OVERZICHT REGELS EN VERGOEDINGEN 2016
In geval van vergoeding voor organisator van een GDT-MDO
OPSTUREN (bewaar van alles een KOPIE!) >>> ten laatste 4 weken na het overleg.





Op 2 plaatsen rubriek 2 en 3 getekende: ‘Vergoedbaar overleg (GDT)'
getekende + ingevulde ‘Verklaring huisarts’
getekende ‘Verklaring organisator’
getekende en gecontroleerde leesbare formuleren van aanvraag login e-zorgplan

In geval van vergoeding voor deelnemers van een GDT-MVO
OPSTUREN (bewaar van alles een KOPIE!) >>> ten laatste 4 weken na het overleg.







Op 2 plaatsen rubriek 2 en 3 getekende: ‘Vergoedbaar overleg (GDT)'
getekende + ingevulde ‘Verklaring huisarts’
getekende ‘Verklaring organisator'
getekende en gecontroleerde formuleren van aanvraag login e-zorgplan
‘Verklaring bankrekeningnummers’
(ingeval van PVS : + Medische kennisgeving )

VERGOEDINGEN
 ORG : Per patiënt 1 x per jaar : €95,78 opstart, meerdere x per jaar €47,89 opvolg
 GDT : Per patiënt 1 x per jaar : deelnemer/POT* : Thuis: €47,89 Elders: €35,92 (max 4
vergoedingen per overleg)
 PVS : Per patiënt 4 x per jaar Thuis OF deskundig ZHC: €47,89 Elders: €35,92
VOORWAARDEN
GDT – PVS – organisator
Ten minste 3 verschillende disciplines nemen deel aan het overleg:
 de huisarts (deelnemer*)
 de verpleegkundige indien de patiënt thuisverpleging ontvangt (deelnemer*)
 een zorg- of hulpverlener in hoofde van GDT (POT*)
 de patiënt of een mantelzorger van de patiënt, behalve als de patiënt verklaart dat zijn
aanwezigheid/vertegenwoordiging niet vereist is

!!!! deelnemer/POT* :
ZVL met een RIZIV nummer ontvangen €47,89 of €35,92 rechtstreeks van de mutualiteit van de patiënt (V.I.),
facturatie is maandelijks en uitbetaling afhankelijk van V.I. (en staat tussen andere 3de betalers stortingen)
HVL delen in de POT die halfjaarlijks wordt herverdeeld en uitbetaald door LISTEL vzw

In geval van vergoeding voor deelnemers van een PSY-MVO
OPSTUREN (bewaar van alles een KOPIE!) >>> ten laatste 4 weken na het overleg.
Enkel bij het EERSTE vergoedbaar overleg
 Verklaring organisator (Bijlage 1 deel 1)
 Verklaring arts (Bijlage 2)
Bij IEDER vergoedbaar overleg of OMB vergoedbaar
 Verklaring organisator (Bijlage 1 deel 2):
VERGOEDINGEN max 3 x per jaar
 organisator : €217,73 bij opstartoverleg en €146,93 bij opvolgoverleg
 deelnemer/POT*: Thuis: €47,89 Elders: €35,92 (max 4 deelnemersvergoedingen/overleg)
 referentiepersoon : €100,30 (behalve indien gedetacheerd vanuit Art.107)
VOORWAARDEN PSY
 minstens één deelnemer uit de groep ‘GGZ’ – alle disciplines (POT*) ;
 initiatief voor beschut wonen (BW-*)
 centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG-*)
 psychiatrische zorg in de thuissituatie (PTZ-*)
 psychiatrische ziekenhuizen (PZ-*)
 psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis (PZ-PAAZ-*)
 psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT-*)
 centrum voor psychosociale revalidatie (RCGGZ-*, ARCGGZ-*, CAD-*, Katarsis, Appelboomke)
+ de functie zelfstandig XVLP: psychiater (POT*)
 minstens één deelnemer uit de eerstelijnsgezondheidszorg: dit kan zijn
 eender welke discipline of deelnemer uit de groep ‘Zorgverlener’ (deelnemer*)
OF
 uit ‘Hulpverleners opgenomen in GDT’ de volgende disciplines:
 ergotherapeut(e) (POT*)
 kinesitherapeut(e) in dienst (POT*)
 logopedist(e) in dienst (POT*)
 maatschappelijk werk(st)er (POT*)
 zelfstandig (klinisch) psycholo(o)g(e) (deelnemer*)
 zelfstandig kinderpsycholo(o)g(e) (deelnemer*)
 zelfstandig orthopedago(o)g(e) (deelnemer*)
 een derde gezondheidsbeoefenaar: deelnemer uit GGZ, ZVL, HVL of XVLP (deelnemer/POT*)

!!!! deelnemer/POT* :
ZVL met een RIZIV nummer ontvangen €47,89 of €35,92 rechtstreeks van de mutualiteit van de patiënt (V.I.),
facturatie is maandelijks en uitbetaling afhankelijk van V.I.
HVL,GGZ, XVL delen in de POT die halfjaarlijks wordt herverdeeld en uitbetaald door LISTEL vzw
Uitzondering :
zelfstandig HVL: orthopedagoog/psycholoog €47,89 of €35,92 maandelijks uitbetaald door LISTEL vzw

