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ELEKTRONISCH FACTUREREN, 
EEN WIN-WINSITUATIE

• WEBINAR VOOR VROEDVROUWEN

• 17 NOVEMBER 2020
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• VOORWOORD – Marlene Reyns

• SITUERING – Kathleen Eykelberg

• ELEKTRONISCH FACTUREREN – Kathleen Duchateau

• TELEMATICAPREMIE – Ellen Camerlinck

• DEMO PATIENTMANAGER – Maarten Lermytte

• DEMO ALLSOFT – Tijs Mallaerts

• CM ONDERSTEUNT - Kathleen Eykelberg
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Voorwoord

Marlene 
Reyns

Situering

Kathleen 
Eykelberg
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• Digitale transformatie van Belgische gezondheidszorg

• Initiatief Federale overheid

• Meerjarenplan

• Concrete acties
• Elektronisch geneesmiddelenvoorschrift - eRecipe
• Elektronisch uitwisselen van informatie tussen 

zorgverleners - eHealthbox
• Personal health viewer – www.mijngezondheid.be
• Digitalisering van administratieve procedures tussen 

zorgverleners, zorginstellingen, ziekenfondsen, … 
• Bv. elektronisch factureren aan ziekenfondsen
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Huidige 
betalingsmogelijkheden

• Contante betaling

• Manuele derdebetalersregeling

• Elektronische derdebetalersregeling
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Contante betaling

Vroedvrouw

• Biedt GVVH aan

• Ontvangt 
honorarium 

Patiënt

• Betaalt 
honorarium aan  
vroedvrouw

• Bezorgt GVVH 
aan ziekenfonds

Ziekenfonds

• Verwerkt 
papieren GVVH 
(manueel)

• Betaalt terug 
aan patiënt
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Manuele derdebetalersregeling

Patiënt

• Betaalt eventueel  
remgeld, 
vervoersonkosten,…

• Ontvangt eventueel 
bewijsstuk

Vroedvrouw

• Biedt GVVH aan 
het  ziekenfonds 
aan

• Levert bewijsstuk 
aan patiënt

Ziekenfonds

• Verwerkt GVVH 
(manueel)

• Betaalt  honoraria 
aan vroedvrouw
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Elektronische facturatie

Patiënt

• Betaalt eventueel  
remgeld, 
vervoerskosten

• Ontvangt 
bewijsstuk

Vroedvrouw

• Biedt digitaal 
facturatiebestand 
aan het  
ziekenfonds aan

• Levert bewijsstuk 
aan patiënt

Ziekenfonds

• Verwerkt digitaal 
bestand

• Betaalt  
honoraria aan 
vroedvrouw
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Elektronische
facturatie 2020

• 4 gehomologeerde
softwares
• Allsoft
• Corilus
• Mediris
• LTD3 (tarificatiedienst)

• Aantal gebruikers stijgt

• 200/845 zelfstandige
vroedvrouwen (08/2020)

Aantal vroedvrouwen die elektronisch factureren
Per software - België
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HOE BEGIN IK ERAAN?

• Werk je alleen of in een groep(spraktijk)?

• Zijn er afspraken in je groep(spraktijk) omtrent
welke software, wie factureert, …?

• Ga je zelf aan de slag of kan je beroep doen op een
collega?

• Heb je al een softwarepakket of ben je nog op zoek? 

• Je bent niet zo handig met computers, of juist wel?

• Ervaringen van collega’s?

• Eigen software of tarificatiedienst?

• Aankoop hardware – software? 11

Erkende software - http://ned.mycarenet.be/
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http://ned.mycarenet.be/


19-11-2020

7

Voordelen
• Snelle verwerking: automatische berekeningen, 

doorsturen facturatie, …

• Snelle betaling

• Geen papieren facturen

• Voorkomen fouten door geautomatiseerde processen 
en controles

• Veilig: gehomologeerde software, MyCareNet

• Telematicapremie

• Goed voor de natuur
13

Elektronische 
facturatie

Kathleen

Duchateau
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Op naar het digitaal tijdperk

15

Communicatie tussen vroedvrouw en ziekenfonds
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Basisregels facturatie

• Eén zending per maand

• 1 Facturatiebestand per maand per 
vroedvrouw per ziekenfonds
(landsbond)

• Uitzondering: vroedvrouwen actief in 
meerdere groepspraktijken kunnen
meerdere bestanden per maand
indienen.

• Facturatie binnen 2 maanden na maand van 
prestaties
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Uniek Contact Punt (UCP)

• CM werkt met UCP: Ongeacht bij
welke CM-regio uw patient lid is: uw
vestigingsplaats (info RIZIV) bepaalt
uw CM-contactpunt

• In software steeds het nummer van 
uw UCP vermelden = Ziekenfonds
van bestemming = Recordtype 20 en
80 in zone 18

18
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Controle verzekerbaarheid

• Vóór facturatie: Controleer steeds of je 
patiënt in regel is met zijn ziekenfonds

• Via module in software & via verbinding 
met MyCareNet

• Garandeert kwaliteit facturatie: vermijdt 
verwerpingen

• Eén van de voorwaarden voor 
telematicapremie

19

Verwerking zending (facturatie) bij ziekenfonds

• Automatische controles

• Uniek zendingsnummer, éénzelfde/kalenderjaar

• Structuur zending (volgorde facturatie, cellen juist
ingevuld)

• Persoonlijke gegevens vroedvrouw

• Verzekerbaarheid patiënt

• Cumulregels

• Foutenpercentage

• ….

• Principe: Aanvaard of geweigerd
20
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Zending geweigerd

• Probleem
• Fout in de structuur van de zending (1)
• Overschrijding foutendrempels (2)

• Meer dan 5% van het aantal (lijnen) prestaties
• Meer dan 15% van het gefactureerde bedrag

• Gevolg
• MyCareNet blokkeert de zending (1)= verwerpingsbestand (920099) via MyCareNet
• Ziekenfonds stuurt zending terug (2)= verwerpingsbestand (920099) via MyCareNet

• Actie vroedvrouw
• Fouten corrigeren
• Zending opnieuw indienen met hetzelfde zendingsnummer

21

Zending aanvaard

• Foutendrempels niet overschreden

• Gevolg: Aanvaard met of zonder verworpen prestaties:
• Afrekenbestand (920900)

• informatie over aanvaarde én verworpen prestaties.
• Betalingsbrief
• Betaling

• binnen 2 weken

• Actie vroedvrouw
• Verworpen prestaties verbeteren
• Opnieuw indienen bij een volgende zending

22
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Foutcodes

Type Omschrijving

R Fout met een verwerping tot gevolg

F Fout met een verwerping van de volledige factuur

S Fout die door ziekenfonds kan verbeterd worden, niet 
noodzakelijk verwerping tot gevolg

E Fout die niet meegerekend wordt voor bepaling 
foutpercentage

• Elke verworpen prestatie genereert een foutcode
die in het afreken- of  verwerpingsbestand terug
te vinden is.

• Type fouten

23

Voorbeelden foutcodes
Type Foutcode Omschrijving¹

R 500445 Verstrekking niet cumuleerbaar met een andere verstrekking tijdens
eenzelfde periode. (*)

R 500522/622 Code gerechtigde (R 20 Z 27) op datum van eerste/laatste gefactureerde

dag verschillend van code gerechtigde in bestand VI
R 500540/640 Rechthebbende niet in regel op datum eerste/laatste verrichte

verstrekking.

R 500545 Rechthebbende opgenomen op datum eerste verrichte verstrekking

(ambulante verstrekkingen). (*)

R 502255 Maximum aantal eenheden overschreden tijdens de gefactureerde

periode. (*)

R 502405 Identificatienummer voorschrijver ontbreekt terwijl het noodzakelijk is.

(*) Tip: in zone 149 (zie software) vind je terug met welke prestatie, 
datum en RIZIVnr zorgverlener de cumul werd veroorzaakt. 24
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CONTROLES ACHTERAF 
= a posteriori

25

Prestaties in eerste instantie aanvaard + betaald, 
blijken onterecht

• Cumuls

- Dubbele aanrekening

- Combinatie nomenclatuurnummers niet
toegestaan

- …

• Aantallen

- Max. 6 prestaties postnataal toezicht vanaf
de 6de dag per verlossing

- …

SOORT 
CONTROLES 
ACHTERAF
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CONTROLE & CORRECTIE

• Vaststelling onterecht betaalde prestaties -> bericht 
meestal via mail 

• Ziekenfonds houdt ten onrechte betaalde bedrag(en) 
in op volgende betaling

• Frequentie verschilt per ziekenfonds
= meestal 1 x per maand

27

Regularisatiebericht CM (e-mail)

xxxxxxxxxxxx

28
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Voorbeeld Betaalbrief (1)

29

Voorbeeld Betaalbrief (2)

30
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Voorbeeld Betaalbrief (3)

Aankondiging regularisatiebericht

31

Correcte contactgegevens

• In www.myriziv.be

• In facturatiebestand / software

• Bij de ziekenfondsen

32
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http://www.myriziv.be/
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Contactgegevens UCP’s

UCP Naam Mail Tel.

101 Antwerpen ucp.antwerpen@cm.be 03 221 93 48 

105 Mechelen – Turnhout ucp.rmt@cm.be 014 40 34 45

108 Leuven ucp.leuven@cm.be 016 35 96 20

110 Brugge ucp.brugge@cm.be 050 24 92 10

111 Zuid-West Vlaanderen ucp.zwvl@cm.be 056 52 64 87

112 Oostende ucp.oostende@cm.be 059 55 26 21

113 Roeselaere – Tielt ucp.roeselaretielt@cm.be 051 42 38 27

120 Midden-Vlaanderen ucp.mvl@cm.be 09 267 53 25

121 Waas en Dender ucp.waasendender@cm.be 03 780 26 62

126 Sint-Michielsbond ucp.smb@cm.be 02 240 86 64

131 Limburg B2B.limburg@cm.be 011 28 05 44

33

Voordelen

• Eén zending = één afrekenbestand = één betaling

• Alles naar 1 UCP

• Geen papieren facturen

• Snellere verwerking

• Snellere betaling

• Automatische controles

• Veilig digitaal platform

• Telematicapremie

34
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mailto:ucp.antwerpen@cm.be
mailto:ucp.rmt@cm.be
mailto:ucp.leuven.vp@cm.be
mailto:ucp.brugge@cm.be
mailto:ucp.zwvl@cm.be
mailto:ucp.oostende@cm.be
mailto:ucp.roeselaretielt@cm.be
mailto:ucp.mvl@cm.be
mailto:ucp.waasendender@cm.be
mailto:UCP.smb@cm.be
mailto:B2B.limburg@cm.be
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Bewijsstuk patiënt

• Verplicht sinds 01/07/2015

• Doel: patiënt sensibiliseren en responsabiliseren

ivm kosten geneeskundige verzorging

• Wanneer: ten laatste op het moment van facturatie

• Situatie: 

• U attesteert vergoedbare en niet-vergoedbare prestaties

• U int niets van de patient (geen remgeld)

• U factureert elektronisch

35

Bewijsstuk patiënt
• Inhoud

• Totaal te betalen bedrag

• Lijst vergoedbare prestaties (nomenclatuur of 
omschrijving, betaald bedrag, supplement, 
tussenkomst ziekenfonds) 

• Lijst niet-vergoedbare prestaties (omschrijving + 
bedrag) 

• Gegevens vroedvrouw (conventie statuut, naam, 
RIZIVnr, KBOnr, adres)

• Wijze

• Op papier

• Via beveiligde email

• Via een e-Box
36

35

36



19-11-2020

19

Telematica 
premie

Ellen 
Camerlinck

Telematicapremie voor 
vroedvrouwen

• Ellen Camerlinck

• Vroedvrouw in de eerstelijn

• Lid werkgroep Digitale Gezondheidszorg 
van VBOV

• Zaakvoerder EC Admin (tarificatiedienst 
voor vroedvrouwen) 

38
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Telematicapremie voor vroedvrouwen

• Goedgekeurd op 17 december 2018

• Vanaf 2019

• Kan jaarlijks aangevraagd worden

• Forfaitair bedrag (800 EUR)

• Enkel indien de vroedvrouw voldoet aan de 6 opgelegde voorwaarden (zie KB)

• Aan te vragen via MyRIZIV – toepassing

• Wordt uitbetaald vóór het einde van het jaar volgend op het premiejaar

39

Telematicapremie voor vroedvrouwen

6 voorwaarden voor 2020 (onder voorbehoud):

• U beheert uw patiëntendossiers elektronisch met een softwarepakket.

• U bent toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de 
verzekeringsinstellingen voor het volledige jaar waarvoor u de premie vraagt.

40
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https://www.riziv.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/my-riziv.aspx
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Telematicapremie voor vroedvrouwen
6 voorwaarden voor 2020 (onder voorbehoud):

• U hebt een activiteit van minstens 500 (250) verstrekkingen in het kader van art.9 a) 
van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, terugbetaald door de 
verzekering voor geneeskundige verzorging
OF
U hebt een activiteit gehad die overeenkomt met ten minste 7500 (3750) V-waarden 
aan terugbetaalde verstrekkingen in het kader van artikel 9a) van de nomenclatuur van 
geneeskundige verstrekkingen.

41

Telematicapremie voor vroedvrouwen
6 voorwaarden voor 2020 (onder voorbehoud):

• U gebruikt via uw softwarepakket de dienst MyCareNet voor de raadpleging van de verzekerbaarheid 
van uw patiënten, minstens 12 keer in het jaar waarvoor u de premie aanvraagt.

• (U downloadt minstens 12 berichten via eHealthbox gedurende het jaar waarvoor u de premie 
aanvraagt.)

• U hebt minstens 50 verstrekkingen binnen de derdebetalersregeling aangerekend via elektronische 
facturatie.
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Volg alle info ivm de 
telematicapremie via 
deze link:

https://www.riziv.fgov.be/
nl/professionals/individuel
ezorgverleners/vroedvrou
wen/Paginas/telematicapr
emie.aspx

43

Demo
Patientmanager

Maarten

Lermytte
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https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/vroedvrouwen/Paginas/telematicapremie.aspx
https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/vroedvrouwen/Paginas/telematicapremie.aspx
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MEER INFO

• https://patientmanager.eu/

• Videodemo dossier in de mailbox via 
https://app.patientmanager.eu/proposal

VRAGEN?

• Maarten Lermytte - 0477 22 49 59

• Chat op website en in programma
45

Demo
All Soft

Tijs

Mallaerts

45
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https://patientmanager.eu/
https://app.patientmanager.eu/proposal
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MEER INFO

• www.allsoft.be

VRAGEN?

• Tijs Mallaerts – 03 312 48 07

• klantendienst@allsoft.be

47

CM 
ondersteunt

Kathleen 
Eykelberg
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http://www.allsoft.be/
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https://www.cm.be/professioneel/zorgverleners

49

https://www.cm.be/professioneel/zorgverleners/registratie-e-mailadres
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https://www.cm.be/professioneel/zorgverleners
https://preview.cm.be/professioneel/zorgverleners


19-11-2020

26

https://www.cm.be/gezond-leven/zwangerschap-en-baby

51

https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/zwangerschap-
geboorte-adoptie

52

51

52



19-11-2020

27

https://www.vroedvrouwen.be/informatie-voor-de-vroedvrouw

53

• Nog meer informatie?
• Webinar: Mail met link naar presentatie 

en opname
• Op de hoogte blijven: mail met 

registratie emailadres 
• Administratie via mail (= standaard)
• Nieuwsbrieven
• CM-info

• Hoe kunnen we nog beter?
• Evaluatiemail 
• Suggesties andere thema’s

TOT SLOT
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BEDANKT
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