NIEUWSBRIEF MAART 2021
Onze diensten zullen op paasmaandag 5 april 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
Indexering van de tarieven ‘Verpleegkundige verzorging’ 01/01/ 2021
In de overeenkomstencommissie werd beslist een lineaire indexering te doen van de
verpleegkundige tarieven met: 1.01% met ingang vanaf 1 januari 2021.
Zie bijgevoegde, uitprintbare pdf.

Aanpassingen op 1 april 2021
U mag nu ook verstrekkingen attesteren indien deze zijn voorgeschreven door een
andere hulpverlener dan een arts, uiteraard binnen de grenzen van de bevoegdheden.
Zo kan bijvoorbeeld de verpleegkundige na het doorvoeren van de wijziging ook een
voorschrift aanvaarden van tandartsen (binnen zijn bevoegdheden) voor het verwijderen
van draadjes of het toedienen van antibiotica. Dit is in overeenstemming met de
regelgeving van de FOD Volksgezondheid.

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.

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.
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, zijn dus
voorlopig uitgesteld. Normaal gezien zullen deze wel gebeuren einde april.

Riziv: aanmoedigingspremie voor zelfstandigen
Einde januari heeft de ministerraad zijn akkoord gegeven om
de aanmoedigingspremie van maximaal 985 euro bruto (voor voltijds werkenden)
ook toe te kennen aan zelfstandige verpleegkundigen.
Bijberoep: Het bedrag zal worden berekend op basis van het aantal gewerkte dagen.
De planning is dat ook deze premie einde april zal uitbetaald worden.

Vaccinatie Centra: overzicht van de coördinerende verpleegkundigen
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De Limburgse vaccinatie centra zijn nog steeds op zoek naar helpende handen!
Interesse om te helpen? Stuur een mailtje naar thuisverpleging@devoorzorg.be
•

Er wordt gewerkt met blokken van 4 uren. Ieder vaccinatiecentrum bepaalt deze invulling zelf..

•

De thuisverpleegkundigen zullen ingezet worden voor: vaccineren, medische intake (anamnese)
en de vaccinatie registreren.

•

De thuisverpleegkundigen mogen zelf kiezen waar en wanneer men kan helpen. Afhankelijk van
hun eigen rondes. Een bevraging zal iedere week gebeuren.

•

Men verwacht wel minstens enkele “werkblokken” per maand.

•

Verzekering via BA Amma en ieder centrum sluit ook een BA verzekering af.

•

De overheid zal zorgen voor beschermingsmaterialen.

•

Van de verpleegkundigen wordt wel verwacht dat zij een verpleegschort dragen en hun
veiligheidsbril of face shield meebrengen.

•

Er zal permanent een apotheker en een arts aanwezig zijn. Bij twijfel altijd de dokter oproepen.

•

Het bedrag van de vergoeding = 47.25 euro bruto per uur.



Van de kandidaten wordt wel verwacht dat zij een e-learning CPR en Vaccinatie volgen. Dit kan
via onze dienst Thuisverpleging.



Waarom is vaccineren belangrijk? Voldoende mensen die gevaccineerd zijn ( > 70%) zorgen
samen voor groepsimmuniteit. Samen zorgen we ervoor om niet blijvend van golf tot golf te leven!
En hopen we terug een normaal leven te kunnen leiden.

DOE HET VOOR ELKAAR ! DOE HET VOOR JE GELIEFDEN!
DOE HET VOOR DE COLLEGA- ZORGVERLENERS!
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DOE HET VOOR JE PATIENTEN!

