
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 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 

 
 

2. Versie 6.2.0  
 

� Facturatie : mogelijkheid om crediet nota’s te maken (negatieve diskettes) 

 
 

3. Versie 6.1.91  
 

� Beheer van de herhaaldelijke noodzakelijke verstrekkingen bij zeer afhankelijke patiënten : 

correctie van een probleem op de magnetische dragers 

 

 

4. Versie 6.1.9  
 

� Formulier palliatieve patiënten : correctie van een probleem bij het afdrukken van een 

ingevulde aanvraag 

 

 
5. 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 

 

 
6. 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 

 

 
7. 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 

 

 



8. 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. 

 

 

9. 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 

 

 

10. 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 

 

 

11. Versie 6.1.0 
 

� Automatische Update Soft33 (+ passage van waarschuwen naar automatisch) 

 



 

12. Versie 6.0.5 
 

� MyCareNet : kleine diverse verbeteringen 

 

 

13. Versie 6.0.4 
 

� Facturatie palliatieven patiënten: verbetering van een probleem bij de omschakeling naar 

PP-forfaitair bedrag  (in sommige gevallen) 
 
 

14. Versie 6.0.3 
 

� MyCareNet : ingang in productie naar aanleiding van de goedkeuring 

 

� Patiënt kalender : mogelijkheid om zorgen te verwijderen 
 

 

15. 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 
 
 

16. Versie 6.0.1 
 

� Aanpassing in de versie 6 “outsourcing” 
 
 
 
 

 


