
Jouw partner in 
praktijkmanagement, 

tarificatie en administratie.



Easytocare
Meer tijd om écht te zorgen!

Bij Easytocare staan we voor je klaar met professionele dienstverlening en advies op maat van 
jouw zorgpraktijk. Wij ondersteunen jou als zorgverlener bij jouw praktijkmanagement, tarificatie 
en administratie.

Hallo, 
ik ben Iza! 
Samen met de medewerkers van Easytocare neem ik zoveel mogelijk taken uit jouw handen. Op 
ons kan je rekenen. Zo kan jij je met een gerust hart focussen op wat écht belangrijk is.

Als onafhankelijke dienstverlener staan we garant voor een betrouwbare en kwalitatieve service. 
We communiceren helder en eerlijk over onze aanpak, het proces en de stand van zaken. Onze 
gepassioneerde medewerkers weten als geen ander hoe ze jou optimaal kunnen ondersteunen. Jij 
staat bij ons centraal! We gaan steeds dat stapje verder en kijken proactief vooruit. Zo spelen we 
kort op de bal en kunnen we jou efficiënt ondersteunen. 

Lees snel verder en ontdek wat Easytocare voor jou kan betekenen!



Easytocare, dat is

Het management van jouw 
praktijk bij ons in goede handen.

Meer dan 30 jaar 
ervaring in tarificatie en 
derdebetalersregeling.

Nauwkeurige opvolging van 
betalingen en rectificaties.

Totale administratieve 
ontzorging en ondersteuning.



Easytocare heeft een eigen tarificatiedienst met meer dan 30 jaar ervaring in 
facturatie en derdebetalersregeling voor medische en paramedische beroepen.

1. Jouw prestaties derdebetaler factureren aan mutualiteiten.

Wat is facturatie in derdebetaler?
Bij de derdebetalingsregeling rekent de zorgverlener (jij dus) de tegemoetkoming van 
de verplichte ziekteverzekering rechtstreeks aan het ziekenfonds van de patiënt aan. 
De patiënt betaalt dus enkel zijn persoonlijke tussenkomst, het remgeld en eventueel 
een ereloonsupplement aan de zorgverlener.

Hoe maken wij derdebetaler voor jou eenvoudig?
1. Je vraagt enkel het remgeld (en eventuele supplementen) aan je patiënt. 
2. Je bezorgt ons de nodige patiëntgegevens en de gegevens van de uitgevoerde   
 prestatie om ze te factureren aan de mutualiteit. 
3. Easytocare factureert de prestatie aan de mutualiteit en betaalt jouw honoraria  
 uit op je rekening. 
4. Achteraf ontvang je een afrekening met alle details van de facturatie. 
5. Easytocare volgt alles op en verwerkt eventuele correcties of weigeringen van   
 de mutualiteit.

Het tarief voor de tarificatie bedraagt 2,48% (excl. . BTW) per facturatie.

2. Facturatie aan patiënt, OCMW, verzekering,…

Wens je ook het remgeld of eventueel het volledige bedrag (consultatie) te laten factureren 
via Easytocare? Ook dat is gemakkelijk en snel mogelijk. Geen rompslomp meer met het 
opvolgen van patiënten die niet betalen.

Het tarief bedraagt 2,90% (excl. BTW) op het gefactureerde bedrag.

Tarificatie voor medische 
en paramedische beroepen



Voordelen van Easytocare

• Ontzorging
Wij ontfermen ons over de volledige facturatie en administratie van de 
derdebetalingsregeling en zorgen ervoor dat alles vlekkeloos verloopt.
Opvolging betalingen en rectificaties
Wij volgen de betalingen en rectificaties voor jou op. Is er een probleem met 
een uitbetaling? Dan gaan wij er achteraan! 
Stipte uitbetaling
Easytocare staat garant voor een stipte uitbetaling. Afhankelijk van je 
werkwijze en doelgroep is er een verschillend betalingsmoment:
• Elektronisch werken

30e van de facturatiemaand.
• Werken op papier

30e van de maand volgend op die van de facturatie.
• Voor verpleegkundigen

15e van de facturatiemaand.

Welke diensten bieden wij jou? 

1. Wij zijn helemaal mee met digitalisering en bieden jou daarom de mogelijkheid   
 tot elektronische tarificatie van getuigschriften via:

• Ons programma easyTar
• Een Excel-bestand

Voordeel van elektronisch werken:
• Geen papieren getuigschriften meer schrijven en versturen.
• Sneller en correcter werken betekent tijdswinst voor jou.
• Een snellere verwerking en dus ook een snellere uitbetaling van de   
 honoraria.
• Altijd en overal beschikbaar.
• In een groepspraktijk kan je de patiëntendatabase eenvoudig delen.
• De verzekeringstoestand van de patiënt wordt meteen    
 gecontroleerd in MyCareNet.
• Automatische aanmaak van jouw kasboek.
• Werk je met easyTar? Dan is eFact* geïntegreerd. easyTar is gekoppeld   
 aan verschillende softwarepakketten waaronder: C-Specialist,    
 Sylho, Windoc, Daktari, Le Généraliste, Epicure en Health One.   
 Daardoor kan je vanuit je vertrouwde software easyTar en eFact   
 gebruiken.

2. Uiteraard is tarificatie van papieren getuigschriften bij ons ook nog steeds mogelijk.

3. Recip-e: verkoop van en helpdesk voor een module voor het maken van    
 elektronische voorschriften.

* Bij eFact factureer je in derdebetaler zonder papieren getuigschriften. Het systeem werd opgezet 
door MyCareNet. Je hebt echter wel speciale software nodig om via eFact te factureren.

Gebruik je eFact? Dan kom je in aanmerking voor één van de parameters van 
de telematicapremie. Die parameters verschillen per zorgverstrekker. 
Het RIZIV past ze jaarlijks aan. Scan de QR-code voor meer informatie:

Easytocare inschakelen voor tarificatie? Bel ons op 011 28 78 03.



Arrow-Alt-Circle-Right Lease een e-bike bij Easytocare
Dag bedrijfswagen, hallo elektrische bedrijfsfiets! Fietsen is goed voor de gezondheid 
én het milieu. Bovendien bespaar je parkeerkosten en stress op de baan. Bij 
Easytocare kan je elektrische fietsen leasen voor jezelf en je medewerkers. Jij krijgt 
het financiële en fiscale voordeel, wij zorgen voor de administratieve ondersteuning 
en de opvolging! 

HR-dienstverlening

Een goede zorgverlening begint bij een sterk team. 
Daarom is Easytocare vanaf nu ook jouw HR-partner. 

• We ondersteunen je bij jouw personeelsbeleid en sturen bij waar nodig.
• Onze HR-experts geven tips en professioneel advies.
• We werken volledig op maat van jouw zorgpraktijk.

Een greep uit onze HR-diensten:

Juridische bijstand
Onze HR-experts ondersteunen je bij de juridische kant van het personeelsmanagement. 
Jij kan rekenen op:

• waterdichte arbeidsovereenkomsten en –reglementen;
• tips & tricks rond alternatieve verloningen;
• juridisch advies over sociale wetgeving en arbeidsrecht.

Loonadministratie
Voor begeleiding bij jouw loonadministratie ben je bij Easytocare aan het juiste adres. 
We helpen je met: 

• het opstellen en afleveren van loonbrieven;
• de uitbetaling van loonbrieven, tot op de komma juist;
• jouw volledige loon- en personeelsadministratie.

Personeelsmanagement
Jouw medewerkers tevreden houden en nieuw talent aantrekken: dat is essentieel voor 
een goede werking van jouw praktijk. Easytocare biedt jou:

• ontzorging in je personeelsadministratie;
• begeleiding bij selectieprocedures;

Welzijn van het team
Het mentale en menselijke aspect in personeelsmanagement vinden we heel belangrijk 
bij Easytocare. We geven je tips en advies rond:

• welzijn op het werk;
• evaluatie- en functioneringsgesprekken;
• afwezigheden en ziekteverzuim.

Nood aan een betrouwbare HR-partner? Stuur een mailtje naar info@easytocare.be. 



Puilt jouw archiefruimte uit van de getuigschriften of voorschriften en wil je 
die ruimte beter benutten? Dan is Easytocare Storage de oplossing. 

Hoe werkt het? 

Het principe is simpel: jij geeft je oude getuigschriften of voorschriften uit handen en wij 
bewaren ze veilig en beheren ze centraal. De opslag is fysiek veilig én 100% GDPR-proof, 
dat spreekt voor zich. 

1. We archiveren jouw getuigschriften of voorschriften centraal.
2. We werken hiervoor samen met een ervaren, professionele firma.
3. Heb je een oud getuigschrift of voorschrift nodig? Geef ons een    
 seintje en wij bezorgen het je in no time terug! 

In het digitale tijdperk is het belangrijk om je goed te beschermen tegen 
computermisbruikers. In jouw computersystemen zijn immers heel wat 
gevoelige persoonsgegevens opgeslagen, die niet in verkeerde handen mogen 
terechtkomen. Hoe zit het met de digitale veiligheid van jouw systemen? Dat 
ontdek je met de GDPR & Cybersecurity Quick Scan.

We organiseren de Quick Scan in samenwerking met een betrouwbare, ervaren partner op 
vlak van cybersecurity en GDPR. 

Hoe werkt het?

1. Een expert komt een halve dag langs. Jullie spreken samen een passend moment af. 
2. De expert voert een complete check-up uit van jouw systemen conform de   
 GDPR- en cybersecurity wetgeving. 
3. Je ontvangt een helder rapport met tips en concrete actiepunten. Inclusief   
 een indicatie van het kostenplaatje. 
4. Je bepaalt zelf of je de correcties wilt laten uitvoeren door onze partner of door   
 een partij van jouw keuze.
5. Je kan al jouw vragen rond cybersecurity en GDPR stellen aan de expert.
6. Is er tijd over? Dan kan de expert eventuele problemen alvast oplossen    
 voor jou. 

Storage
*Beschikbaar vanaf voorjaar 2022

GDPR & Cybersecurity 

Storage nodig? Geef ons een seintje op 011 28 78 03.

Maak een afspraak met onze expert.

De veiligheid van jouw digitale systemen op punt stellen?

Praktisch

Wanneer je instapt in Easytocare Storage, komen we jouw volledige archief in één 
keer ophalen. Daarna archiveren we maandelijks bijkomende getuigschriften of 
voorschriften in ons archief. Is een getuigschrift of voorschrift ouder dan 10 jaar? 
Dan vernietigen we het veilig en jij ontvangt hiervoor een certificaat.

Is er geen enkel getuigschrift of voorschrift meer van jou opgeslagen? Dan 
loopt je contract automatisch af. Geen gedoe dus met opzegcontracten of een  
administratieve rompslomp. Wel transparantie én duidelijkheid! 



Easytocare

Ilgatlaan 5, 

3500 Hasselt

011 28 78 03

info@easytocare.be

www.easytocare.be

Wil je meer informatie over Easytocare of 
één van onze diensten? 

Contacteer ons vrijblijvend:


