NIEUWSBRIEF APRIL 2021
Onze diensten zullen op 13 – 14 en 24 mei gesloten zijn !!!






Website: www.thuisverplegingdevoorzorg.be
Mail: thuisverpleging@devoorzorg.be
Contactcenter: 011 22 44 22
Helpdesk software en hardware: 011 430 999
Dienst administratie: 011 430 910

COVID-19: aanmoedigingspremie voor zelfstandige verpleegkundigen en
zorgkundigen in de thuisverpleging (Het KB is gepubliceerd in Het Staatsblad !)

Goed
Nieuws
!!!

Hebt u als zelfstandige verpleegkundige of zorgkundige in de thuisverpleging gewerkt
in de periode van 1/09/2020 tot 30/11/2020? Dan hebt u, net als loontrekkenden in uw
sector, recht op een uitzonderlijke aanmoedigingspremie. Zo bedankt de overheid u voor
uw gigantische inzet tijdens de 2de golf van COVID-19.
Het maximumbedrag is 985 euro bruto. (gebaseerd op uw patiëntencontacten)






Had u in deze periode 739 contacten of meer? Dan ontvangt u het maximumbedrag.
Had u minder dan 739 contacten? Dan passen we het bedrag proportioneel aan.
Werkte u als zelfstandige én als loontrekkende in de thuisverpleging? Dan
verminderen we uw premie als zelfstandige met de activiteit als loontrekkende.
Deze informatie wordt aangeleverd door de ziekenfondsen.
Om de premie te ontvangen hoeft u geen aanvraag in te dienen. (wel even nakijken
op MyRiziv dat uw rekeningnummer geregistreerd is)



Het Riziv streeft ernaar uw aanmoedigingspremie te betalen in de loop van juni 2021.



Vragen? kunnen de zorgverleners stellen via het adres: covid19@riziv-inami.fgov.be

Riziv: Tegemoetkoming beschermingsmaterialen Covid 19
Sinds 1 september 2020 is een ander systeem actief voor de kosten die de
thuisverpleegkundigen dragen voor de beschermingsmaatregelen die nodig zijn in het
raam van de COVID-19-pandemie.
2.5 euro per dag en per patiënt, met een max van 500 euro per maand.

Minder goed
nieuws 

Dit is een tijdelijke maatregel die van toepassing is sinds september 2020 en
waarschijnlijk verlengd wordt tot 30 juni 2021.
Het Koninklijk Besluit is echter nog steeds niet gepubliceerd.
Er dienen nog enkele kleine aanpassingen te gebeuren.
De uitbetaling
van deze
vergoedingen,
die gepland waren voor deze week,Uiterlijke
zijn dus betaaldatum
Periode
van de
tegemoetkoming
voorlopig uitgesteld. Normaal gezien zullen deze wel gebeuren einde april.
01/09/2020 - 30/11/2020
Nog vast te leggen
01/12/2020 - 30/06/2021
Nog vast te leggen

Riziv Vormingspremie 2020
* Als gevolg van de Covid-crisis, moet u voor het jaar 2020 uitzonderlijk maar 3 uur
bijscholing hebben gevolgd (in plaats van 5 uur per kalenderjaar zoals in de vorige jaren)
Ook de verplichting om minimum 4 van de 5 uur te besteden aan opleiding over artikel 8
van de nomenclatuur indien men voor de eerste keer een vergoeding voor de bijscholing
aanvraagt, is voor het jaar 2020 uitzonderlijk niet opgenomen in de voorwaarden.
* e-learnigs zijn ook toegelaten, als zij voldoen aan de reglementering. Zie website Riziv.
* U moet de bijscholingsattesten gedurende 5 jaar bewaren vanaf de datum van de
bijscholing en bij controle kunnen voorleggen.
* U ontvangt jaarlijks 175 EUR.

Hoe vraagt u deze financiële vergoeding aan?
Vraag de vergoeding aan via de Riziv Online web toepassing MyRiziv
(het online beheer van identificatie (en financiële) gegevens).

Wanneer vraagt u onze financiële vergoeding aan?
U vraagt de vergoeding aan tussen nu en uiterlijk 15 september.
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