximaal verpleegdossier 

 

� Zelfstandig programma, volledig geïntegreerd met de software SOFT33 . 

� Vrucht van meerdere vergaderingen (met zorgverstrekkers, experten,  DGEC, …). 

� Toegang via de software Soft33 en/ of rechtstreeks via een icoon op het bureaublad van Windows. 

� Kan worden gebruikt door andere gebruikers (vb : echtgenoot, collega, ..) op een zelfstandige wijze en zonder dat de 

facturatie gegevens  aanwezig in SOFT33 kunnen worden geraadpleegd of gewijzigd. 

� Bibliotheek van documenten (modellen) met onder andere : 

� Globale observatie fiche, 

� Diabetesfiche, 

� Wondzorg fiche, 

� Medicatie fiche, 

� Enz … 

� Toegang per patiënt of per dag. 

� Opzoek en afbeelding mogelijkheden. 

� Integratie van externe documenten (Scan, Word, Excel, PDF, Foto, Video, geluid, …). 

� Verpleegkundig consult volgens verschillende modellen. 

(vb : Henderson, Gordon, ..) 

� Beheer v/d observaties. 

� Medische parameters. 

� Bekijken van de voorschriften. 

� Beheer van memo’s, opmerkingen en instructies. 

� Bekijken van de formulieren bestemt voor de adviserend geneesheer. 

� Automatische bilans die kunnen worden vertaald naar verbindingsfiches (bestemt voor collega’s, geneesheer, 

ziekenhuis, …). 

� Parametereerbare rittenbladen of agenda’s. 

� Houdbaarheid datum van de documenten met een systeem van herinnering en/ of gewenste duplicatie. 

� Verschillende afdrukmogelijkheden : 

� Naar keus 

� Per mail, per conversie Word, Excel, … 

� Afdruk van alle documenten in blanco formaat (vb : te leggen en in te vullen aan het bed van de patiënt). 

� Automatische updates. 


