Belangrijk voor onze ‘VPL’ softwaregebruikers

SSO Mycarenet
Sinds 2014 maken wij allemaal gebruik van het Mycarenet Portaal voor het versturen van:
- Medische administratie (Katzschalen en kennisgevingen)
- Tarificatie
- Controle verzekerbaarheid
Vanaf 15 februari 2021 wordt het Mycarenet Portaal definitief vervangen door een moderne toepassing = SSO
SSO (single sign on) is beter beveiligd tegen misbruik en zal gebruikt worden door alle types zorgverstrekkers.
Sinds 12 december kan je geen raadplegingen meer doen op het oude portaal, maar wel nog versturen en
ontvangen.
Om uw software te koppelen aan SSO moeten wij per verpleegkundige “veiligheidscertificaten” aanvragen bij
Mycarenet en deze moeten wij in uw programma VPL installeren.
Gezien het grote aantal handelingen die hiervoor nodig zijn kiezen wij ervoor om dit door onze medewerkers
van de helpdesk te laten doen. En niet via een traditionele update.
U zal dus één van de volgende dagen (ten laatste 20 januari) opgebeld worden om een afspraak te maken.
Wij zullen dan, via Teamviewer, uw toestel even overnemen.
U zorgt ervoor dat het toestel verbonden is met het internet en dat uw identiteitskaart beschikbaar is.
!! Opgelet: aangezien wij deze certificaten manueel moeten installeren bij meer dan 600 verpleegkundigen, zal
het zeer druk zijn op de helpdesk. Gelieve hier rekening mee te houden!
(de verpleegkundigen die de voorbije dagen reeds deze update kregen, moeten zich uiteraard niet meer beschikbaar houden)

Riziv nieuws: Telematicapremie (softwarepremie)verpleegkunde
Door de Covid-19-crisis hebben sommige verpleegkundigen hun premie 2019 nog niet aangevraagd.
Daarom heropenen ze de MyRiziv-aanvraagmodule tot 31-12-2020.

Hoe vraagt u de premie aan?
De aanvraagprocedure voor de premie zijn aangepast vanaf het premiejaar 2019. U kunt uw aanvraag online
indienen via de module “Mijn premieaanvragen” op de MyRiziv-toepassing. (zie handleiding in bijlage

Wanneer ontvangt u de premie?
U ontvangt de premie normaal gezien voor het einde van de maand december van het jaar dat volgt op het jaar
waarvoor u de premie vraagt.
Voorbeeld: De premie voor 2019 ontvangt u normaal gezien voor het einde van december 2020.

