NIEUWSBRIEF ZOMER 2021
Thuisverpleging De Voorzorg






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

Wij zijn de volgende dagen gesloten:
*

Maandag 12 juli

*

Woensdag 21 juli

*

Maandag 16 augustus

Riziv: Telematicapremie 2020

(softwarepremie)

Wat is de telematicapremie?
De telematicapremie is een forfaitair bedrag dat zij jaarlijks betalen aan verpleegkundigen die hun
patiëntendossiers beheren met een aanvaard softwarepakket en die ook aan 2 andere voorwaarden
voldoen.

Hoeveel bedraagt de premie?
De premie bedraagt 800 EUR.

Wat zijn de voorwaarden?
Om in aanmerking te komen voor de premie, moet u aan 3 voorwaarden voldoen:
U beheert uw patiëntendossiers elektronisch.
U bent toegetreden tot de nationale conventie voor het volledige jaar waarvoor u de premie vraagt.
U had in 2020 een omzet van minstens 31.350 euro.

Hoe vraagt u de premie aan?
U kunt uw aanvraag online indienen via de module “Mijn premieaanvragen” op de MyRiziv-toepassing.

Wanneer vraagt u de premie aan?
U kan uw premie 2020 aanvragen vanaf 19 juli tot en met 31 oktober 2021.

Wanneer ontvangt u de premie?
U ontvangt de premie normaal gezien voor het einde van de maand december.
Voorbeeld: De premie voor 2020 ontvangt u normaal gezien voor het einde van december 2021.

Riziv: eID lezen van de patiënt

Tijdens de Coronacrisis moet de eID van de patiënt niet meer worden gelezen om
hun identiteit te controleren.
Dit MAG wel al, maar is voorlopig nog geen verplichting.
Voorlopig is er echter nog geen (her)startdatum vast gelegd.

COVID-19: tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal
U ontvangt 2,5 euro per (fysiek) patiëntencontact, met een maximum van 200
contacten per kalendermaand. Enkel de contacten afgeleid uit uw verstrekkingen
aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering.

Periode van de tegemoetkoming
01/09/2020 - 30/11/2020
01/12/2020 - 30/06/2021

Uiterlijke betaaldatum
31/08/2021
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-learnings zijn ook toegelaten, als zij voldoen aan de reglementering. Zie Website Riziv.
* U ontvangt jaarlijks 175 EUR.

Hoe vraagt u deze vergoeding aan? via de Riziv web toepassing MyRiziv
Wanneer vraagt u de financiële vergoeding aan? uiterlijk 15 september.

www.s-plusvzw.be/begrijp-je-dokter
Gebeurt het bij jou ook wel eens dat je een dokterskabinet uit stapt, en je je wat verloren of in de war voelt?
Dat je twijfelt of je jouw klachten wel duidelijk hebt uitgelegd?
Wat is nu precies je probleem, en wat moet of kan je nu doen?

Gezondheidsgeletterdheid
Uit de grote gezondheidsenquête van 2018 bleek dat minstens 1 op de 3 Belgen het soms moeilijk heeft met het
begrijpen van medische informatie. Dat wordt ook wel gezondheidsgeletterdheid genoemd: de mate waarin iemand
info over gezondheid weet te vinden, kan interpreteren, en vervolgens kan toepassen op het eigen leven. Denk maar
aan het voeren van gesprekken met zorgverleners, het maken van keuzes over levensstijl, maar ook bijvoorbeeld
aan het kunnen lezen van bijsluiters en het juist gebruiken van medicatie.
Verschillende factoren beïnvloeden iemands gezondheidsgeletterdheid en dus gezondheid. Zo verkeren
laagopgeleiden over het algemeen in slechtere fysieke en psychische toestand en leven daarom gemiddeld minder
lang dan hoger opgeleiden. Ze lijden vaker aan chronische ziekten, stellen hun doktersbezoeken uit, nemen minder
vaak deel aan bevolkingsonderzoeken en hebben uiteindelijk een lagere levenskwaliteit. Naast scholingsgraad
spelen ook gender, leeftijd, woonplaats, origine en kennis van het Nederlands een aantoonbare rol.

Dokterstaal is niet vanzelfsprekend
VIVA-SVV en S-Plus helpen mee de kloof te dichten en lanceren samen het project ‘Begrijp je dokter’.
Om mensen te helpen bij een gesprek met hun arts, brengen ze een folder uit die patiënten kunnen gebruiken als
leidraad: van de voorbereiding op de afspraak, tijdens het gesprek, tot bij het afsluiten van de consultatie.

Wil je meer info of folders bestellen voor uw patiënten???
www.begrijpjedokter.be.
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Starten als

“Thuisverpleegkundige” = Aanvragen van een RIZIV-NUMMER ?

1.DIPLOMA VISEREN
U moet een visum hebben dat is uitgereikt door de FOD Volksgezondheid:
o
o

o

Als u aan een van de volgende onderwijsinstellingen bent afgestudeerd, die op de lijst
staan van het RIZIV, krijgt u uw visum automatisch opgestuurd.
Is uw school niet in de lijst opgenomen? Vraag dan uw visum online aan bij de FOD
Volksgezondheid. U hebt hiervoor uw elektronische identiteitskaart en een scan van uw
diploma of studieattest nodig.
Als u een buitenlands diploma hebt en u wilt een visum aanvragen om in België te
kunnen werken, moet u zich tot een van de Gemeenschappen wenden:
https://www.health.belgium.be/nl/e-services/visum-voor-een-buitenlands-diploma

2.RIZIV-NUMMER AANVRAGEN
Zodra u uw visum ontvangen hebt, moet u het formulier van de inschrijvingsaanvraag
bij het RIZIV (zie website RIZIV voor verpleegkundigen) volledig invullen,
ondertekenen en zo snel mogelijk, bij voorkeur via e-mail, naar het RIZIV terugsturen
(zie 'Contacten' hieronder).
Belangrijk: vergeet niet bij conventioneringsstatuut toe te treden tot de nationale
overeenkomst tussen verpleegkundigen en verzekerinstellingen!
De geldigheidsdatum van uw RIZIV-nummer van verpleegkundige, zal afhangen van de datum
van uw aanvraag:
o

o

Als u uw inschrijvingsaanvraag indient binnen de maand die volgt op uw visumdatum
(de poststempel of de datum van de e-mail geldt als bewijs), dan is de RIZIVinschrijvingsdatum gelijk aan uw visumdatum.
Als u uw inschrijvingsaanvraag meer dan een maand na uw visumdatum indient, dan is
de datum van RIZIV-inschrijving de datum waarop u de aanvraagt hebt ingediend. In
geen geval kan uw RIZIV-inschrijvingsdatum voorafgaan aan uw visumdatum van
verpleegkundige. Het RIZIV-nummer van verpleegkundige komt per e-mail toe als u in
het formulier een e-mailadres hebt opgegeven, anders per post.

In geen geval kan uw RIZIV-inschrijvingsdatum voorafgaan aan uw visumdatum van
verpleegkundige.

Contacten
Afdeling verpleegkundigen
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)
E-mail: nursenl@riziv.fgov.be
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Enkel woensdag 21 juli zijn de Zorgba(a)rs gesloten, voor het overige behouden zij hun normale
openingsuren en beschikbaarheid in de zomer.
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