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Mevrouw, mijnheer,
1.

Indexering van de honoraria vanaf 1 januari 2011 (bijlage 1)

Met toepassing van artikel 3 van de nationale overeenkomst W/97 wordt de waarde van de
sleutelletter W geïndexeerd met 1,4 % vanaf 1 januari 2011 (tabel met de tarieven in bijlage 1).
2.

Zorgtrajecten

Op 1 september 2009 zijn de zorgtrajecten voor patiënten die lijden aan diabetes mellitus type
2 gestart. Voor meer informatie zie de omzendbrief aan de verpleegkundigen 2009/2 en
www.zorgtraject.be.
•

Zevende wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst W/97 (bijlage 2)

Een zevende wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst in verband met deze zorgtrajecten treedt in werking op 1 januari 2011.
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De aanpassingen die hiermee worden ingevoerd zijn de volgende:
1.

de vergoedbare opvolgeducatie en extra educatie bij problemen door thuisverpleegkundigen wordt mogelijk in hetzelfde kalenderjaar als de opstarteducatie gegeven werd aan
patiënten die starten met zelfregulatie in het kader van een diabetesconventiecentrum
maar die in hetzelfde jaar nog een zorgtrajectcontract afsluiten.

2.

verfijningen aan de tekst om deze in overeenstemming te brengen met de andere regelgeving:
- de benaming van de verstrekkingen wordt aangepast;
- de mogelijkheid dat een andere huisarts die toegang heeft tot het globaal medisch
dossier van de patiënt de verstrekkingen voorschrijft.

3.

de beslissingen die door de Overeenkomstencommissie verpleegkundigenverzekeringsinstellingen moeten genomen worden inzake de verpleegkundigen met
voorlopig specifiek registratienummer en betreffende de minimale activiteitsgrens die
aan de specifieke activiteiten moet besteed worden, zullen voor 31/08/2013 genomen
worden.
•

Toetreding tot de nationale overeenkomst (bijlage 3)

Indien u tot de overeenkomst bent toegetreden, geldt uw toetreding voor de wijzigingsclausule
die u terugvindt in bijlage 2, behoudens schriftelijk tegenbericht van uw kant binnen de dertig
dagen die volgen op de datum van deze omzendbrief.
Indien u nog niet tot de overeenkomst bent toegetreden, nodig ik u uit om tegelijkertijd toe te
treden tot de nationale overeenkomst W/97 en tot haar wijzigingsclausules, door het toetredingsformulier W/97 octies (in bijlage 3) behoorlijk in te vullen, te ondertekenen en terug te
sturen aan:
RIZIV
Dienst voor Geneeskundige Verzorging
Afdeling verpleegkundigen
Tervurenlaan 211
1150 BRUSSEL
3.

Gebruik correspondentieadres

Wij willen u erop wijzen dat het correspondentieadres dat u aan het RIZIV opgeeft, door de
verzekeringsinstellingen ter beschikking wordt gesteld van het publiek en dit onder andere via
hun website. Indien u meent dat uw huidig correspondentieadres niet publiek kan worden gemaakt, verzoeken wij u dit adres door het RIZIV te laten wijzigen. Daartoe stuurt u een mail
naar het adres nurse@riziv.fgov.be of een brief naar bovenvermeld adres van de afdeling
verpleegkundigen met daarin een adres dat wel publiek kan gemaakt worden.

…
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4.

Rekeningnummers: verplicht gebruik van IBAN en BIC vanaf 1 januari 2011

Op verschillende papieren facturatiedocumenten binnen de verplichte ziekteverzekering moet
momenteel een rekeningnummer worden vermeld. Vanaf 1 januari 2011 moet op die documenten het rekeningnummer met de IBAN en BIC-gegevens worden ingevuld.
Een uitzondering wordt gemaakt voor het verzamelgetuigschrift (model D). Daar hoeft het
nummer van de financiële rekening vanaf 1 januari 2011 niet meer worden vermeld op het
verzamelgetuigschrift, maar wel op de verzamelstaat die bij de getuigschriften wordt gevoegd
wanneer ze in derdebetalersregeling aan de ziekenfondsen worden bezorgd.
Voor de telematicapremie 2010 vragen wij u het bijgevoegd formulier (bijlage 4) te gebruiken
waarin het aantal “vakjes” voor het rekeningnummer overeenstemt met het IBAN/BIC –
formaat. Ter herinnering: het aanvraagformulier voor het jaar 2010 moet voor 31 maart 2011
ingediend worden.

5.

Praktische informatie

We herinneren eraan dat ons callcenter voor de contacten met de verpleegkundigen bereikbaar is op 02/739.74.79 op maandag en donderdag van 13 tot 16 uur en op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Wij raden u aan zich tijdens een oproep te identificeren door
het invoeren van uw Riziv-nummer, om zo sneller te worden doorverbonden met de bevoegde
medewerker en de behandeling van uw dossier te vergemakkelijken.
Zoals alle federale overheidsdiensten zal het RIZIV gesloten zijn van 27 tot en met 31 december 2010.

Wij danken u voor uw medewerking aan het systeem van de verzekering voor geneeskundige
verzorging.

Hoogachtend,

De leidend ambtenaar,

H. De Ridder,
Directeur-generaal

Bijlagen:
1. Tarieven vanaf 1 januari 2011
2. Zevende wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst W/97
3. Toetredingsformulier tot de nationale overeenkomst
4. Formulier telematicapremie

