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Groepsaankoop beschermpanelen in plexiglas voor apothekers en artsen
Vele collega’s zijn op zoek naar beschermpanelen in plexiglas om zich te beschermen tegen het Coronavirus. Sommige
gemeenten voorzien zelf plexi beschermpanelen voor apotheken. Is dat bij jou niet het geval, of heb je zelf nog geen
leverancier gevonden, dan kan je hier intekenen op deze groepsaankoop. Ook artsen kunnen die nu bestellen.
Er werden twee leveranciers geselecteerd: Fisheye en Lasercut. (Prijzen excl. BTW). De platen worden ter plaatse
geleverd.
FISHEYE:
Fisheye 60x90 cm (190€ incl transport en plaatsing)
Fisheye 80x90 cm (190€ incl transport en plaatsing)
Vandaag bestellen voor 16 uur, levering 's anderendaags.
Meer info over het aanbod van Fisheye in deze pdf.
Contact: stijn@fisheye.eu.
LASERCUT:
Lasercut 65x70 cm (€50 + 25€ voor levering Oost-Vlaanderen)
Lasercut 65x85 cm (€57 + 25€ voor levering Oost-Vlaanderen)
Vandaag bestellen voor 12 uur; levering 's anderendaags.
Meer info over het aanbod van Lasercut via deze folder. Contact: hello@lasercut.be

U kan hier uw bestelling plaatsen

Coronavirus: beperkingen voor Plaquenil, chloroquinefosfaat en Kaletra
Het FAGG heeft alle voorraden Plaquenil, chloroquini phosphas en Kaletra in quarantaine geplaatst bij
groothandelaars, groothandelaar-verdelers en farmaceutische firma’s. Het doel van die maatregel is het gebruik van
deze geneesmiddelen voor te behouden aan de ziekenhuizen waar de ergst getroffen patiënten worden behandeld.
Dat is nodig omdat het FAGG heeft vastgesteld dat sommige ziekenhuizen mogelijk niet meer voldoende voorraden
hebben om COVID-19 patiënten te behandelen.
Apotheken moeten die geneesmiddelen wel kunnen krijgen voor patiënten met chronische aandoeningen die zijn
opgenomen in de goedgekeurde therapeutische indicaties (bv. lupus, reumatoïde artritis en HIV).
Voor de behandeling van COVID-19 heeft Sciensano aanbevolen dat huisartsen het voorschrijven van deze essentiële
geneesmiddelen beperken, zodat ziekenhuizen patiënten die ernstig door COVID-19 zijn getroffen, kunnen
behandelen.
Om het volledige bericht van het FAGG te lezen, klik hier.

Specifiek honorarium gedurende de COVID 19-crisis: 2 nieuwe nomenclatuurnummers
Artsen krijgen een vergoeding voor telefonische consultaties in het kader van de Covid-19-crisis.
Patiënten betalen hiervoor niets. Toeslagen en supplementen zijn niet toegelaten.
De terugbetaling door het ziekenfonds kan via de normale regeling van derdebetaler, zowel voor de papieren
facturatie als via eFact. U kan hiervoor ook met een tariferingsdienst werken die deze administratie op zich neemt.
De verstrekkingen 101990 (Advies met het oog op triage COVID-19) en 101135 (Advies met het oog op continuïteit
van zorg):
- kunnen aangerekend worden door elke arts;
- gebeuren buiten welk fysiek onderzoek van de zieke ook. De arts ontmoet de patiënt niet in persoon;
- omvatten het opmaken en ondertekenen van getuigschriften, farmaceutische voorschriften en allerlei bescheiden
(vb. verwijsbrief, eventueel verslag voor GMDhouder,…);
- mogen niet samengevoegd worden met het honorarium voor raadpleging, bezoek of advies uit de nomenclatuur;
- zijn niet cumuleerbaar op dezelfde dag door dezelfde verstrekker
- nomenclatuurcode 101990 mag slechts éénmaal per patiënt worden aangerekend
- nomenclatuurcode 101135 mag per patiënt per zorgverstrekker slechts éénmaal per periode van 7 dagen worden
aangerekend.
De volledige RIZIV-info vindt u hier.
Voor vragen over de administratieve afhandeling kan u contact nemen met de tariferingsdienst KOVAG-Tarimed
tarimed@kovag.be
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