Telematicapremie 2015
Als kinesitherapeut kunt u een forfaitaire tegemoetkoming van 800 EUR krijgen
in de kosten van het softwarepakket dat u gebruikt voor het elektronisch beheer
van uw patiëntendossiers.
In welke gevallen ontvangt u deze tegemoetkoming van het RIZIV ?
U ontvangt de tegemoetkoming als aan de volgende 5 voorwaarden is voldaan:
1. U was gedurende het volledige betreffende jaar tot de overeenkomst
toegetreden. Voor het jaar waarin u voor de 1e keer bent ingeschreven bij
ons, volstaat het dat u in de loop van dat jaar tot de overeenkomst bent
toegetreden.
2. U heeft uw activiteit als kinesitherapeut als hoofdactiviteit.
3. U heeft een activiteit van 500 verstrekkingen per jaar, op basis van uw
profiel voor het 2e jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor u de
tegemoetkoming vraagt.
Voorbeeld: U vraagt onze tegemoetkoming voor het jaar 2014. U moet in
2012 een activiteit van 500 verstrekkingen hebben.
Er is geen voorwaarde inzake minimumactiviteit voor het jaar waarin u
zich voor de 1e keer bij ons inschrijft en voor de 2 daaropvolgende jaren.
Voorbeeld: U vraagt onze tegemoetkoming voor het jaar 2014. Er is geen
voorwaarde inzake minimumactiviteit als u voor de 1e keer bij ons bent
ingeschreven in 2012, 2013 of 2014.
4. Uw softwarepakket is een van de softwarepakketten gehomologeerd door
Ehealth en daarna aanvaard door de Overeenkomstencommissie
Kinesitherapeuten - Verzekeringsinstellingen.
5. Als meerdere kinesitherapeuten gezamenlijk eenzelfde softwarepakket
gebruiken, zal elke kinesitherapeut onze tegemoetkoming ontvangen, op
voorwaarde dat de leverancier van het softwarepakket bevestigt dat het
gezamenlijk gebruik geoorloofd is.

Wijzigingen in 2014 en 2015
In 2014 werd een nieuwe homologatieprocedure uitgewerkt: 7
softwarepakketten zijn gehomologeerd volgens die procedure.
Voor 2015 komen de volgende softwarepakketten in aanmerking voor de
tegemoetkoming: de pakketten die volgens de oude procedure zijn
gehomologeerd en de 7 pakketten die in 2014 zijn gehomologeerd.

Vanaf 2016 zullen in principe enkel die laatste 7 pakketten in
aanmerking komen voor de tegemoetkoming.
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Hoe moet u deze tegemoetkoming aanvragen?
1. Vul voor het betreffende jaar het aanvraagformulier in (zie bijlage).
2. Voeg er een attest bij van uw sociale verzekeringskas en/of van uw
werkgever, waarop vermeld staat dat u uw activiteit in hoofdberoep
uitoefent. Als u tegelijk als loontrekkende werknemer en als zelfstandige
werkt, wordt uw hoofdactiviteit als kinesitherapeut aangetoond op basis
van de combinatie van het attest van de sociale verzekeringskas en het
attest van de werkgever.
De termijn tussen de afleveringsdatum van het attest en uw aanvraag
voor tegemoetkoming mag niet meer dan 60 dagen bedragen.
3. Bezorg alles aan onze Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling kinesitherapeuten
Tervurenlaan 211
1150 Brussel
Wanneer moet u onze tegemoetkoming aanvragen?
Als u de tegemoetkoming voor het voorgaande jaar hebt ontvangen, dan moet u
uw aanvraag indienen vóór 31 maart 2014.
Als u de tegemoetkoming voor het voorgaande jaar niet hebt ontvangen, dan
moet u uw aanvraag indienen vóór 30 september 2014.

