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Beste Veratar-lid, 
 
Er staat weer een nieuwsbrief boordevol informatie klaar.  In een aparte bijlage bezorgen we meer 
gerichte informatie omtrent de nieuwe regelgeving GDPR die vanaf vrijdag 25 mei 2018 actief zal zijn. 
 
We staan steeds klaar om jouw vragen te beantwoorden. 
 
Veel leesplezier! 
Het Veratar-team 

Liesbet De Leeuw is praktijkcoördinator van haar praktijk in Temse.  Ze 
werkt samen met collega An om hun patiënten dagelijks de nodige 
zorgen te geven.  Enkele dagen per maand en tijdens de 
vakantieperiode, kunnen ze terug vallen op de hulp van een derde 
collega, Conny.  Conny heeft haar hoofdberoep in een andere praktijk 
maar komt graag helpen wanneer dat nodig is.  Met 3 verzorgen ze 
vooral patiënten in Temse en een deel in Steendorp en Tielrode.   
Liesbet is sinds oktober 2017 aangesloten bij Veratar. 
We laten Liesbet aan het woord. 
 
“Ik ben 21 jaar geleden afgestudeerd en onmiddellijk aan de slag 

gegaan als zelfstandig thuisverpleegkundige in mijn mama haar praktijk.  In 2010, net voor 
mijn mama zou stoppen, is An mee in ons team gestapt.  An was op zoek naar een nieuwe 
uitdaging na 18 jaar werkervaring op pediatrie.  Na de pensionering van mijn mama, zijn we 
met 2 blijven werken.  We werken ieder ongeveer even veel.  Vooral in de vakantieperiode, 
kunnen we rekenen op de hulp van Conny. 
 
Begin oktober 2017 heb ik de stap gemaakt van mijn vorige softwareleverancier naar Veratar.  
Dat was één van de beste beslissingen die ik genomen heb. 
De reden van mijn overstap was het verplichte eID lezen vanaf 1 oktober 2017.  Mijn vorige 
programma was niet klaar om met een app de baan op te gaan.  Ik heb lang afgewacht 
omdat ik wat schrik had van een overstap maar toen hier geen vordering in kwam, heb ik 
Veratar gecontacteerd.  Het was toen al eind september en ik wou graag overstappen per 1 
oktober dus het was kort dag. 
 
Ondanks de tijdsdruk is de overstap super goed verlopen!  Ik vind Easynurse een zeer logisch 
programma.  Na een duidelijke uitleg en goede begeleiding kende ik het programma op korte 
tijd al snel beter dan mijn oude programma waarmee ik jaren aan de slag was.  Het grote 
verschil voor mij tussen mijn oude programma en de begeleiding die ik nu krijg bij Veratar is 
dat bijna iedereen bij Veratar verpleegkundige is.  Dit maakt een groot verschil want ik voel 
dat deze mensen weten waarmee wij bezig zijn op de baan.  Bovendien krijg ik nu ook een 
betere begeleiding.  Ik weet dat mijn praktijkcoach meekijkt over mijn schouders en me erop 
wijst wanneer er iets fout loopt of wanneer ik iets vergeten ben.  Als nadeel merk ik wel dat ik 
meer computerwerk doe dan vroeger.  Ik denk dat dit de dag van vandaag niet meer weg te 
denken is.  Gelukkig heeft dit computerwerk als voordeel dat ik gerust ben in mijn 
administratie.  Een ander voordeel is dat het kantoor van Veratar dichtbij is gevestigd.  Ik 
spring af en toe eens binnen en dan valt het me op dat iedereen me zelfs bij naam kent! 
 
We hebben een stabiele praktijk en zijn hier zeer tevreden mee.  Nieuwe zorgen komen 
meestal door mond-aan-mond reclame welke uiteraard de beste is!   Het is niet onze ambitie 
om teveel te groeien.  We zijn tevreden met elkaar als collega’s, we weten wat we aan elkaar 
hebben,  we kennen alle patiënten persoonlijk.  De meerwaarde die dit biedt, weegt niet op 
tegen de kansen om te groeien.  De ronde is mooi gevuld, met 1 niet te zware avondronde, 
waardoor we de kans hebben om voldoende tijd thuis bij ons gezin te zijn.   
 
Een gezond evenwicht tussen werk en privé vinden we beiden zeer belangrijk.  Dit evenwicht 
bewaren geven we graag als tip mee aan startende zelfstandige thuisverpleegkundigen.” 
 
Dankjewel om jullie ervaring te delen en veel succes Liesbet, An en Conny! 

PRAKTIJK IN DE KIJKER: LIESBET DE LEEUW 

mailto:info@veratar.be
http://www.veratar.be/
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DIGITALE INFO 

Welke richtlijnen gelden bij het eID kaartlezen en barcode 
scannen?   
Geregeld krijgen we vragen over de correcte werking.  We 
geven de richtlijnen mee die momenteel gelden. 
 

Het is steeds de bedoeling om als eerste registratiemiddel de eID kaart in te lezen via 
jouw kaartlezer.  Als dit niet lukt (kaartlezer werkt niet, chip van de eID kaart werkt 
niet,…) mag je de barcode op de identiteitskaart scannen.  
 
Volgende informatie wordt meegedeeld op het RIZIV.  
 

Wanneer mag de streepjescode van de eID gebruikt worden? 

Als het identiteitsdocument van je patiënt een chip bevat, dan moet je altijd 

de chip inlezen om evidente veiligheidsredenen (artikel 32/4 van de verorde-

ning van 28 juli 2003).  Als je een identiteitsdocument gebruikt zonder chip of 

als de kaartlezer niet  beschikbaar is, hebt je de keuze tussen: 

 inlezen van de streepjescode of QR-Code indien mogelijk 

 manuele invoering van de gegevens 
 

Scannen van de barcode valt dus binnen de 90%, maar enkel indien het scannen in 
deze omstandigheden gebeurt.  Het is geen structureel alternatief voor het inlezen via 
chip/kaartlezer.  Jullie kunnen naar bovenstaande officiële informatie verwijzen. De 
volledig FAQ vinden jullie ook op de website van het RIZIV via deze link. 

Veratar-coördinator Els Bulteel neemt vanaf 16 mei 2018 het mandaat op in de overeenkom-
stencommissie thuisverpleging van het RIZIV. 
In een overeenkomstencommissie thuisverpleging zitten 8 vertegenwoordigers van de verschil-
lende mutualiteiten en 8 vertegenwoordigers van de thuisverpleging, waarvan 4 vertegenwoor-
digers van diensten met loontrekkende thuisverpleegkundigen en 4 vertegenwoordigers van 
beroepsorganisaties voor zelfstandige verpleegkundigen.  
Veratar maakt als beroepsorganisatie deel uit van E-VITA samen met andere organisaties zoals 
VBZV, CT Paramedics, VP+ en NVKVV.  De mandaten binnen de Overeenkomstencommissie ver-
pleegkundigen-verzekeringsinstellingen zijn na een telling eind april toegekend aan de represen-
tatieve organisaties voor de thuisverpleegkundigen.  
 
Drie mandaten werden aan het E-VITA kartel toegekend.  Els Bulteel zal vanaf 16 mei de verte-
genwoordiging overnemen van Hugo Baert samen met Ronny Pascal (VP+) en Damien Nottebaert 
(AIIB: associationdes infirmières indépendantes de Belgique). 
 
Veratar volgt dus het RIZIV-nieuws en veranderingen van heel dichtbij op!  
 
Meer info vind je terug via deze link.   

RIZIV NIEUWS 

mailto:info@veratar.be
http://www.veratar.be/
http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/identiteit-toepassing-derdebetaler.aspx#.WvMK-YiFOUk
http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/vertegenwoordiging-thuisverpleegkundigen-riziv.aspx#.Wvk6VPZuI2w
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RIZIV NIEUWS 

 Afschaffing van verstrekkingen 794054, 794076, 794091 en van de pseudocodes 
“zorgtraject” uit de overeenkomst verpleegkundigen 423813, 423835, 423850 vanaf 
01/01/2019. Ook afschaffing van de verplichting educatie, te volgen in kritische situaties. 
Vanaf 01/05/2018 zijn er 3 nieuwe verstrekkingen van educatie die verband houden met 
het zorgtraject diabetes.  Deze codes vervangen de 6 geschrapte codes. - 794415 Individu-
ele zitting diabeteseducatie door de diabeteseducator, met een minimumduur van 30 mi-
nuten, in zijn praktijkkamer, de praktijkkamer van de huisarts of in een regiohuis van een 
locoregionale structuur (22,52 euro).  - 794430 Individuele zitting diabeteseducatie door 
de diabeteseducator, met een minimumduur van 30 minuten, bij de rechthebbende 
thuis (22,52 euro).  - 794452 Groepszitting diabeteseducatie door de diabeteseducator, 
met een minimumduur van 2 uur, voor maximaal 10 rechthebbenden, gevolgd door 
het opstellen en het bewaren door de diabeteseducator van een verslag waarin de identi-
teit van de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld, worden ver-
meld; per rechthebbende (14,08 euro). 

 Er zijn vanaf 1 mei 2018 nieuwe verstrekkingen educatie in het kader van een ‘Opvolging van 
een patiënt met diabetes type 2/ voortraject’.  Dit betreft een andere doelgroep dan het zorg-
traject diabetes type 2, patiënten in een vroeger ziektestadium.  

WIJZIGING REGELGEVING ROND DIABETESEDUCATIE 

NIEUWE VERSTREKKINGEN EDUCATIE 

OPVOLGING VAN EEN PATIËNT MET DIABETES TYPE 2 

VOORTRAJECT 

794253 Individuele zitting diabeteseducatie 
door een diabeteseducator:  
Informatie over de ziekte en de levensstijl 
gedurende minstens 30 minuten, in zijn 
praktijkkamer, in de praktijkkamer van de 
huisarts, of in een regiohuis van een locore-
gionale structuur. 

794334 Groepszitting diabeteseductie 
door een diabeteseducator:  
informatie over de ziekte en de levensstijl 
gedurende minstens 120 minuten, voor 
maximaal 10 rechthebbenden, gevolgd door 
het opstellen en het bewaren door de dia-
beteseducator van een verslag waarin de 
identiteit van de deelnemers en de thema's 
die tijdens de zitting zijn behandeld worden 
vermeld per rechthebbende. 

- 794312 Individuele zitting diabeteseducatie door een verpleegkundige: op-
volgingsbezoek / zelfmanagementondersteuning gedurende minstens 30 minu-
ten, bij de rechthebbende thuis. 

Volgende nomenclatuurcodes voor diabeteseducatoren (alle diabeteseducatoren ongeacht de 
vooropleiding, dus ook een verpleegkundige, mits bijkomende opleiding) 

Nomenclatuurcode te gebruiken voor verpleegkundigen 

Eind juli zijn de nieuwe codes en nomenclatuur in EAN beschikbaar.  Zorgverleners kunnen tot 
en met 31 december 2018 de educatieverstrekkingen volgens de oude regelgeving geven.  Ook 
de huisarts kan educatieverstrekkingen nog voorschrijven volgens de oude regelgeving. 
 
Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op de website van het RIZIV 

mailto:info@veratar.be
http://www.veratar.be/
http://www.inami.fgov.be/nl/themas/zorgkwaliteit/Paginas/wijzigingen-regelgeving-zorgtrajecten.aspx#.Wux8-4iFNPY
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HERVORMING EERSTELIJNSZORG IN VLAANDEREN 

De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen.  Momenteel zijn er diverse netwerkstruc-
turen actief op de eerste lijn.  De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de over-
dracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie 
van de eerstelijnszorg.  

Momenteel is die eerste lijn in Vlaanderen erg 
gefragmenteerd en onvoldoende voorbereid 
om goede, geïntegreerde en, zo nodig, multi-
disciplinaire zorg te kunnen afleveren aan 
personen met een chronische zorgnood.   
De zesde staatshervorming heeft de gemeen-
schappen belangrijke extra bevoegdheden 
toegekend.  
De Vlaamse regering grijpt dit momentum aan 
om de eerstelijnszorg zowel op vlak van struc-
turen als inhoud te reorganiseren. 

Door deze hervorming willen we de eerste 
lijn in Vlaanderen versterken zodat zij, zoals 
ook de Wereldgezondheidsorganisatie aan-
beveelt, de hoeksteen kan vormen van een 
toegankelijke, effectieve en kwalitatieve ge-
zondheids- en welzijnszorg.   
De eerstelijnszone (ELZ) is één van de aspec-
ten in de hervorming van de eerste lijn in 
Vlaanderen. 

In elke ELZ zal een zorgraad gevormd worden, met telkens 1 verte-
genwoordiger van elke beroepsgroep of dienstenverlener (1 arts, 1 
apotheker, 1 kinésitherapeut, 1 thuisverpleegkundige…)  
Het is aan elke vertegenwoordiger om met alle collega’s uit het 
werkveld te overleggen en de gemeenschappelijke standpunten 
naar voor te brengen in deze zorgraad.  
Klemtoon bij dit alles komt te liggen op de geïntegreerde zorg. 
Hierbij kiest elke patiënt zelf het team van verstrekkers die hij of zij 
aan haar/zijn bed wil. Het is aan de zorgraad om over dit proces te 
waken.  

Begin juli 2017 werd een oproep voor de vorming van een eerstelijnszone  (ELZ) verspreid naar 
het brede werkveld van de eerste lijn in Vlaanderen.  Zorg en Gezondheid ontving 55 aanvragen 
voor een eerstelijnszone.   
Na evaluatie van de ontvankelijkheids- en motivatiecriteria werden 53 zones weerhouden. 

De bestaande werkingen van de SEL, LMN en 
GDT zullen samenvloeien en de medewer-
kers die nu voor elke deelorganisatie werken, 
zullen 1 team vormen.  
Dit alles dient tegen eind 2019 gerealiseerd 
te zijn. 
Daarna zullen zorgzones gevormd worden, 
wat betekent dat er een samenvloeiing komt 
van ongeveer 3 ELZ’s (ongeveer 375000 à 
450000 inwoners).  
De werking van LOGO, Palliatieve netwerken 
en expertisecentra zullen ook hier samen-
vloeien. Ook de bestaande ziekenhuizen zul-
len in een netwerkstructuur gaan samenwer-
ken, en dienen de grenzen van deze zorgzo-
nes te volgen.  
Dit alles zal gerealiseerd worden in de perio-
de 2020-2021. 

Tot slot krijgt elke provincie een eerstelijnsin-
stituut, wat de overkoepeling van alle zorg-
structuren op provinciaal niveau regelt. 
Voor de patiënt/burger wordt tot doel ge-
steld, dat alle partners in een zelfde digitale 
communicatietool  gaan werken, zodat deze 
kan beschikken over alle informatie en com-
municatie van zorgverleners die op haar/hem 
betrekking hebben.  
Alvast nog veel werk aan de winkel, maar we 
volgen dit intensief voor op en houden je op 
de hoogte. 

mailto:info@veratar.be
http://www.veratar.be/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/vorming-van-een-eerstelijnszone
https://www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszones-in-vlaanderen

