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Inlogscherm
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Username/email + Password niet toegestaan!

CHRONICCARE

Log u in via uw eID.
De voorwaarden kan u terugvinden op volgende pagina’s.

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

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


Inloggen

Stap 1: Selecteer uw taal
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Inloggen

Stap 2: Identificatie

U kan zich inloggen via uw eID-kaart en 
PIN-code:
• Installeer de laatste versie van de eID-

kaartlezer via https://eid.belgium.be/nl.

• Voor Firefox dient u de Add-on te installeren.
Voor Chrome dient u de extensie van eID-
Belgium te installeren.

• Test uw installatie voor uw eID via CSAM: 
https://iamapps.belgium.be/tma/?lang=nl.
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https://eid.belgium.be/nl
https://iamapps.belgium.be/tma/?lang=nl


Inloggen

Stap 3: Kies uw profiel

U bent geïdentificeerd als: Voornaam + Naam

Ik wil me aanmelden: Voornaam + Naam

Binnen de organisatie: 
Selecteer via het pijltje  uw geïntegreerde 
zorgproject* waaronder u wenst aan te melden.

* Uw rol (patiëntmanager of patiëntcoördinator) dient 
correct ingesteld te worden in het gebruikers- en 
toegangsbeheer van het geïntegreerd project. 
Neem contact op met uw projectcoördinator, indien 
uw project zich niet in de lijst bevind.
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Voor meer informatie over het beheer van de gebruikers: Handleiding_Inlcusie voorbereidende 
stappen

https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/hoe-krijgt-u-toegang-tot-het-portaal-egezondheid-/gebruikers-en-toegangsbeheer


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

Het RIZIV-nummer van het 
geïntegreerd zorgproject. 

Uw persoonlijk profiel 
en
de mogelijkheid om 
uit te loggen.

Afhankelijk van uw profiel heeft u één of meerdere tegels,
die u toegang geven tot uw mogelijkheden.

CHRONICCARE

Kies uw taal.



Profiel patiëntmanager

INCLUSIE
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Inclusie
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Vul het INSZ-nummer (alle 11 cijfers aaneensluitend) van de persoon in om deze te includeren in het project en 
klik op het ‘vergrootglas’.



Inclusie
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Overzicht van inclusie binnen andere
projecten voor de rechthebbende.

Knop om de rechthebbende toe te
voegen aan het gekozen project.

De gegevens rond het gekozen project voor deze rechthebbende.

De gegevens van de 
rechthebbende



Inclusie
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De gegevens van de 
rechthebbende

Begindatum: 
de inclusie start de 
eerste dag van de 
maand volgend op 
de registratiedatum

Einddatum (optioneel):
de exclusie gaat in op de 
laatste datum van de 
maand, die volgt op de 
registratiedatum (indien
inclusie is beëindigd)

Status van de 
Registratie van de consent
Wetenschappelijke opvolging(W.O.):
• Actief
• Inactief

Projecttype
(meer info)
• Principal 
• Information

Acties
• Inclusie beëindigen
• Registratie consent W.O. 

(indien Consent = Inactief)
• Deactivatie consent W.O. 

(indien Consent = Actief)
• Bevorderen

(indien type = information en de 
principal is beëindigd)

Nadat u op “toevoegen” klikt, krijgt u volgend scherm:



Projecttype
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De patiënt kan twee statussen hebben :

• De status “principal”
• Wanneer een patiënt nergens is geïncludeerd en de inclusie wordt voor 

project X uitgevoerd dan krijgt de patiënt de status “principal” in project X.

• De status “Information”
• Wanneer een patiënt in project X is geïncludeerd en dezelfde persoon wordt 

geïncludeerd in project Y, dan krijgt deze persoon voor project Y de status 
“information”.

• Inclusie in een derde project is NIET mogelijk.

• Indien de rechthebbende een relatie heeft met een ander project, is dit 
consulteerbaar via de label “andere relaties". (zie p. 10)



Consent Wetenschappelijke opvolging
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Wetenschappelijke opvolging (W.O.): 
• Indien geactiveerd betekent dit dat de rechthebbende zijn 

toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn data in het kader 
van het wetenschappelijke opvolging voor geïntegreerde zorg.

• Het al dan niet activeren van de consent moet binnen elk project 
afzonderlijker beheerd worden. 

• De consent kan ingetrokken worden.



Inclusie beëindigen
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Einddatum:
De exclusie gaat in op de laatste dag van de maand, die volgt op de registratiedatum.

Indien startdatum en einddatum binnen dezelfde maand vallen, dan zal de inclusie
beschouwd worden als niet bestaand (= niet langer beschikbaar in de historiek). 



Profiel Patiëntcoördinator

LIJSTWEERGAVE
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Lijstweergave
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Lijsten opvragen voor een project.



Lijstweergave
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Selecteer eerst
zoekopdracht en
klik op “zoeken”.

Alle rechthebbenden binnen uw zoekopdracht zullen hier verschijnen.

Wenst u een nieuwe zoekopdracht te doen, gelieve dan eerst te klikken op de knop 
“nieuwe zoekopdracht” alvorens uw nieuwe zoekcriteria in te vullen. 



Lijstweergave
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Begindatum: 
de inclusie start de 
eerste dag van de 
maand volgend op 
de registratiedatum

Einddatum (optioneel):
de exclusie gaat in op de 
laatste datum van de 
maand, die volgt op de 
registratiedatum (indien
inclusie is beëindigd)

Projecttype
(meer info)
• Principal 
• Information

Acties
• Het “vergrootglas” is enkel

beschikbaar indien de 
patiëntcoördinator ook de rol heeft
van patiëntmanager.  Via het 
vergrootglas gaat u terug naar het 
scherm van inclusie. 

PSI
RIZIV-nummer
van het project.

NISS = INSZ
INSZ-nummer van 
de rechthebbende.



Zoekopdrachten lijstweergave
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Zoekcriteria:

• Op INSZ-nummer: de 11 cijfers aansluitend ingeven (=rijksregisternummer)

• Op Type: Principal of Information

• Op Datum: Geef de eerste dag van de maand vanaf dewelke de rechthebbende is 
geïncludeerd

• Hoofdrelatie met een andere groep

• Gesloten status Principal



Helpdesk

Bij vragen kunt u ons bereiken via onze helpdesk:

Contactformulier: http://ned.mycarenet.be/wie-zijn-we/contact

E-mail: support@intermut.be

Vragen rond de projecten:

• https://www.integreo.be/nl

• chroniccare@health.belgium.be

Vragen rond gebruikers- en toegangsbeheer:

• Handleiding ‘Inclusie voorbereidende stappen’ (www.integreo.be) 
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http://ned.mycarenet.be/wie-zijn-we/contact
mailto:support@intermut.be
https://www.integreo.be/nl
mailto:chroniccare@health.belgium.be
http://www.integreo.be/

