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Nieuwsbrief — 2020 — februari 

Deze Nieuwsbrief wordt niet langer op deze plaats gepubliceerd. 

Nieuwe informatie over Care4Nurse gaan we voortaan als berichten in de rubriek 
Care4Nurse Nieuws plaatsen en op een later tijdstip ook verspreiden: 

• via mailings, d.i.  nadat je je email adres hebt ingevoerd op het Care4Nurse-
scherm Verstrekker; 

• met berichten in de C4nMobile apps, d.i. nadat de apps zijn uitgebreid met de 
nieuwe communicatie-module die momenteel in ontwikkeling is. 

 

Jouw Care4Nurse team. 
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Nieuwsbrief — 2020 — januari 

1. Indexering van de honoraria 

Op 1 januari 2020 worden de tarieven voor de verstrekkingen verricht door verpleegkundi-
gen lineair geïndexeerd met 1,95% (Omzendbrief VI nr 2019/332 van 13 december 2019). 
De nieuwe tarieven zijn al beschikbaar in Care4Nurse.  
 

2. MyCareNet migratie SSO 

Care4Nurse is al op 13 december 2019 goedgekeurd voor de nieuwe MyCareNet “SSO” 
infrastructuur die de huidige werking van MyCareNet binnenkort gaat vervangen. Wij 
gaan in de loop van de komende maand alle gebruikers overzetten op MyCareNet “SSO”. 
Dit verloopt automatisch, je gaat hier geen hinder van ondervinden. 

3. Fusie van ziekenfondsen Onafhankelijke mutualiteiten vanaf 1/01/2020 

Vanaf 1/01/2020 fusioneren Waalse ziekenfondsen Partenamut (509) en Omnimut (506).  
Vanaf die dag zouden alle patiënten aangesloten bij 506 door VI 500 overgezet moeten zijn naar 
509.  Care4Nurse zal zoveel mogelijk automatisch regelen maar om helemaal zeker te zijn 
dat jouw Medadmin berichten naar deze nieuwe mutualiteit verstuurd worden vraag je best 
vooraleer te verzenden de verzekerbaarheid op vanaf datum 1/01/2020.   
 

4. RIZIV premie voor het gebruik van patiëntendossiers in Care4Nurse    

Zoals je ongetwijfeld al weet, kun je dankzij het gebruik van de software Care4Nurse, dat 
immers een GEHOMOLOGEERD softwarepakket is, een toelage (RIZIV premie of Tele-
maticapremie) aanvragen die net als de vorige jaren 800 euro bedraagt.  

Als je Care4Nurse gebruikt via 1 van onze erkende partners of verdelers zal deze je het 
attest bezorgen.  

Om in aanmerking te komen voor de premie, moet je aan 3 voorwaarden voldoen:  

1. Je beheert je patiëntendossiers elektronisch en je gebruikt daarvoor een van de soft-
warepakketten die de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-
verzekeringsinstellingen heeft aanvaard, in overeenstemming met het eHealth-platform.  

2. Je bent toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de 
verzekeringstellingen voor het volledige jaar waarvoor je de premie vraagt. Voor het pre-
miejaar waarin je voor het eerst geregistreerd bent bij het RIZIV, volstaat het om zich 
tijdens dat jaar aan te sluiten bij de overeenkomst.  

3. Je hebt tijdens het jaar waarvoor je de premie vraagt een minimumactiviteit die over-
eenstemt met een bedrag van minstens 7.000 W-waarden aan terugbetaalde verpleeg-
kundige verstrekkingen in het kader van artikel 8 van de nomenclatuur. Het betreft hier 
het deel van de tegemoetkoming dat je ontvangt van de verzekeringsinstelling. Het RIZIV 
stelten dat vast aan de hand van jouw profielgegevens van dat jaar.  

De aanvraagprocedure voor de premie zijn aangepast vanaf het premiejaar 2019. Je kunt 
jouw aanvraag online indienen via de module “Mijn premieaanvragen” op de MyRiziv-
toepassing. 

Je kan jouw aanvraag voor de telematicapremie 2019 indienen van 1 juli tot 31 oktober 
2020. 

Je ontvangt de premie normaal gezien voor het einde van de maand december 2020. 

Jouw Care4Nurse team. 


