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Inleiding

Vanuit een streven naar een verbetering van de productiviteit en naar een optimale dienstverlening
aan u, onze klant-verstrekker, hebben de Onafhankelijke en de Neutrale ziekenfondsen de handen
in elkaar geslagen en bieden zij u vanaf nu samen de webtool 4CP oftewel For Care Provider aan.
De webtool 4CP is er voor de zorgverstrekker, voor u dus! Hij is beschikbaar op www.4cp.be en
volgt de logica van uw manier van werken. De aangeboden functionaliteiten zijn een weerspiegeling van de verschillende stappen in het proces van factureren en tariferen. Daarenboven hebt
u onder meer de mogelijkheid om de verzekerbaarheidsgegevens op te vragen of om op een
gestructureerde manier uw eventuele vragen te stellen.
Deze brochure is bestemd voor de verstrekkers die op elektronische wijze hun facturatiebestanden aan de Onafhankelijke en de Neutrale ziekenfondsen overmaken.
Uiteraard kan u enkel opzoekingen doen binnen één Landsbond tegelijk. U leest verder in deze
brochure hoe dit in zijn werk gaat.
Welke zijn de aangeboden functies binnen 4CP?
• de raadpleging van uw factureringszendingen
• de onderverdeling van de betalingen per ziekenfonds
• de raadpleging van een betaling aan de hand van een rekeninguittreksel
• de details van bijkomende betalingen
• de gedetailleerde raadpleging van de afrekeningen
• de raadpleging van uw geschillendossiers
• de raadpleging van de voorschotten (instellingen voor bejaardenzorg)
• de raadpleging van het patientieel, lid van één van de landsbonden, ingeschreven in een wijkgezondheidscentrum (medisch huis)
• de raadpleging van de verzekerbaarheid van uw patiënten, lid van één van de drie Landsbonden
• het stellen van een gestructureerde vraag met de mogelijkheid een document of bestand mee
te sturen met uw vraag
• rechtstreekse toegang tot de gegevens van een instelling of verstrekker
Er zijn nog andere functionaliteiten in voorbereiding. Uw suggesties zijn altijd welkom. 4CP wil een
levend project zijn dat zich steeds aanpast aan uw specifieke behoeften. Uw eventuele opmerkingen, ideeën en suggesties zijn welkom op het algemene mailadres info@4cp.be.
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Hoe inloggen?
Hieronder is de te volgen procedure omschreven die u toegang geeft tot
de beveiligde gegevens van uw instelling.

✓✓ Wat moet ik doen?
1. Ga naar de website www.4cp.be
2. Vul op het inlogscherm onderstaande gegevens in:

✓✓ het RIZIV-nummer van uw instelling (11 karakters) zonder de kwalificatie (laatste 3 cijfers = 0),
behalve voor de medische huizen en de groeperingen van verpleegkundigen
✓✓ uw INSZ (is gelijk aan uw rijksregisternummer) in 11 karakters, zonder spaties of streepjes
✓✓ uw paswoord, per e-mail op uw naam ontvangen
3. Klik op de Landsbond binnen dewelke u wil opzoeken

ÆÆ En als ik mijn paswoord niet ken?

ÆÆ Wat als ik mijn supervisor niet ken?

Via de link ‘paswoord vergeten?’ kan u een een nieuwe
mail krijgen met uw paswoord op het e-mailadres geregistreerd voor uw ID, door het ingeven van:

Met de link ‘opzoeken van supervisors’ gaat u naar een
zoekpagina waar u uw RIZIV-nummer moet ingeven. Klik
vervolgens op de knop ‘opzoeken’ en de gegevens van
uw supervisor verschijnen op het scherm.

✓✓ het RIZIV-nummer van uw instelling (11 karakters)
zonder kwalificatie (behalve voor de medische
huizen en de groeperingen van verpleegkundigen)

ÆÆ En als er geen supervisor is?
In dat geval moet het inschrijvingsformulier (p.29 van
deze handleiding) ingevuld worden door een daartoe
bevoegde persoon binnen uw instelling en samen met
een kopie van de identiteitskaart van de supervisor
teruggestuurd worden naar:

✓✓ uw INSZ (11 karakters), zonder spaties of streepjes
ÆÆ En als ik geen ID op de site heb?
Neem in dat geval contact op met de supervisor van
4CP binnen uw instelling. Hij heeft de nodige toestemming om uw ID te creëren.

Dienst 4CP - For Care Provider
Sint-Huibrechtsstraat 19 - 1150 Brussel
Fax: 02 778 94 00
e-mail: support@4cp.be
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Hoe veranderen van Landsbond?
Hieronder is omschreven hoe u kan veranderen van Landsbond.

Bij het inloggen hebt u gekozen om gegevens te raadplegen voor één bepaalde Landsbond. Indien u gegevens
wenst te raadplegen voor een andere Landsbond volstaat het te klikken op de banner ‘4CP’ bovenaan het scherm
(zie 3.1. op de volgende pagina).
U wordt automatisch uitgelogd van de Landsbond waar u bezig was, u wordt teruggebracht naar www.4cp.be en kan
vervolgens op het inlogscherm een andere Landsbond kiezen.
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Hoe kunt u makkelijk door dit platform surfen?
Hieronder wordt de opbouw van de website besproken. De webpagina’s
bestaan uit 6 delen die het surfen door deze site gemakkelijk maken.

1.
2.
3.

5.

4.

6.

✓✓ De pagina’s bestaan uit 6 zones:
1. De banner ‘4CP’ en veranderen van Landsbond

4. Informatie

2. Optiebalk

U vindt hier:
✓✓ uw contacten (supervisor en contacten binnen het
betrokken ziekenfonds)
✓✓ nuttige links

U vindt in deze optiebalk de beheerstools van de site:
✓✓ terug naar home
✓✓ beheer van de werknemers
(enkel voor de ‘supervisor’)

Om de gezochte informatie te raadplegen, klik op ‘+’.

✓✓ wijzigen paswoord

5. Werkzone

✓✓ uitloggen
✓✓ veranderen van taal (FR of DE)

Het uitzicht van de werkzone verandert in functie van de
gekozen module. U geeft er de gewenste zoekcriteria in
en raadpleegt er de geleverde resultaten.

✓✓ afdrukken van de pagina

6. Exporteerzone

En de klassieke opties:

✓✓ raadplegen van de hulpfunctie op de
geraadpleegde module

Hier kan u de weergegeven resultaten in de werkzone
exporteren voor persoonlijk gebruik. Het raadplegen van
uw afrekening in Excel kan in één keer een vollediger
beeld geven van alle geweigerde verstrekkingen. U kan
exporteren naar CSV, Excel of PDF.

3. Menu

In deze zone kan u elk moment naar een andere raadplegingsmodule gaan. Klik gewoon op de naam van de
module waar u naartoe wil gaan.
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Raadpleging van de zendingen
U vindt in deze module de informatie over de zendingen die u heeft gestuurd naar
de betrokken Landsbond, zowel de facturatiebestanden als de papieren facturen.
Zo komt u te weten hoever de verwerking van uw facturen bij de betrokken Landsbond staat.

Hieronder vindt u de informatie die nodig is
voor een goed begrip van de module, meer
bepaald:
✓✓ de ter beschikking gestelde zoekcriteria
✓✓ de voorgestelde
opzoekingsmogelijkheden
✓✓ de verwachte resultaten

✓✓ Opzoekingscriteria

✓✓ Opzoekingsmogelijkheden

De voorziene zoekcriteria voor deze module zijn:

De verschillende criteria maken de volgende opzoekingen mogelijk:

Zendingsnummer

Zendingsnummer: toont alle zendingen met dit nummer,
zonder tijdslimiet.

Wat? Het gaat om het zendingsnummer door u toegekend aan de desbetreffende elektronische factuur.

Jaar en maand van facturatie: toont alle zendingen van
deze facturatiemaand, wat de zendingsnummers ook
zijn.

Vorm? Max. 3 numerieke karakters
(bv. 805, 001, 16).
Jaar en maand van facturatie

Zendingsnummer + jaar en maand van facturatie: toont
enkel de zending die overeenstemt met deze twee criteria.

Wat? Het jaar en de maand van de betreffende
facturatie.

Gefactureerd bedrag: toont alle facturen waarvoor het
door u gevraagde globale bedrag overeenstemt met het
ingevoerde bedrag.

Vorm? 6 numerieke karakters, eerst het jaar, daarna
de maand (bv. 201003).
Gefactureerd bedrag

Wat? Het gefactureerde bedrag is het door u
gevraagde bedrag van de betreffende factuur
(zending).
Vorm? Numeriek, klassiek Europees formaat
(bv. 10056,84).
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✓✓ Resultaten
De informatie uit deze module is onderverdeeld in 3 delen:

1. Facturatiebestanden
Voor de lijst van de facturatiebestanden die overeenstemmen met de gekozen criteria krijgt u volgende informatie:

1.

Zendingsnummer
Jaar en maand van facturatie
2.

Statuut: geeft informatie over de toestand van de behandeling van het betreffende facturatiebestand:
ÆÆ Loopt: het facturatiebestand is ontvangen in onze
diensten en wordt getarifeerd;
ÆÆ Geannuleerd: het facturatiebestand kon niet behandeld worden (bv. het facturatiebestand onleesbaar) en werd geannuleerd;

3.

ÆÆ Geweigerd: het facturatiebestand werd normaal
behandeld, maar het totale foutpercentage ligt hoger dan 5%;

3. Facturen zonder facturatiebestand

ÆÆ Aanvaard: het facturatiebestand werd normaal
behandeld en het totale foutpercentage is lager of
gelijk aan 5%: de factuur is aanvaard en het tarificatieproces wordt voortgezet.

Voor de lijst met papieren facturen die u verstuurd hebt
buiten het klassieke tarificatiesysteem (zonder facturatiebestand), die overeenstemmen met de door u gekozen criteria, krijgt u volgende informatie:

Fout %: Het percentage lijnen van uw facturatiebestanden die als facturatiefouten werden geïdentificeerd na
de tarificatie door onze diensten.

Zendingsnummer

Bedrag: globaal door u gevraagd bedrag op de betreffende het facturatiebestand.

Jaar en maand van facturatie

2. Facturen met facturatiebestand

Statuut: geeft informatie over de toestand van de behandeling van de factuur:

Ziekenfonds: nummer van het ziekenfonds waaraan de
factuur geadresseerd werd.
Bedrag: globaal door u gevraagd bedrag op de betreffende factuur.

Voor de lijst van de papieren facturen met facturatiebestanden die overeenstemmen met de door u gekozen
criteria krijgt u volgende informatie:

ÆÆ Ontvangen: de factuur is bij ons geregistreerd,
maar nog niet getarifeerd.

Zendingsnummer

ÆÆ Getarifeerd: de tarificatie van de factuur werd uitgevoerd, maar nog niet betaald.

Ziekenfonds: nummer van het ziekenfonds waaraan de
factuur geadresseerd werd.

ÆÆ Betaald: de betaling heeft al plaatsgevonden.

Jaar en maand van facturatie
Statuut: geeft informatie over de toestand van de behandeling van de papieren factuur in onze diensten:
ÆÆ Ontvangen: de papieren factuur is goed bij ons
aangekomen.
ÆÆ Niet ontvangen: het facturatiebestand werd ontvangen, maar de papieren factuur nog niet.
Zie betalingsdetails: link naar de module ‘Spreiding van
de betalingen’ voor de betreffende zending en maand
van facturatie.
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Verdeling van de betalingen
U vindt in deze module de details over de betalingen van een factuur per ziekenfonds van de betrokken Landsbond.

Hieronder vindt u de informatie die nodig is
voor een goed begrip van de module, meer
bepaald:
✓✓ de ter beschikking gestelde zoekcriteria
✓✓ de voorgestelde
opzoekingsmogelijkheden
✓✓ de verwachte resultaten

✓✓ Opzoekingscriteria

✓✓ Opzoekingsmogelijkheden

De voorziene zoekcriteria voor deze module zijn:

Deze module werd zo opgesteld dat de verdeling van
de betalingen slechts raadpleegbaar is voor één unieke
zending.

Zendingsnummer

Wat? Het gaat om het zendingsnummer door u toegekend aan de desbetreffende elektronische factuur.

De opzoekingen worden dus beperkt tot de volgende
combinaties:

Vorm? Max. 3 numerieke karakters
(bv. 805, 001, 016).

Zendingsnummer + jaar en maand van facturatie: toont
de enige zending die overeenstemt met deze twee criteria.

Jaar en maand van facturatie

Referentie rekeninguittreksel: toont de enige zending die
overeenstemt met dit criterium.

Wat? Het jaar en de maand van de betreffende
facturatie.
Vorm? 6 numerieke karakters, eerst het jaar, daarna
de maand (bv. 201003).
Referentie rekeninguittreksel

Wat? Eén van de elementen vermeld in de betalingsreferentie op de rekeninguittreksels na een betaling.
Vorm?
Numeriek, in 13 karakters (bv. 0 2010 2 5002238):
ÆÆ 1e karakter = 0
ÆÆ 4 volgende karakters = jaar van registratie van
de factuur bij ons
ÆÆ 1 volgende karakter = 2
ÆÆ 7 laatste karakters = het volgnummer
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✓✓ Resultaten
De informatie uit deze module is onderverdeeld in 3 delen:

1. Terugbetaling

3. Afhouding

De tekst boven de tabel geeft info over:

De tekst onder de tabel is enkel zichtbaar als de betaling van de factuur verminderd werd na een afhouding
voor een geschil. In dat geval is het totaalbedrag van de
afhouding vermeld, gevolgd door een synthesetabel van
de verschillende uitgevoerde afhoudingen, met een link
naar de raadpleging van het betreffende geschil.

✓✓ het globaal terugbetaalde bedrag voor de
geselecteerde zending;
✓✓ de betalingsdatum:
ÆÆ de werkelijke datum, indien de betaling al
plaatsvond;
ÆÆ de voorziene limiet, indien de betaling nog niet
plaatsvond.

2. Tabel
De tabel geeft u voor de geselecteerde zending de verdeling van het globale terugbetaalde bedrag tussen:
✓✓ de ziekenfondsen die deel uitmaken van
de betrokken Landsbond (gerangschikt per
ziekenfonds);
✓✓ de Verplichte Verzekering en de Vrije Verzekering
(deze optie is uitdovend).
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Raadpleging per rekeninguittreksel
Deze module begeleidt u ofwel naar een afrekening ofwel naar een bijkomende
betaling, in functie van de referentie vermeld op het rekeninguittreksel bij een ontvangen betaling.

Hieronder vindt u de informatie die nodig
is voor een goed begrip van de module,
meer bepaald:
✓✓ de ter beschikking gestelde
zoekcriteria
✓✓ de mogelijke resultaten

✓✓ Zoekcriterium

✓✓ Resultaten

Het enige voorziene zoekcriterium is:

Er zijn twee soorten resultaten mogelijk na deze opzoeking, afhankelijk van het betreffende betalingstype:

Referentie rekeninguittreksel

Wat? Eén van de elementen vermeld in de betalingsreferentie op de rekeninguittreksels na een betaling.
Vorm? Numeriek, in 13 karakters
(bv. 0201025002238):
ÆÆ 1e karakter = 0 (facultatief)
ÆÆ 4 volgende karakters = jaar van registratie van
de factuur bij ons
ÆÆ 1 volgende karakter = 2
ÆÆ 7 laatste karakters = het volgnummer

1. Raadpleging van een afrekening
Indien de betreffende betaling betrekking heeft op een
zending die u aan ons heeft gericht, dan zal het resultaat
van deze opzoeking u de geweigerde verstrekkingen of
aanvaarde verstrekkingen met een verschil in bedrag
van deze zending geven (voor meer info, raadpleeg de
module van de raadplegingen van de afrekeningen).

2. Raadpleging van een bijkomende betaling
Indien de betreffende betaling betrekking heeft op een
bijkomende betaling die we u gestort hebben, dan zal
het resultaat van deze opzoeking het detail van de betreffende bijkomende betaling zijn (voor meer info, raadpleeg de module van de bijkomende betalingen).
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Bijkomende betalingen
Met deze module kan u alle gegevens over de door onze diensten uitgevoerde bijkomende betalingen raadplegen, ofwel via selectie van de referentie van
het rekeninguittreksel, ofwel door selectie van een specifieke zending.

Hieronder vindt u de informatie die nodig
is voor een goed begrip van de module,
meer bepaald:
✓✓ de ter beschikking gestelde
opzoekingscriteria
✓✓ de voorziene
opzoekingsmogelijkheden

ÆÆ Definitie
De bijkomende betalingen zijn betalingen van de verstrekkingen ingediend in één van uw facturen, maar
waarvan de betaling uitgesteld werd om verschillende
technische redenen (bv. beslissing te nemen door adviserend geneesheer). Om de betaling van de volledige
factuur niet te vertragen, worden deze verstrekkingen
geweigerd in de basiszending en betaald wanneer aan
de vereiste voorwaarden voldaan is.

✓✓ de mogelijke resultaten

✓✓ Zoekcriteria
De zoekcriteria voorzien voor deze module zijn:

Zendingsnummer

Referentie rekeninguittreksel

Wat? Het gaat om het zendingsnummer door u
toegekend aan de betreffende elektronische factuur.

Wat? Eén van de elementen vermeld in de betalingsreferentie op de rekeninguittreksels na een betaling.

Vorm? Max. 3 numerieke karakters
(bv. 805, 001, 16).

Vorm? Numeriek, in 13 karakters
(bv. 0201020002238):

Jaar en maand van facturatie

ÆÆ 1e karakter = 0 (facultatief)
ÆÆ 4 volgende karakters = jaar van registratie van
de factuur bij ons
ÆÆ 1 volgende karakter = 2
ÆÆ 7 laatste karakters = het volgnummer

Wat? Het jaar en de maand van de betreffende
facturatie.
Vorm? 6 numerieke karakters, eerst het jaar, dan de
maand (bv. 201003).
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✓✓ Opzoekingsmogelijkheden

✓✓ Resultaten

De verschillende criteria maken de volgende opzoekingen mogelijk:
Zendingsnummer: toont alle bijkomende betalingen uitgevoerd voor een zending met dit nummer, zonder tijdslimiet.
Jaar en maand van facturatie: toont alle bijkomende betalingen voor de gekozen facturatiemaand, wat de zendingsnummers ook zijn.
Zendingsnummer + jaar en maand van facturatie: toont
alle bijkomende betalingen die overeenstemmen met
deze 2 criteria.

De resultaten voor de gekozen criteria worden weergegeven in een tabel die de lijst met aanvullende betalingen toont.

Referentie rekeninguittreksel: toont de enige bijkomende
betaling die overeenstemt met deze referentie. Indien u
geen resultaat krijgt voor de opzoeking, kan u het referentienummer doormailen via de module informatieaanvraag. U krijgt dan per mail de gewenste resultaten.

Ze omvat de volgende gegevens:
Referentie rekeninguittreksel
Zendingsnummer
Jaar en maand van facturatie
Gevraagd bedrag: het door u gevraagde bedrag voor de
verstrekkingen hernomen in deze bijkomende betaling.
Zie betalingsdetail: link naar de module verdeling per
ziekenfonds van de betalingen, voor de betreffende bijkomende betaling.
Brief: link naar de brief die we u gestuurd hebben na
deze bijkomende betaling.
Detail: link naar de details van de verstrekkingen betaald
in deze bijkomende betaling.

16

8

Raadpleging van de afrekeningen
Met deze module kan u de lijst met verstrekkingen raadplegen waarvoor de
betaling door de betrokken Landsbond niet overeenstemt met de prijs die u
gevraagd hebt, alsook alle geweigerde verstrekkingen.

Hieronder vindt u de informatie die nodig
is voor een goed begrip van de module,
meer bepaald:
✓✓ de ter beschikking gestelde
opzoekingscriteria
✓✓ de voorziene
opzoekingsmogelijkheden
✓✓ de mogelijke resultaten

ÆÆ Definitie
De afrekening is de lijst met verstrekkingen die u ons
gefactureerd heeft en die we niet betalen aan de prijs
die u heeft gevraagd:
✓✓ ofwel verwerpen we de verstrekking integraal;
✓✓ ofwel stellen we de tarificatie ervan uit (zie
bijkomende betalingen);
✓✓ ofwel betalen we de verstrekking effectief terug
maar aan een andere prijs.

✓✓ Zoekcriteria
De voorziene zoekcriteria voor deze module zijn:
Gefactureerde verstrekking
Wat? De door u uitgevoerde verstrekking van de
nomenclatuur waarvoor u een terugbetaling in derde
betaler hebt gevraagd.
Vorm? 6 numerieke karakters (bv. 558795).
Datum van de verstrekking
Wat? Datum waarop de verstrekking door u werd
uitgevoerd.
Vorm? 8 numerieke karakters, te beginnen met het
jaar, daarna de maand en de dag (bv. 20100529).
Referentienummer rekeninguittreksel

Zendingsnummer

Wat? Eén van de elementen vermeld in de betalingsreferentie op de rekeninguittreksels na een betaling.

Wat? Het gaat om het zendingsnummer door u
toegekend aan uw elektronische factuur.

Vorm? Numeriek, in 13 karakters
(bv. 0201020002238):

Vorm? Max. 3 numerieke karakters
(bv. 805, 001, 16).

ÆÆ 1e karakter = 0 (facultatief)
ÆÆ 4 volgende karakters = jaar van registratie van
de factuur bij ons
ÆÆ 1 volgende karakter = 2
ÆÆ 7 laatste karakters = een volgnummer
Ziekenfonds

Jaar en maand van facturatie
Wat? Het jaar en de maand van de betreffende
facturatie.
Vorm? 6 numerieke karakters, eerst het jaar, dan de
maand (bv. 201003).
Nummer van de individuele factuur

Wat? Nummer van het ziekenfonds van de betrokken
Landsbond waarvan uw patiënt lid is.

Wat? Het gaat om het nummer dat u aan uw individuele factuur toegekend hebt.

Vorm? 3 numerieke karakters (bv. 515).

Vorm? In 12 numerieke karakters.

Verstrekkingsperiode

INSZ

Wat? De periode waarbinnen u de door u uitgevoerde verstrekkingen wil nagaan.

Wat? Het inschrijvingsnummer bij de sociale zekerheid van uw patiënt.

Vorm? 8 numerieke karakters, te beginnen met het
jaar, vervolgens de maand en de dag
(bv. 20100529).

Vorm? 11 numerieke karakters, zonder spaties of
streepjes (bv. 49053141206).
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✓✓ Opzoekingsmogelijkheden
Alle criteria kunnen voor een opzoeking gebruikt worden, apart of samen. Wees voorzichtig bij het gebruik van meerdere criteria: te veel details leveren mogelijk geen resultaat op. Om dezelfde afrekening te verkrijgen als het document dat u per post, per mail of via CareNet ontvangt, voert u uw opzoeking uit op één van de combinaties hieronder:
Zendingsnummer + jaar en maand van facturatie: toont de afrekening voor de zending overeenstemmend met deze
twee criteria.
Referentie rekeninguittreksel: toont de afrekening voor de zending overeenstemmend met dit criterium.

✓✓ Resultaten
De informatie uit deze module is onderverdeeld in 3 delen:

1. Tabel
In de resultatentabel vindt u voor elke lijn de volgende
informatie:
Nummer individuele factuur: enkel het factuurnummer
wordt afgebeeld. Het nummer van de lijn wordt zichtbaar wanneer u uw cursor op het factuurnummer plaatst:
er verschijnt een tekstballon met deze informatie.
Ziekenfonds
INSZ (CG1/CG2): enkel het inschrijvingsnummer bij de
sociale zekerheid wordt afgebeeld. De CG1/CG2 (code
gerechtigde) wordt zichtbaar wanneer u uw cursor op
het veld met het INSZ plaatst: er verschijnt een tekstballon met deze informatie.
Verstrekking
Datum verstrekking
Gevraagd bedrag: bedrag dat u gefactureerd hebt voor
de betreffende verstrekking.
Betaald bedrag: bedrag dat we aanvaarden om te betalen voor de betreffende verstrekking.

1. Betrokken zendingen

Verschil bedragen: verschil tussen de twee voorafgaande bedragen.

Het eerste deel van de tekst vermeldt het aantal zendingen dat deel uitmaakt van de getoonde afrekening,
dit in functie van de door u uitgevoerde selectie. Door
op de link te klikken, ziet u de lijst met deze zendingen
verschijnen.

Verwerpingscode: identificatiecode van de verwerping
en dus de reden waarom de verstrekking opgenomen is
in de afrekening. Deze codes zijn de officiële codes van
het RIZIV (tariferingsinstructies).

2. Navigatie

Nota: als u uw cursor plaatst op het tekstballonnetje,
wordt onze omschrijving van de verwerpingscode gevisualiseerd.

De tekst die door een stippellijn wordt omringd, informeert u over het aantal lijnen van uw selectie. Het resultaat is opgedeeld in blokken van 15 lijnen. Enkel de
eerste 15 lijnen worden afgebeeld in de tabel eronder. U
kunt navigeren met het nummer van de pagina’s en met
vorig of volgend om naar de andere resultatenpagina’s
te gaan.

Verz. (Verzekerbaarheid): door te klikken op deze knop
wordt voor de betrokken patiënt een opzoeking verzekerbaarheid geïnitieerd. Indien voor eenzelfde patiënt
meerdere lijnen in de afrekening staan, worden deze
lijnen automatisch geselecteerd. Door te klikken op ‘opzoeking verzekerbaarheid voor x gegevens’ komt u in de
module verzekerbaarheid (zie verder).
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Raadpleging van de geschillen
Met deze module kan u alle gegevens over de door onze diensten uitgevoerde
geschillen raadplegen, ofwel door selectie van de referentie van het geschil
ofwel door selectie van een specifieke zending. In dat laatste geval ontvangt
u informatie over alle geschillen die voor deze zending zijn uitgevoerd.

Hieronder vindt u de informatie die nodig
is voor een goed begrip van de module,
meer bepaald:

✓✓ Opzoekingsmogelijkheden

✓✓ de ter beschikking gestelde
opzoekingscriteria

De verschillende criteria maken de volgende opzoekingen mogelijk:
Zendingsnummer: toont alle geschillen uitgevoerd op de
zending(en) met dit nummer, zonder tijdslimiet.

✓✓ de voorziene
opzoekingsmogelijkheden
✓✓ de verwachte resultaten

Jaar en maand van facturatie: toont alle geschillen uitgevoerd op de zending van deze facturatiemaand, wat de
zendingsnummers ook zijn.

✓✓ Zoekcriteria

Zendingsnummer + jaar en maand van facturatie: toont
de geschillen uitgevoerd op de zending overeenstemmend met deze twee criteria.
Referentienummer geschil: toont het geschil overeenstemmend met dit criterium.

✓✓ Resultaten
De resultaten van deze module worden gevisualiseerd
in een tabel met de lijst van geschillen volgens de se-

De voorziene zoekcriteria voor deze module zijn:
Zendingsnummer
Wat? Het gaat om het zendingsnummer door u
toegekend aan uw elektronische factuur.
Vorm? Max. 3 numerieke karakters (bv. 805, 001,
16).
Jaar en maand van facturatie

lectie die u heeft gemaakt. Het herneemt de volgende
gegevens:

Wat? Het jaar en de maand van de betreffende
facturatie.

Geschillen: het referentienummer van het geschil.

Vorm? 6 numerieke karakters, eerst het jaar, dan de
maand (bv. 201003).

Zendingsnummer: nummer van de zending van de factuur waarop het geschil betrekking heeft.
Jaar en maand van facturatie: jaar en maand van facturatie van de oorspronkelijke factuur waarop het geschil
betrekking heeft.

Referentienummer geschillen
Wat? Het referentienummer vermeld in de mail (of
de brief ) die u informeert over de opening van het
geschil.

Verbonden factuur: referentienummer (de referentie bij
betaling) van de oorspronkelijke factuur.

Vorm? Numeriek, in 13 karakters (bv.
0201070002238):

Bedrag: bedrag van het geschil.
Statuut: geeft de behandelingstoestand van het geschil
weer:

ÆÆ 1e karakter = 0 (facultatief)
ÆÆ 4 volgende karakters = jaar van registratie van
het geschil bij ons
ÆÆ 1 volgende karakter = 7
ÆÆ 7 laatste karakters = het volgnummer

ÆÆ Loopt: het geschil is aangemaakt maar niet afgesloten.
ÆÆ Afgesloten: het geschil is afgesloten, d.w.z. dat het
aangezuiverd is (ofwel terugbetaald ofwel geannuleerd).
Brief: link naar de brief die we u gestuurd hebben bij de
creatie van het geschil.
Detail: link naar de Exceltabel met de details van de geschillen.
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Raadpleging van de voorschotten
U vindt in deze module een overzicht van de bedragen die u betaald zijn
als voorschot (vervaldagnota) per kwartaal. U ziet ook in een oogopslag
welke voorschotten nog moeten geregulariseerd worden.

Hieronder vindt u de noodzakelijke informatie om de module correct te gebruiken en in het bijzonder
✓✓ de ter beschikking gestelde opzoekingscriteria
✓✓ de mogelijke resultaten

✓✓ Opzoekingscriteria

✓✓ Resultaat

Bij het openen van de module worden de voorschotten
van het lopende jaar afgebeeld. Door te klikken op de
pijltjes links of rechts van het jaartal gaat u respectievelijk een jaar achteruit of vooruit

Volgende informatie wordt meegedeeld in de respectieve velden:
Kwartaal facturatie: dit is het kwartaal waarop het voorschot (vervaldagnota) betrekking heeft
Bedrag: dit is het betaalde voorschot en is de helft van
het bedrag van de factuur van dat kwartaal. Indien er
per ziekenfonds een factuur en vervaldagnota wordt
ingediend, zal er per ziekenfonds een voorschot uitbetaald worden voor dat trimester
Saldo voorschot: als hier een bedrag staat, staat heel de
lijn in het rood en betreft het een voorschot dat nog niet
geregulariseerd is (nog niet in mindering gebracht is op
de betaling van de factuur van het betrokken kwartaal)
Betalingsdatum: datum waarop het voorschot betaald is
Betalingsreferentie: referentie gebruikt bij de betaling
van het voorschot
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Raadpleging betaald bedrag per kwartaal
U vindt in deze module een overzicht van de betaalde bedragen per kwartaal, rekening houdend met de afhoudingen (voorschotten) en eventuele bijbetalingen. U kan snel berekenen of het totale betaalde bedrag per kwartaal
overeenstemt met het door u gevraagde bedrag.

✓✓ Opzoekingscriteria
Bij het openen van de module verschijnen de betalingen
van het lopende jaar. Door te klikken op de pijltjes links of
rechts van het jaartal gaat u respectievelijk een jaar achteruit of vooruit.

✓✓ Resultaat van de opzoeking
Volgende informatie wordt meegedeeld in de respectieve velden:

Als u factureert per ziekenfonds krijgt u de informatie
ook per ziekenfonds:

Kwartaal facturatie: het jaar en het kwartaal waarop de
bedragen betrekking hebben
Zending: de referentie van uw zending
500: factuur voor alle Onafhankelijke Ziekenfondsen samen (indien 5XX, zie hieronder)
04: kwartaal
14: jaartal
*02: interne referentie

Zending: de referentie van uw zending

Gevraagd bedrag: totale bedrag van uw zending

5XX: factuur voor het betrokken ziekenfonds

Getarifeerd bedrag: het bedrag dat we berekend hebben
voor de betrokken zending na onze controles

04: kwartaal
14: jaartal

Afgehouden bedrag: het bedrag van het voorschot dat
van het getarifeerde bedrag moet worden afgehouden

*02: interne referentie

Betaald bedrag: het uiteindelijk betaalde bedrag na
controle van uw zending en na afhouding van het openstaande voorschot
Bijkomende betaling: het bedrag dat we bijbetalen na
een vraag tot correctie van de instelling
Betalingsdatum: datum waarop het betaalde bedrag effectief betaald werd
Betalingsreferentie: de referentie waarmee het betaalde
bedrag betaald werd
Als de som van het getarifeerde bedrag en de bijkomende betaling overeenstemt met het gevraagde bedrag,
dan is alles aanvaard van het betrokken kwartaal. Het
betaalde bedrag kan hiervan verschillen in functie van
het afgehouden voorschot.
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Abonnementen bij uw medisch huis
Door deze module te raadplegen, krijgt u een overzicht van de patiënten die
lid zijn of waren in uw medisch huis.

Op het scherm ‘Abonnement’ kan u de lijst van uw abonnees die lid zijn bij een ziekenfonds van de betrokken
landsbond opvragen op een door u te kiezen datum. De
leden zijn gerangschikt in alfabetische volgorde. Bij het
opzoeken van uw abonnees hebt u twee mogelijkheden:
✓✓ Ofwel vult u géén datum in. U krijgt dan de lijst van
alle patiënten die lid zijn of lid waren in uw medisch
huis gedurende de voorbije 3 jaar.
✓✓ Ofwel vult u een datum naar keuze in. U krijgt dan
de lijst van alle patiënten die op de gevraagde dag
lid zijn van uw medisch huis. U kunt de opzoeking
lanceren met de knop ‘opzoeken’.

✓✓ Resultaat van de opzoeking
Naam - Voornaam van het lid.
INSZ: inschrijvingsnummer bij de sociale zekerheid van
het lid.
Ziekenfonds: nummer van het ziekenfonds waarbij het lid
aangesloten is.
Inschrijvingsnummer bij het ziekenfonds.
Begindatum van het abonnement bij het medisch huis.
Einddatum van het abonnement bij het medisch huis.
Code weigering: wanneer u over de letter gaat, dan verschijnt er een hulpbalkje dat u de betekenis geeft van
die letter:
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ

B: Vrijwillig vertrek van de rechthebbende
D: Overleden (automatisch genereren)
M: Mutatie (automatisch genereren)
R: Weigering om het akkoord tussen de VI en
het MH te verlengen

Verzekerbaarheid: een veld dat aangeklikt kan worden
om de opzoeking van de ‘verzekerbaarheid’ te lanceren
(zie module ‘opzoeking verzekerbaarheid’).
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Opzoeking verzekerbaarheid
Met deze module kan u de verzekerbaarheid raadplegen van de leden
van de landsbond waarbinnen u aan het opzoeken bent.

Opzoeking van de verzekerbaarheid
Met deze module kunt u de verzekerbaarheid verifiëren van de leden waarvoor u forfaits of verstrekkingen moet
aanrekenen of die zich aanbieden in uw instelling.
Ter informatie: deze raadpleging van de verzekerbaarheid resulteert in geen geval in een betalingsverbintenis door
de Onafhankelijke, noch de Neutrale Ziekenfondsen.
Verzekerbaarheid opzoeken vanuit de ‘Abonnementen
op de medische huizen’

Verzekerbaarheid opzoeken vanuit de ‘Raadpleging van
de afrekeningen’

Op de resultatentabel in de kolom verzekerbaarheid kunt
u de verzekerbaarheid van het gekozen lid verifiëren op
de datum van de dag (standaardwaarde) door het veld
op het einde van de lijn aan te klikken.

Op de resultatentabel in de kolom verzekerbaarheid kunt
u de verzekerbaarheid van het gekozen lid verifiëren op
de verstrekkingsdatum (standaardwaarde) door het veld
op het einde van de lijn aan te klikken.

Een klik op ‘opzoeken verzekerbaarheid voor xxx gegevens’ brengt u naar de module verzekerbaarheid waar
u de mogelijkheid hebt een andere datum van raadpleging in te geven.

Een klik op ‘opzoeken verzekerbaarheid voor xxx gegevens’ brengt u naar de module verzekerbaarheid waar
u de mogelijkheid hebt een andere datum van raadpleging in te geven.

23

Hieronder vindt u de noodzakelijke informatie om de module correct te gebruiken en in het bijzonder
✓✓ de opzoekingscriteria die tot uw beschikking gesteld worden
✓✓ de voorziene opzoekingsmogelijkheden
✓✓ de verwachte resultaten

✓✓ Resultaten

✓✓ Opzoekingscriteria
De opzoekingscriteria voor deze module zijn:
Het INSZ: als u het inschrijvingsnummer bij de sociale
zekerheid van uw patiënt kent, kunt u dit invoeren.
Het nummer van het ziekenfonds en het inschrijvingsnummer bij het ziekenfonds: deze twee criteria moeten
allebei ingevuld worden om de opzoeking te kunnen
lanceren.
Opzoeken: hiermee kunt u de opzoeking lanceren.
Wissen: met deze optie kunt u alle opzoekingscriteria in
één keer wissen.

De informatie in deze module is gestructureerd in de
vorm van een resultatentabel. Deze bevat de lijst van de
leden voor wie u de verzekerbaarheidsgegevens opgevraagd hebt.

Als u het INSZ invoert, zal u de mogelijkheid niet meer
hebben om het ziekenfondsnummer gecombineerd
met het inschrijvingsnummer (en vice versa) in te vullen. Slechts één van de twee zoekopties kan gebruikt
worden.

De zones van de tabel zijn:

✓✓ Opzoekingsmogelijkheden

Naam – Voornaam van het lid
ZF: nummer van het ziekenfonds waarbij het lid aangesloten is

Als u vertrekt vanuit het scherm ‘Abonnementen op de
Medische Huizen’ kunt u de verzekerbaarheid van meerdere abonnees tegelijk aanvragen door het overeenstemmende veld in de kolom verzekerbaarheid’ aan te
klikken (op datum van de dag).

Inschrijvingsnr.: inschrijvingsnummer bij het ziekenfonds
INSZ: inschrijvingsnummer bij de sociale zekerheid van
het lid
Geslacht: geslacht van het lid (M=Man, V=Vrouw)
CG1/CG2: code gerechtigde die het regime en het statuut van het lid weergeeft

Als u vertrekt vanuit het scherm van de afrekeningen kunt
u de verzekerbaarheid voor meerdere lijnen (verstrekkingen) tegelijk aanvragen door het overeenstemmende
veld in de kolom ‘verzekerbaarheid’ aan te klikken (op
verstrekkingsdatum). Indien voor één patiënt meerdere
lijnen in de afrekening staan, worden deze allemaal automatisch geselecteerd.

Begindatum - Einddatum: periode waarbinnen de geraadpleegde datum valt
Geabonneerd bij een medisch huis: is het betrokken lid
al dan niet geabonneerd bij een medisch huis?
Status VV: deze zone informeert u over de verzekerbaarheid op de door u gevraagde datum. Deze informatie is
enkel geldig voor de Verplichte Verzekering. Het houdt
geen betalingsverbintenis in door de Onafhankelijke,
noch de Neutrale Ziekenfondsen.

Wanneer u vertrekt vanuit het scherm voor de vrije opzoeking
✓✓ kunt u met het INSZ de verzekerbaarheid van
meerdere leden aanvragen.

Ger/PTL: is het betrokken lid gerechtigde (houder van
het ‘mutualiteitsboekje’) of persoon ten laste.

✓✓ kunt u met het nummer van het ziekenfonds
en inschrijvingsnummer bij het ziekenfonds de
verzekerbaarheid van meerdere leden opvragen.

✓✓ Een groen vinkje geeft aan dat de verzekerbaarheid
OK is binnen de aangegeven periode.
✕✕ Een rood kruisje geeft aan dat de verzekerbaarheid
niet OK is binnen de aangegeven periode.

✓✓ moet u zelf de datum waarop u wil opzoeken
invullen.
U kan enkel de verzekerbaarheid raadplegen van de
leden aangesloten bij de Landsbond waarvoor u op dat
moment ingelogd bent.

De mededeling ‘fout bij opzoekingscriterium INSZ’ geeft
aan dat uw patiënt geen lid is van de Landsbond waarbinnen u de opzoeking verzekerbaarheid uitvoert.
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Massale opzoeking ‘Verzekerbaarheid’
Soms kan het nodig zijn om de verzekerbaarheid na te gaan van een grotere groep patiënten. Hiervoor is de onderstaande toepassing ontwikkeld die
aan de hand van een eenvoudig aanvraagbestand toelaat om de actuele
verzekerbaarheidstoestand van een groep patiënten op te vragen.

✓✓ Aanvraagbestand

VOORNAAMRECHTHEBBENDE (A) Voornaam
rechthebbende.

Het aanvraagbestand is van het type CSV en is opgebouwd uit 8 zones:

VERSCHILNAAM (A) Indien andere NAAM en VOORNAAM gevonden wordt.

REFERENTIE (A) Referentie van de derde die hem
toelaat de link te leggen tussen zijn aanvraag en het
antwoord van de VI.

GEBOORTEDATUM (8N) Geboortedatum in het
formaat JJJJMMDD.
GESLACHT (A) Geslacht rechthebbende 1= man /
2= vrouw.

PATIENTRIJKSREGISTERNUMMER (11N) InschrijvingsNummer bij de Sociale Zekerheid. Maximaal 11
posities.

RIJKSREGISTERNUMMER (11N) InschrijvingsNummer bij de Sociale Zekerheid.

PATIENTZIEKENFONDS (3N) Nummer van het
ziekenfonds.

BEGINDATUMVERPLICHTEVERZEKERING (8N)
Begindatum van aansluiting Verplichte Verzekering in
het formaat JJJJMMDD.

PATIENTSTAMNUMMER (13A) Aansluitingsnummer
van de patiënt bij zijn ziekenfonds.

EINDDATUMVERPLICHTEVERZEKERING (8N)
Einddatum van aansluiting Verplichte Verzekering in
het formaat JJJJMMDD.

PATIENTGEBOORTEDATUM (8N) Geboortedatum.
Numerieke posities in het formaat JJJJMMDD.
PATIENTNAAM (A)
PATIENTVOORNAAM (A)

TYPERECHTHEBBENDE (1N) 1=gerechtigde ;
2=persoon ten laste.

VERSTREKKINGSDATUM (8N) Verstrekkingsdatum
in het formaat JJJJMMDD.

CODEGERECHTIGDE2 (3N) Code gerechtigde 2.

CODEGERECHTIGDE1 (3N) Code gerechtigde 1.

De titels van de zones moeten in de eerste rij opgenomen zijn.

BEGINDATUMVERZEKERING (8N) Begindatum in
regel in het formaat JJJJMMDD.

Er zijn drie opzoekingsmogelijkheden voorzien:

EINDDATUMVERZEKERING (8N) Einddatum in regel
in het formaat JJJJMMDD.

✓✓ PATIENTRIJKSREGISTERNUMMER
+ [VERSTREKKINGSDATUM];

VERZEKERBAARHEID (1N) 1=in regel; 0= niet in regel (op gevraagde datum: VERSTREKKINGSDATUM)

✓✓ PATIENTZIEKENFONDS + PATIENTSTAMNUMMER
+ [VERSTREKKINGSDATUM];

RESERVE
RESERVE
RESERVE
RESERVE
RESERVE

✓✓ PATIENTNAAM + PATIENTVOORNAAM +
PATIENTGEBOORTEDATUM
+ [VERSTREKKINGSDATUM].
Voor de drie opzoekingsmogelijkheden zal een opzoeking gebeuren op de datum van verstrekking. Is deze
niet ingevuld? Dan gebeurt de opzoeking op de datum
van het behandelen van de aanvraag.

DATUMOVERLIJDEN (1N) Datum overlijden in het
formaat JJJJMMDD.
RESERVE
RESERVE

✓✓ Antwoordbestand

NIEUWZIEKENFONDS (3N) Ziekenfonds naar waar
patiënt gemuteerd is (indien beschikbaar).

Het antwoordbestand is ook van het type CSV en herneemt de 8 zones van het aanvraagbestand. Hieraan
worden onderstaande zones toegevoegd:

DATUMTRANSFERT (8N) Ontslagdatum in het
formaat JJJJMMDD.
RESERVE
RESERVE
RESERVE
RESERVE
RESERVE
RESERVE
RESERVE

ZIEKENFONDS (3N) Laatste ziekenfonds dat
gevonden is.
STAMNUMMER (13A) Laatste aansluitingsnummer
dat gevonden is.
NAAMRECHTHEBBENDE (A) Naam rechthebbende.
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✓✓ Opzoeking
Maak uw aanvraagbestand aan in CSV.
Klik op de functionaliteit ‘Massa Verzekerbaarheid’:

Klik op ‘Bestand kiezen’, uw verkenner opent zich.

Zoek het aanvraagbestand, selecteer het en klik op
‘Open’. Het bestand staat nu klaar om verzonden te worden: klik op ‘Verzenden’.

Als het bestand voldoet aan de vormvereisten zoals
ze hierboven beschreven worden, verschijnt het onderstaande bericht:

Als het bestand niet voldoet aan de vormvereisten,
verschijnt het volgende bericht:

Het verwerken van uw bestand duurt enige tijd. Van zodra het verwerkt is, krijgt u het onderstaande bericht in 4CP
op dezelfde pagina ‘Verzekerbaarheid’:
Klik op Downloaden, het bestand opent zich voor u.
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Generiek verstrekker

✓✓ Context
Een bepaalde entiteit kan eigenaar zijn van een andere
entiteit. Denken we maar aan een ziekenhuis dat enkele
revalidatiediensten (met elk hun eigen RIZIV-nummer)
beheert of een geneesheer die in vennootschap werkt
en zijn honoraria via die vennootschap laat innen. Het
gebeurt ook dat een verstrekker zijn facturatie en de
opvolging ervan uitbesteedt aan een derde partij (tariferingsdienst).

kan een gebruiker rechtstreeks vanuit zijn 4CP toegang
krijgen tot de gegevens van een instelling of verstrekker
waarmee hij een bewezen band heeft.
De linken tussen de instellingen en verstrekkers worden
centraal beheerd en worden enkel toegekend als er een
bewezen relatie is of als er een volmacht gegeven is.
Een kopie van het mandaat MyCareNet kan bijvoorbeeld
een link tussen een verpleegkundige en zijn tariferingsdienst bewijzen.

Als een medewerker van de ene entiteit toegang wil krijgen tot de gegevens op 4CP van een andere entiteit,
moet hij in beide entiteiten bekend zijn als een gebruiker
van 4CP. Hij dient zich uit te loggen bij de ene en weer in
te loggen bij de andere entiteit. Kortom, een omslachtige
manier van werken!

De verstrekker of instelling van wie de gegevens door
een andere entiteit kunnen worden geraadpleegd, kunnen deze link ten allen tijde raadplegen en stopzetten.
Om een nieuwe link te openen of een afgesloten link te
herstellen, moet een nieuwe aanvraag gebeuren.

Om hieraan tegemoet te komen, hebben we de oplossing ‘generiek verstrekker’ ingevoerd in 4CP. Hiermee

✓✓ Handleiding
Inloggen in de 4CP van een instelling of verstrekker die onder uw beheer valt

Klik op ‘verbinding maken met een derde’. Een nieuw
scherm opent zich:

Klik op het pijltje en klik op de derde van wie je de gegevens wil raadplegen. Klik vervolgens op ‘Verbinding
maken met deze derde’.
De startpagina in 4CP van de betrokken derde opent
zich. U kan de nodige opzoekingen doen en eventuele
vragen stellen.
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Als u wenst terug te keren naar uw ‘eigen’ 4CP, klikt u op
‘verbinding verbreken met een derde’.

✓✓

Let op: klik niet op ‘verbinding verbreken’, want dan
breekt u de volledige sessie in 4CP af.

✕✕

Raadplegen van de entiteiten die uw gegevens kunnen zien in hun 4CP

Klik op ‘Persoonlijke gegevens’
Onder uw persoonlijke gegevens worden de entiteiten
opgelijst die toestemming hebben om uw 4CP te raadplegen.

Elke gebruiker kan de entiteiten zien die ‘zijn’ gegevens
kunnen raadplegen.
Enkel als u de supervisor bent van uw entiteit kan u andere entiteiten de toegang ontnemen door op het rode
kruis te klikken. De schrapping gebeurt met onmiddellijke ingang en kan enkel herroepen worden door een
nieuwe aanvraag te doen bij de centrale diensten van
4CP.
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Informatieaanvraag
Met deze module kan u per mail vragen stellen aan onze diensten, ofwel
over specifieke informatie geraadpleegd op de site ofwel over een algemener punt. U hebt ook de mogelijkheid een bestand (document, tabel, …) mee
te sturen met uw informatieaanvraag. Het antwoord krijgt u ook via mail.

Kopie
Aangezien de vraag direct van de site vertrekt, kan u met een optie vragen om een kopie te sturen naar uw emailadres. Deze selectie wordt automatisch geselecteerd.
Twee toegangswegen
U kan via twee wegen naar deze module gaan:
1. Directe toegang: u komt bij deze module uit omdat u ze geselecteerd hebt in het navigatiemenu.
2. Toegang via de andere modules: u komt in de module terecht door te klikken op één van de kleine envelopjes in
de verschillende raadplegingsmodules.

✓✓ Directe toegang

✓✓ Via de andere modules

Bij een directe toegang vragen wij u om de materie,
waarop uw vraag betrekking heeft, te selecteren. Het
geeft ons de mogelijkheid om op een efficiënte manier
te antwoorden op uw vragen.
Deze informatie, net als uw RIZIV-nummer en uw naam
en voornaam, wordt verstuurd in de hoofding van de
mail die via deze module verzonden wordt.

Al de gegevens van de lijn uit de resultatentabel worden in de informatievraag opgenomen zodat u deze niet
hoeft te hertypen. Uw beheerder heeft meteen alle gegevens om uw vraag te kunnen behandelen, net als de
naam van de module waar de gegevens zich bevinden,
uw RIZIV-nummer en uw naam en voornaam.

Uw vraag
In de vrije tekstzone kan u uw vraag ingeven.
Voeg een bestand toe aan uw vraag
Via deze optie hebt u de mogelijkheid een bestand, een document, een tabel, … mee te sturen met uw informatieaanvraag. Door te klikken op ‘browse’ opent uw verkenner zich. U navigeert naar uw bestand en selecteert het mee
te sturen bestand. Door te klikken op ‘open’ in uw verkenner wordt het bestand klaargezet voor verzending.
Verzenden
Wanneer de formulering van uw vraag beëindigd is, klikt u op ‘Verzenden’: uw vraag zal per mail verstuurd worden
naar de beheerder(s) via het centrale mailadres van onze tarificatiedienst. U zal een kopie ontvangen (als de optie
geselecteerd is). We zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.
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Persoonlijke gegevens
Deze module maakt het u mogelijk om uw persoonlijke gegevens te raadplegen en beter te beheren. In geval van wijziging van één van deze gegevens
(of als u een fout vaststelt) heeft u de mogelijkheid om bepaalde gegevens
te veranderen.

De ingevoerde gegevens zijn voor de drie landsbonden van toepassing.

✓✓ Raadplegen

✓✓ Wijzigen

De bij ons geregistreerde persoonlijke gegevens zijn:

✓✓ uw familienaam

Een link ‘wijzigen’ is tot uw beschikking onder de lijst
met uw persoonlijke gegevens. Het brengt u naar een
andere internetpagina waar u de mogelijkheid hebt om
bepaalde gegevens te wijzigen.

✓✓ uw voertaal

✓✓ uw voornaam

✓✓ uw beroepsfunctie

✓✓ uw familienaam

✓✓ het RIZIV-nummer van de instelling waarvoor u bent
ingelogd

✓✓ uw voertaal

✓✓ de naam van deze instelling

✓✓ uw beroepsmatig telefoonnummer (rechtstreeks
nummer indien mogelijk)

✓✓ uw voornaam

✓✓ uw beroepsfunctie

✓✓ de naam van uw supervisor

✓✓ uw beroepsmatig faxnummer (facultatief)

✓✓ uw beroepsmatig telefoonnummer (rechtstreeks
nummer indien mogelijk)

✓✓ uw e-mailadres

✓✓ uw beroepsmatig faxnummer (facultatief)
✓✓ uw e-mailadres
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Beheer van de werknemers
Deze module is slechts toegankelijk voor de supervisor van uw instelling.
De gebruikers die de rol van ‘contact’ hebben, kunnen deze module niet
zien. Deze module maakt het mogelijk om de contacten van een instelling
te beheren:

Dit beheer geldt voor de drie landsbonden.
✓✓ nieuwe contacten creëren
✓✓ de bestaande contacten raadplegen
✓✓ de bestaande contacten wijzigen of schrappen

✓✓ Een nieuw contact creëren

U vindt ook de verklaring van de belangrijkste boodschappen die de supervisor kan ontvangen.

Supervisor?

De supervisor heeft een specifiek mandaat ontvangen.
Dit betekent dat hij:
✓✓ ingeschreven is via een specifiek formulier,
ondertekend door een persoon die de
verantwoordelijkheid van de betreffende derde kan
engageren;

Om een nieuw contact te creëren:

✓✓ instaat voor het beheren van de andere gebruikers
van de site 4CP, met name:

2. Vul de identificatiezones van het contact in (de verplichte zones zijn aangeduid met een*):

1. Klik op de knop ‘een contact toevoegen’;

ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ

ÆÆ de contacten creëren die toegang moeten
hebben tot 4CP
ÆÆ degene schrappen die deze toegang niet
meer nodig hebben
✓✓ de enige contactpersoon is tussen de betreffende
derde en de respectieve Landsbonden voor
eventuele vragen over het beheer van de site.
Hij heeft wel dezelfde raadplegingsmogelijkheden als
de andere gebruikers.

rijksregisternummer*
naam*
voornaam*
functie
taal*
telefoonnummer
faxnummer
e-mailadres*

3. Klik op ‘verzenden’: het contact is aangemaakt. Het
verschijnt in de tabel met de bestaande contacten en
een mail met de mededeling van het paswoord wordt
verstuurd naar het mailadres van het contact. Hij kan
zich onmiddellijk inloggen.
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✓✓ De contacten wijzigen of schrappen

✓✓ De contacten raadplegen

Deze twee acties worden uitgevoerd via de links aanwezig voor elk contact in de tabel:

De bestaande contacten worden afgebeeld in een tabel
met onderstaande identificatiegegevens: hun naam en
voornaam. Ook het e-mailadres is afgebeeld, zo kan u
hem direct een mail sturen. Om alle persoonlijke gegevens van een contact te raadplegen, klik op het icoon
vóór de naam van het betreffende contact.

Met de link ‘wijzigen’ kan u de persoonlijke gegevens
van het contact wijzigen:
1. klik op ‘wijzigen’ in de lijn van het te wijzigen contact;
2. corrigeer de gegevens;
3. klik op ‘wijzigen’;
4. de persoonlijke gegevens zijn aangepast.
Met de link ‘schrappen’ kan u het betreffende contact
schrappen:
1. klik op ‘schrappen’ in de lijn van het te schrappen
contact;
2. bevestig dat u dit contact wil schrappen door ‘ja’ aan
te duiden;
3. klik op ‘verzenden’;
4. het contact wordt geschrapt en verschijnt niet meer
in de tabel.
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Uw paswoord wijzigen
Bij de creatie van een gebruiker wordt door het systeem een willekeurig
paswoord aangemaakt en per mail naar de nieuwe gebruiker verstuurd. Via
deze module heeft u de mogelijkheid om uw paswoord te wijzigen.

Het paswoord geldt voor de drie Landsbonden.
Bij de creatie van een gebruiker wordt door het systeem
een willekeurig paswoord aangemaakt en per mail naar
de nieuwe gebruiker verstuurd. Via deze module heeft u
de mogelijkheid om uw paswoord te wijzigen.
Structuur
De keuze van uw paswoord is volledig vrij. Wij raden u
echter aan om een paswoord van minimaal 6 karakters
te kiezen.
Hoe?
Deze module werkt op een intuïtieve en klassieke manier:
1. geef het oude paswoord in de 1e zone in;
2. geef uw nieuwe paswoord in de 2e zone in;
3. bevestig uw nieuwe paswoord door het nogmaals in
te geven in de 3e zone;
4. klik op ‘bevestigen’: uw nieuwe paswoord is geregistreerd in onze gegevensbank en u krijgt een bevestiging
per mail.
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Inschrijvingsformulier
4CP - For Care Provider

Inschrijvingsformulier
Benaming instelling:
RIZIV-nummer instelling:

Ik, ondergetekende

(naam, voornaam),
(functie),

verklaar dat ik kennis genomen heb van de gebruikersvoorwaarden van het platform 4CP - For Care Provider (zie
p.30) en dat ik het eens ben met deze voorwaarden.
Ik wens de persoon van wie de personalia hieronder vermeld staan, dan ook in te schrijven als ‘supervisor’ van de
site voor ons instellingsnummer.
Datum:

Handtekening:

Persoonlijke gegevens van de supervisor
Rijksregisternummer:
Naam:

Voornaam:

Functie:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Taal:

NL

/

FR

Fax:
/

DE

(schrappen wat overbodig is)

Stempel van de instelling:

4CP - For Care Provider handtekening:

Gelieve dit formulier ingevuld en ondertekend terug te sturen. Per post naar: Dienst 4CP - Sint-Huibrechtsstraat 19, 1150 Brussel, via e-mail naar: support@4cp.be of te faxen naar het nummer: 02 778 94 00.
Gelieve in bijlage een kopie recto verso bij te voegen van de identiteitskaart van de door uw instelling
aangewezen ‘supervisor’.
35

Gebruiksvoorwaarden van het platform 4CP - For Care Provider
1.

Het is de bedoeling van dit platform om aan de
zorgverstrekkers (hieronder ‘derden’ genoemd)
de mogelijkheid te bieden om de gegevens te
raadplegen die verband houden met:

7.

Deze toegang als ‘supervisor’ wordt aangemaakt
met machtigingen die het niet alleen mogelijk maken om de gegevens van de derde in te kijken bij
de Onafhankelijke en de Neutrale ziekenfondsen,
zoals beschreven in punt 1, maar waarmee het
tevens mogelijk wordt om het beheer te verzekeren van de eventuele toegangsmogelijkheden
voor andere medewerkers van de derde. Deze
vermenigvuldiging van de toegangsmogelijkheden is evenwel enkel mogelijk voor institutionele
derden (ziekenhuizen, TD’s, laboratoria, groeperingen van zorgverleners, …), niet voor individuele
derden (artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, …).

8.

De supervisor heeft als opdracht de toegangsmogelijkheden van de verschillende medewerkers van de derde bij te werken, met inbegrip van
de creatie van nieuwe contacten, de schrapping
van voorbijgestreefde contacten en de eventuele
bijwerking van de persoonlijke gegevens van de
bestaande contactpersonen. Hij treedt op als het
enige contactpunt tussen de diensten 4CP en de
derde, waarvan hij de supervisor is, wat de technische aspecten betreft, die gepaard gaan met de
site en het beheer van de toegang.

9.

De toegang voor de ‘contacten’ wordt rechtstreeks aangemaakt op de site door de supervisor.

10.

De paswoorden van de ‘supervisor’ en de ‘contacten’ worden rechtstreeks verstuurd naar de
e-mailadressen, meegedeeld bij hun inschrijving.

11.

Elke gebruiker kan de eigen persoonlijke gegevens overigens wijzigen, ongeacht of hij ‘supervisor’ of ‘contactpersoon’ is.

12.

Elke gebruiker kan de gegevens die toegankelijk
zijn via het platform raadplegen, ongeacht of hij
nu ‘supervisor’, dan wel ‘contactpersoon’ is.

13.

Elke gebruiker kan zijn vragen over de inhoud per
mail versturen naar de diensten van de Onafhankelijke en Neutrale ziekenfondsen, ongeacht of hij
‘supervisor’ of ‘contactpersoon’ is. De diensten
van de Onafhankelijke en de Neutrale ziekenfondsen zullen die vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

14.

De ‘supervisor’ moet verbintenissen kunnen aangaan voor de instelling.

✓✓ de facturen die ze verstuurd hebben naar de
Onafhankelijke en de Neutrale ziekenfondsen
voor een verwerking in het kader van de derde
betaler;
✓✓ de resultaten van de tarifering van die facturen;
✓✓ de geschillen die gepaard gaan met die facturen;
✓✓ de bijkomende betalingen die gepaard gaan
met die facturen;
✓✓ de verzekerbaarheidstoestand van patiënten,
lid van een Onafhankelijk of een Neutraal ziekenfonds, die zich bij u aanbieden;
✓✓ de abonnementen van patiënten, lid van een
Onafhankelijk of een Neutraal ziekenfonds, ingeschreven in uw medisch huis.

2.

Voor dit platform gelden de algemene gebruiksvoorwaarden van de site www.4CP.be.

3.

De toegang tot het platform 4CP is afhankelijk
gemaakt van het gebruik van een specifieke user
en een persoonlijk paswoord. Deze beveiligingsmaatregelen zijn noodzakelijk, gezien de gevoelige aard van de gegevens die geraadpleegd kunnen worden (INSZ, nomenclatuurverstrekkingen,
…).

4.

5.
6.

De gegevens die ter beschikking gesteld worden
van een derde, zijn enkel de gegevens over die
derde en ze worden natuurlijk beschermd door
het beroepsgeheim, zowel bij de Onafhankelijke,
als de Neutrale ziekenfondsen als in hoofde van
de betrokken derde.
Er zijn twee toegangsmogelijkheden: een toegang
als ‘supervisor’ of een toegang als ‘contactpersoon’.
Elke derde moet een eerste beveiligde toegang
aanvragen, met behulp van het hiertoe vastgestelde inschrijvingsformulier. Dit formulier, dat ondertekend wordt door een persoon die de verantwoordelijkheid op zich kan nemen voor de derde,
maakt melding van de persoonlijke gegevens van
de persoon die het mandaat van ‘supervisor’ zal
vervullen bij de derde.
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4CP - For Care Provider

Sint-Huibrechtsstraat 19 - 1150 Brussel
Fax: 02 778 94 00
e-mail: support@4cp.be

