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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

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.
Er is sprake om terug te starten met de verplichting van het inlezen van de eID.
Voorlopig is er echter nog geen (her)startdatum vast gelegd.
Het RIZIV zal iedereen 15 dagen op voorhand op de hoogte brengen van het
stopzetten van de uitzondering.
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De bedoeling van minister De Block was om deze wet in werking te laten treden op
1 juli 2021.
Als gevolg van de overbelasting door de Covid - crisis is er onvoldoende tijd om deze
startdatum te respecteren. Minister Vandenbroucke heeft aan de verschillende
raden laten weten dat de datum verlaat wordt naar 01 juli 2022.

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.

Er is nog steeds GEEN akkoord over de betaaldatum.
Periode van de tegemoetkoming
01/09/2020 - 30/11/2020
01/12/2020 - 30/06/2021

Uiterlijke betaaldatum
Nog vast te leggen
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 ontvangt jaarlijks 175 EUR.

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

COVID-19: u heeft een PCR-test nodig deze zomer? RIZIV-tarieven en -vergoedingen.
U heeft symptomen of had een risicocontact?
PCR-testen uitgevoerd volgens de testrichtlijnen (symptomatische personen, hoog risicocontacten, prehospitalisatie, terugkerende reizigers uit rode zones) blijven volledig vergoed door de ziekenfondsen.
Hoe krijgt u uw test terugbetaald?
Uw arts schreef uw test voor of u kreeg een activatiecode via SMS na het invullen van het Passenger Locator
Form (PLF) Bijvoorbeeld na een risicocontact of na terugkeer uit een rode zone.
* U betaalt hiervoor niets, de laboratoria verrekenen dit rechtstreeks met uw ziekenfonds (derdebetalersregeling)
U vertrekt naar het buitenland of neemt deel aan een groot cultureel evenement?
U bent volledig gevaccineerd? U zal een Europees digitale coronacertificaat kunnen bekomen zodat vrij reizen
in de EU makkelijker wordt. Ook voor de deelname aan grote culturele evenementen kan dit certificaat
vereist zijn. In dit geval, heeft u geen test nodig.


U bent nog niet (voldoende) gevaccineerd
Via een recente negatieve PCR-test kan u ook het Europees digitale coronacertificaat bekomen.
Kinderen van 6 tot 17 jaar en personen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten
vaccineren hebben recht op een tegemoetkoming voor 2 PCR-testen van 1 juli tot 30 september 2021.
Hoe krijgt u uw test terugbetaald?
Via de website mijngezondheid.be kan u de testcodes krijgen waarmee de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging de test vergoedt. De testcode is 10 dagen geldig. Meer informatie over het
verkrijgen van deze testcodes kan u terugvinden via de website info-coronavirus.be
U heeft een extra PCR-test nodig?
Ook PCR-testen waarvoor geen tegemoetkoming is voorzien door de verplichte ziekteverzekering zijn
mogelijk. Het maximumtarief is 55 euro voor deze testen (inclusief staalafname en andere kosten), en 120
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