collegazetje
EDITIE DECEMBER 2020

Vanaf 1 januari 2021: e-GMD enige bron van betaling van GMD-honoraria
Vanaf 1 januari 2021 wordt het eGMD, d.w.z. de elektronische versie van het bestaande GMD via MyCareNet, de
enige bron voor de betaling van de GMD-honoraria.
Elke huisarts zal dus vanaf 1 januari een erkend elektronisch medisch dossier moeten gebruiken voor het beheer van
het GMD en ingeschreven zijn voor de dienst MyCareNet “beheer van de GMD houder van de patiënt” (eGMD). De
papieren facturatie (met nomenclatuurnummer 102771) verdwijnt daarom vanaf die datum.
Tot nog toe was er jaarlijks een raadpleging of huisbezoek nodig om GMD-houdende arts te blijven en het GMDhonorarium te ontvangen. Vanaf 1 januari 2021 is er gedurende één jaar geen jaarlijks patiëntencontact meer vereist.
Het daarop volgende jaar is echter weer een patiëntencontact vereist. In februari 2021 zullen de GMD-erelonen door
de ziekenfondsen worden betaald op basis van het aantal patiënten met een GMD, zoals dat eind december 2020
door de ziekenfondsen is vastgelegd. Bij wijze van overgangsregeling zal u voor een patiënt voor wie in 2020 geen
contact was, maar deze patiënt is u wel als GMD-houdende arts blijven beschouwen, in februari 2021 toch het GMDhonorarium krijgen.
De betaling gebeurt als volgt:
Opening van een GMD voor een patiënt die nog geen GMD heeft:
U ontvangt het honorarium binnen 30 dagen na ontvangst van de notificatie als aan de voorwaarden is voldaan
(getuigschrift voor verstrekte hulp voor de raadpleging of huisbezoek gegeven aan de verzekeringsinstelling, enz.).
Let op: Als u gedurende het jaar houder wordt van een GMD van een patiënt van een andere huisarts, ontvangt u in
dat jaar geen honorarium. Het honorarium wordt tegelijk met de verlengingen voor het volgende jaar betaald.
Verlenging van een GMD:
U ontvangt het honorarium tijdens het verlengingsjaar (in februari), op voorwaarde dat er ten minste 1 contact met
de patiënt is geweest in 1 van de 2 jaren voorafgaand aan het verlengingsjaar.
Om van ‘contact’ (raadpleging of huisbezoek) te kunnen spreken moet het getuigschrift voor verstrekte hulp, met
daarop het nomenclatuurcodenummer voor raadpleging of huisbezoek, bij de verzekeringsinstelling ingediend zijn
voor terugbetaling.

Derdebetaler via papieren getuigschriften blijft mogelijk voor raadplegingen,
huisbezoeken, advies en technische prestaties
De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor:
- raadplegingen en huisbezoeken voor o.a. patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming, verstrekkingen in
bepaalde centra zoals WZC, MOC, prestaties tijdens wachtdiensten, financiële noodsitutaties,...
- voor alle patiënten:
 alle technische prestaties
 de specifieke COVID-nomenclatuurnummers, zoals
101990: advies met het oog op triage (mag 1 x per patiënt worden aangerekend)
101135: advies met het oog op continuïteit van de zorg (mag per patiënt en per zorgverstrekker max. 5 x
per 30 dagen worden aangerekend
101835: advies met het oog op triage COVID-19 tijdens de georganiseerde huisartsenwachtdienst (mag 1 x
per patiënt worden aangerekend)
Voor de tarifering, opvolging en uitbetaling van deze prestaties in derdebetaler kan u beroep doen op onze
tariferingsdienst KOVAG-Tarimed.
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Elektronische facturatie van uw prestaties via Easymed
Easymed is een online tool, die wordt aangeboden door KOVAG-Tarimed, voor elektronische facturatie van
prestaties in derdebetaler. Deze applicatie kan door elke huisarts gebruikt worden vanaf elke PC of tablet.
Via Easymed wordt de verzekerbaarheid van uw patiënten gecontroleerd en worden de juiste tarieven bepaald. De
prestaties worden dan online naar de tariferingsdienst van Tarimed verstuurd. Onze tariferingsdienst zorgt voor de
volledige opvolging van de betalingen en de opmerkingen van de ziekenfondsen. Samen met de betaling ontvangt
u van Tarimed duidelijke maandoverzichten, zodat u per patiënt alles kan opvolgen.

Indexering van de erelonen per 1/1/2021
De honoraria voor raadplegingen, bezoeken en adviezen en het multidisciplinair oncologisch consult worden per 1
januari geïndexeerd met 1.01%. Een overzicht van de nieuwe tarieven en remgelden vindt u als bijlage.

Marevan 60 tabletten kan op opnieuw afgeleverd worden, maar zonder terugbetaling
Op 18 december 2020 besliste het FAGG dat de grote verpakking (60 tabletten) van Marevan® 5 mg terug in de
handel mag worden gebracht (zie website FAGG). Het FAGG kan nu garanderen dat het geneesmiddel voldoet aan
de vereiste voorwaarden van kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid.
Het geneesmiddel kan dus opnieuw afgeleverd worden in de apotheek. De aanvraag voor terugbetaling is echter
nog lopende, wat wil zeggen dat er momenteel geen terugbetaling is voor de nieuwe verpakkingsgrootte. Verwacht
wordt dat het nog meerdere weken kan duren vooraleer de terugbetaling goedgekeurd wordt.
De verpakking van 25 tabletten verdwijnt definitief van de markt.
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