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 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.

2. Versie 7.3.1
 Patch met een correctie voor het zoeken van de verzekerbaarheid bij de unies 200, 400 en
500.

3. Versie 7.3.0
 Nieuw tarief vanaf 1/1/2014

4. Versie 7.2.1
 Fix voor de facturatie bestanden voor de Nationaal verbond van socialistische
mutualiteiten (300).
 Mobi33: Verbeteringen in de publicatie

5. 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 

6. 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)

7. 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)

8. 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).

9. 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).

10.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.

11.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.

12.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).

13.Versie 6.7.0
 Nieuw tarief vanaf 1/1/2013

14.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)

15.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.

16.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.

17.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).

18.Versie 6.6.2


Verbetering : UCP



Verbetering : Planning van de zorgen

19.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
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)

indien het document

20.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

21.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.

22.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

23.Versie 6.5.4


Katzschaal : Aanpassing aan de nieuwe Riziv reglementering



Kennisgeving palliatief : Aanpassing aan de nieuwe Riziv reglementering

24.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, …)

25.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

«

26.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

27.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

28.Versie 6.2.0


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

29.Versie 6.1.91


Beheer van de herhaaldelijke noodzakelijke verstrekkingen bij zeer afhankelijke patiënten :
correctie van een probleem op de magnetische dragers

30.Versie 6.1.9


Formulier palliatieve patiënten : correctie van een probleem bij het afdrukken van een
ingevulde aanvraag

31.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

32.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

33.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

34.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.

35.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

36.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

37.Versie 6.1.0


Automatische Update Soft33 (+ passage van waarschuwen naar automatisch)

38.Versie 6.0.5


MyCareNet : kleine diverse verbeteringen

39.Versie 6.0.4


Facturatie palliatieven patiënten: verbetering van een probleem bij de omschakeling naar
PP-forfaitair bedrag (in sommige gevallen)

40.Versie 6.0.3


MyCareNet : ingang in productie naar aanleiding van de goedkeuring



Patiënt kalender : mogelijkheid om zorgen te verwijderen

41.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

42.Versie 6.0.1


Aanpassing in de versie 6 “outsourcing”

