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Profiel: zorgverstrekker
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U heeft enkel toegang voor de netwerken waarvoor de beheerder u heeft
toegevoegd. Gelieve dit te controleren bij uw netwerk(en).

https://www.saviscio.be/mycarenet/mhc



Overzichtspagina 
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Afhankelijk van uw profiel
heeft u hier één of 
meerdere tabbladen.

De naam van het netwerk.
Je kan het netwerk wijzigingen door op de naam te klikken en een nieuw netwerk in de 
lijst te selecteren. 
Ontbreekt er een netwerk? Contacteer de beheerder van uw netwerk.

Uw persoonlijk
profiel en
de mogelijkheid om 
uit te loggen.

Via deze tegel kan u op basis van het INSZ-
nummer een patiënt toevoegen aan het 
netwerk. Details zie lager.

Kies uw taal.

Via deze tegel kan u op basis van het INSZ-nummer een
individuele prestatie toevoegen. Details zie lager.

Via deze tegel kan u een groepssessie creëren en
patiënten toewijzen o.b.v. het INSZ-nummer. Details zie
lager.



Patiënt toevoegen aan het netwerk
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Vul het INSZ-nummer (alle 8 cijfers aaneensluitend) van de persoon in om deze toe te voegen in het netwerk
en klik op het ‘vergrootglas’.

Controleer het gekozen netwerk alvorens een patiënt toe te
voegen. Wijzig het netwerk door op de naam van het 
netwerk te klikken.



Patiënt toevoegen aan het netwerk
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De gegevens van de patient.

Knop om de patient toe te voegen aan
het gekozen netwerk.

Einddatum (optioneel):
enkel indien 
beëindiging is 
aangevraagd.

Begindatum: 
de startdatum van 
toevoeging in het 
netwerk. 
(conventie 
ondertekend)

Zorgverstrekkers kunnen enkel patiënten en acties toevoegen als de beheerder van het netwerk de 
zorgverstrekker heeft toegevoegd.

Acties:
• Toevoeging aan een netwerk

beëindigen



Individuele prestatie ingeven
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Opmerking: een individuele prestatie toevoegen is enkel mogelijk voor patiënten toegevoegd aan
het netwerk.

Vul het INSZ-nummer (alle 8 cijfers
aaneensluitend) van de persoon in 
een individuele prestatie toe te
voegen en klik op het ‘vergrootglas’.



Individuele prestatie ingeven
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Selecteer de datum 
van de prestatie.

Indien een extra zorgverstrekker bij de prestatie
betrokken was, kan u hier het RIZIV-nummer
toevoegen (11 cijfers aaneensluitend).

De gegevens van de 
patiënt.

Kies de prestatie die u 
wenst in te geven voor 
de patiënt. 

Klik aan, indien u geen remgeld wenst aan 
te rekenen aan uw patiënt.

Klik op “toevoegen”, 
zodra de gegevens
correct staan voor uw
prestatie voor de 
geselecteerde patiënt.

Opmerking: een individuele prestatie toevoegen is enkel mogelijk voor patiënten toegevoegd aan
het netwerk.



Individuele prestatie ingeven
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Er wordt automatisch een bewijsstuk (pdf) gegenereerd.

Detail van uw 
geregistreerde 
prestatie:

Code 
gerechtigde 
bij het 
ziekenfonds.

GMD-houder van de 
patiënt.

Betaalde bijdrage indien grijze achtergrond = geen remgeld
Betaalde bijdrage indien witte achtergrond = remgeld



Individuele prestatie annuleren
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Nadat u een prestatie annuleert, wordt deze 
tegengeboekt. 
Deze tegenboeking wordt in een rode balk 
weergegeven in de lijst van prestaties. 
De foutief aangemaakte lijn, blijft staan, maar 
wordt wel opgeheven

Bedragen in het grijs geven aan dat er geen
remgeld werd gevraagd aan de patiënt.

Om een prestatie te annuleren, drukt u op het 
‘vuilbakje’



Groepssessie beheren
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Maak een nieuwe groepssessie aan.

Geef de ID-nummer van uw groepssessie in en klik 
op het “vergrootglas”.

Opmerking: een patient toevoegen aan een groepssessie is enkel mogelijk als de patient aan het 
netwerk is toegevoegd.



Groepssessie aanmaken + deelnemers 
toevoegen
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Voeg het INSZ-nummer toe van een patiënt die 
deelneemt aan de groepssessie en klik op 
toevoegen.

U dient minstens 4 patiënten toe te voegen aan
dezelfde sessie om in aanmerking te worden
genomen voor de facturatie. 
Deze melding verdwijnt automatisch nadat u 
minstens 4 INSZ-nummers hebt toegevoegd

Hier kan u het ID-nummer van uw
groepssessie terugvinden. Gelieve
deze goed bij te houden.

Het is niet mogelijk om sessie aan te maken
in de toekomst, wel voor de huidige dag.

Geeft u een groepssessie samen met uw
collega, vul het RIZIV-nummer in (11 cijfers
aaneensluitend).

Opmerking: een patient toevoegen aan een groepssessie is enkel mogelijk als de patient aan het 
netwerk is toegevoegd.


