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5. Patiënten  (via het hoofdmenu) 

 

c.   Het Patiënten Dossier (vervolg) 
 

3) Anamnese tabblad 
 

Na de keuze Anamnese 2e tabblad van het patiëntendossier, kan men opnieuw kiezen tussen In-
take of Situering (Pathologiiën,Allergiën, Risico’s).  
 
Intake: 
De Intake omvat de wijze van Aflevering Bewijsstuk en een aantal specifieke eigenschappen van 
de patiënt. 
- Aflevering Bewijsstuk: 

De instelling van de wijze van afgifte aan de patiënt wordt ingesteld bij de patiëntfiche on-
der tabblad “Anamnese” en sub-tabblad “Intake”. Als eerste krijg men daar de instelling 
voor wijze van afgifte, “Aflevering Bewijsstuk”.  
 

Voor alle wijzen, behalve rechtstreeks overhandigd aan de patiënt, door de verpleegkundige 
of per post op zijn/haar thuisadres (patiënt), is een gehandtekende toelating nodig van de 
patiënt, deze kan met Care-Ace afgedrukt worden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn 5 mogelijkheden: 

1. Afgifte door de verpleegkundige (dit is de standaard-instelling). 
Geen verdere acties. 

2. Per post, hierbij krijgt men de mogelijkheid om het adres te kiezen 
a. Verzorgingsadres van de patiënt 
b. Domicilieadres van de patiënt (indien ingevuld) 
c. Adres van een contactpersoon. In dit laatste geval is een toelating nodig, ge-

handtekend door de patiënt en de contactpersoon. 
3. Per e-mail aan de patiënt. Het bewijsstuk wordt verstuurd naar het e-mail-adres van 

de patiënt zelf.  
Ook hiervoor is een toelating nodig, gehandtekend door de patiënt. 
 

 
 

Wijze afgifte 
Bewijsstuk  

Geen afdruk 
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Afdruk 
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5. Patiënten  (via het hoofdmenu) 
 

c.   Het Patiënten Dossier (vervolg) 
 

2) Anamnese tabblad (vervolg) 
Intake: (vervolg) 

4. Per e-mail aan een derde. In dit geval kan een e-mail-adres gekozen worden van een con-
tactpersoon. In dit geval moet een toelating wordt ondertekend door de patiënt en de con-
tactpersoon. 

5. Per elektronische P-Box, een online mailbox waar de patiënt met gebruik van zijn identi-
teitskaart en pincode zijn bewijsstukken kan opvragen, op het volgende adres: 
https://www.care-ace.be/pbox/ .  
Ook hiervoor moet de patiënt een toelating ondertekenen. 
 
Uiterst rechts van de “Aflevering Bewijsstuk “ , is er een vinkje ter bevestiging (Bevestingd), 
dat het toelatingsdocument ondertekend werd en binnen is. Dit dient slechts als geheugen-
steun. 
 

Overzicht zie “Gegevens Export”: 
Produceer een lijst “Overzicht bewijsstuk patiënt” met een overzicht van alle actieve patiënten 
met hun hoofdronde, wijze van aflevering en het vinkje van de bevestiging. 
 
Afdruk van het Bewijsstuk: 
In het magneetdragerscherm werd de knop “Bewijsstuk” toegevoegd aan het afdrukgedeelte. 
Klik erop om het afdrukscherm voor de bewijsstukken te tonen. 

 

Het bewijsstuk moet per facturerende eenheid afgedrukt worden, daarom krijgt u eerst de lijst 
van praktijken (links). Standaard zijn alle praktijken aangevinkt om ze allemaal tesamen af te 
drukken. Men kan kiezen om slechts voor 1 praktijk af te drukken, door enkel die praktijk aange-
vinkt te laten. 
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5. Patiënten  (via het hoofdmenu) 
 

c.   Het Patiënten Dossier (vervolg) 
 

2) Anamnese tabblad (vervolg) 
Intake: (vervolg) 
De volgende keuze is of men alle patiënten of slechts een selectie van patiënten wil afdrukken. 
Standaard staat de instelling op Alle patiënten. Wanneer men kiest voor “Selectie Patiënten”, dan 
krijgt men de lijst van alle gefactureerde patiënten, men kan de patiënten aanduiden waarvoor 
men het bewijsstuk wil afdrukken. Bij elke keuze wordt het aantal per type berekend die ver-
stuurd moeten worden in het rechtergedeelte. 
 
Het rechtergedeelte is opgedeeld in 2 delen: Afdruk op papier en Verzending digitaal. 
Afdruk op papier: 
Dit bevat 2 delen: afdruk voor afgifte door de verpleegkundige zelf en de afdruk per post, deze 
laatste bevat zowel per post aan de patiënt als die aan een contactpersoon. 
De volgorde van afdruk kan op twee manier gebeuren: Sorteren per patiënt, ofwel Sorteren per 
ronde, per patiënt (bij deze laatste heeft men nog de mogelijkheid om slechts 1 ronde af te 
drukken). 
Afdruk liggend: 
 

 
Voor de instelling van het Praktijklogo, >Hoofdmenu >Configuratie >Printers  
 
 
 
 
Door te bladeren kan men navigeren naar de opslag van uw Praktijklogo. Neem geen grote af-
druk (.png of .jpg).Bvb.: 75 x75 piksels volstaan. 
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Initialen  
zorgverstrekker
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5. Patiënten  (via het hoofdmenu) 
 

c.   Het Patiënten Dossier (vervolg) 
 

2) Anamnese tabblad (vervolg) 
Intake: (vervolg) 
De afdruk per post heeft nog verschillende extra mogelijkheden: 

‐ Voorblad per patiënt: per patiënt kan een voorblad afgedrukt worden zodat men gebruik 
kan maken van enveloppen met een venster. 

‐ Praktijkgegevens afdrukken: men heeft de mogelijkheid om de gegevens van de praktijk 
niet af te drukken op het voorblad. Dit kan handig zijn wanneer men verschillende praktij-
ken tesamen factureert en er eigenlijk geen hoofdpraktijk is. De gegevens van de praktijk 
worden zowiezo op elk bewijsstuk afgedrukt. 

‐ Afdruk etiketten: maakt men gebruik van enveloppen zonder venster dan kan men hier-
mee etiketten afdrukken via een labelprinter. Het gebruikte formaat van etiketten is “Large 
address” (36mm x 89mm). De naam van de gebruikte labelprinter kan ingesteld worden in 
de Configuratie. 

‐ Export etiketten: wil men de etiketten zelf afdrukken met Excel/Word, dan kan men alle 
adressen exporten naar een excel-bestand. 
 

Verzending digitaal: 
Hier vindt men de verzending via e-mail en verzending naar de pbox. Bij de verzending via e-
mail heeft men de optie om een ontvangstbevestiging in uw eigen mailbox te ontvangen. Het 
gebruikte e-mailadres is dient ingevuld in de >Configuratie >Formulieren. 
Om te kunnen versturen via e-mail moet men in de >Configuratie onder >Printers de mailserver 
van uw provider invullen: smtp-server en poort (standaard 25) en eventueel een gebruiker en 
paswoord. Het is afhankelijk van deInternet-provider wat men al dan niet moet invullen.  
De Telenet instellingen: https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/e-mails-versturen/ 
De bewijsstukken worden via e-mail rechtstreeks via deze mailserver verstuurd, men zal dus 
geen e-mail in de Verzonden Items vinden noch in Outlook of Windows Mail. Daarom raden wij 
aan om de optie Ontvangstbevestiging te gebruiken. 
Het versturen naar de pbox vergt geen speciale instelling. 
 

Opmerking: 
De aanvangdatum afdruk, in de >Configuratie >Printers kan de datum opgegeven worden vanaf 
wanneer men de afdruk van het Bewijsstuk (Transparante Factuur) wenst te starten. 
 

Personaliseer “Het Bewijsstuk”  
Eveneens in de >Configuratie >Printers kan men de logo van uw praktijk activeren, zodat ze 
rechtsboven op het Bewijsstuk wordt afgedrukt. Het activeren gebeurt door de locatie van het 
.jpg (jeepeg) bestand van het praktijk-logo in te voeren  
(bvb.: C:\Care-Ace\afbeeldingen\Logo.jpg) 

Toelating om het “Bewijsstuk” in 
de P-Box aan te leveren. 
De patiënt kan via: 
www.care-ace.be/pbox  
Zijn indentiteitskaart & pin-code 
geeft hem toegang tot zijn per-
soonlijke elektronisch brievenbus. 
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5. Patiënten  (via het hoofdmenu) 
 

c.   Het Patiënten Dossier (vervolg) 
 

2) Anamnese tabblad (vervolg) 
Intake: (vervolg) 
Verzending digitaal: 
 
 
 

Tweeledige toelating om het “Bewijsstuk” 
aan een contactpersoon via email aan te 
leveren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Anamnese tabblad (vervolg) 
Intake: (vervolg) 
- Startdatum diabetisch zorgtraject, 
- Nationaliteit 
- Beroep 
- Geboorteplaats 
- Burgelijke staat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


