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Beste Dokter,
Registratie van gegevens
Voor 31 augustus 2012 moet u de gegevens van de patiënten met een zorgtraject via een
beveiligde webtoepassing naar Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid sturen, voor de
wetenschappelijke evaluatie en de kwaliteitsopvolging van de zorgtrajecten.
Gegevens van:
− Zorgtrajecten gestart uiterlijk op 31 december 2011
− Elke patiënt van het laatste contact in 2011 – de recentste meetwaarde van het gegeven
dat bij het laatste contact ontbreekt, mag een meetwaarde zijn van maximum 1 jaar voor
de datum van het recentste contact
− Zorgtraject diabetes: INSZ patiënt, begindatum zorgtraject, datum laatste contact in 2011,
lengte, gewicht, LDL, HbA1c, BD
− Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie: INSZ patiënt, begindatum zorgtraject, datum
laatste contact in 2011, renale diagnose, systolische bloeddruk, Hb, creatinine, eGFR, PTH (
indien diabetes: type )

De gegevensoverdracht is verplicht. De nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen heeft op
16 april 2012 beslist dat de arts die deze overdracht niet uitvoert, het risico loopt dat het forfaitair
honorarium niet betaald wordt of teruggevorderd wordt.
Directe toegang tot registreren van de gegevens:
https://www.e-care.fgov.be/webachil/achil
Stappenplan voor de registratie van de gegevens van het RIZIV:
http://www.zorgtraject.be/NL/Professioneel/recording_data/pdf/summary_stage.pdf

Ondersteuning vanuit het LMN – lijst van uw patiënten:
LMN Pallieterland heeft de verschillende landsbonden van de mutualiteiten gecontacteerd met de
vraag of het mogelijk is dat zij u, op uw vraag, een lijst zouden bezorgen met uw patiënten
opgenomen in een zorgtraject.

De landsbond van de socialistische mutualiteit (300) kon deze vraag nog niet beantwoorden omdat
de directie dit eerst wil voorleggen aan het intermutualistisch college.

Elke mutualiteit heeft hiervoor een andere weg:
Mutualiteit

Via

Contactadres

100 – christelijke mutualiteit

Lokaal ziekenfonds

CM Mechelen – Turnhout
Zorgtrajecten
Korte Begijnenstraat 22
2300 Turnhout

CM Antwerpen
Zorgtrajecten
Molenbergstraat 2
2000 Antwerpen
200 – neutrale mutualiteit

Landsbond

Landsbond van de Neutrale
Ziekenfondsen
Zorgtrajecten
Charleroisesteenweg 145
1060 Brussel

300 – socialistische mutualiteit

Informatie volgt na voorlegging aan het intermutualistisch
college

400 - liberale mutualiteit

Landsbond

Landsbond van Liberale
Mutualiteiten
T.a.v. de Dienst
Gezondheidszorgen –
Zorgtraject
Livornostraat 25
1050 Brussel

500 - onafhankelijke
mutualiteit

Via de website zelf na te gaan
via de MLOZ 4CP

http://www.mloz.be/nl

900 – Kas der geneeskundige
verzorging van de NMBS

Per mail

900.css-kgv@B-Holding.be
met in onderwerp:” Inge Van
de Kerkhoven – zorgtrajecten”

In bijlage 1 vindt u een standaardbrief waarin u uw naam, adres en riziv-nummer nog dient toe te
voegen, de nodige mutualiteit, straat en gemeente mutualiteit (grijze keuze vakjes) aan te klikken,
het document afprinten en opsturen ( of mailen voor mutualiteit 900)

In bijlage 2 vindt u enkele praktische tips voor het invullen van de gegevens.
In bijlage 3 voorbereidende registratietabel.

Belangrijke wijziging:
Jaarlijkse verlenging van het ZT gebeurt op basis van een CONTACT voor de huisarts. Met contact
wordt bedoeld dat zowel een raadpleging als een huisbezoek mogelijk is. Dit geldt niet voor het
opstartjaar van een ZT, dat dient nog altijd te gebeuren tijdens een raadpleging en een 2de
raadpleging binnen datzelfde jaar. De patiënt moet mobiel zijn bij het afsluiten van het zorgtraject.
Retroactief vanaf 1/6/2009!
Voor de nefroloog mag dit contact ook een forfaitair bedrag zijn bij dialyse patiënten!

Met vriendelijke groeten,

De stuurgroep, LMN Pallieterland

Meer informatie rond de zorgtrajecten vindt u op www.hpovzw.be en www.zorgtraject.be
Vragen, opmerkingen, suggesties:
Ann Van de Wouwer, zorgtrajectcoördinator: secretariaat@hpovzw.be , 0489 00 78 78

