Nieuwsbrief — 2019 — januari
1. Fusie van ZF (ziekenfondsen) Neutrale mutualiteiten vanaf 1/01/2019
Vanaf 1/01/2019 zal door een fusie van ziekenfondsen Neutrale Mutualiteiten (VI 200)
het ziekenfonds 226 en 232 worden opgenomen in 216.
Care4Nurse zal de oude ziekenfondsen laten stoppen op 31/12/2018 en de verzekerbaarheid via MyCareNet opvragen vanaf 1/01/2019. Van zodra het antwoord is ontvangen zullen eventueel klaarstaande Medadmin berichten automatisch naar deze nieuwe
mutualiteit verstuurd worden. Dit is dezelfde manier van verwerking als bij de fusie van VI
400 ziekenfondsen, zie onze Nieuwsbrief van december 2018.

2. RIZIV premie voor het gebruik van patiëntendossiers in Care4Nurse
Zoals je ongetwijfeld al weet, kun je dankzij het gebruik van de software Care4Nurse, dat
immers een GEHOMOLOGEERD softwarepakket is, een toelage (RIZIV premie of Telematicapremie) aanvragen die voor 2018 net als de vorige jaren 800 euro bedraagt.
Het attest waarmee wij (JPL Solutions) bevestigen dat je deze gehomologeerde software
gebruikt hebt in het afgelopen jaar 2018 zullen wij je bezorgen in de loop van februari
2019. Als je Care4Nurse gebruikt via 1 van onze erkende partners of verdelers zal deze
je het attest bezorgen.
Je aanvraag moet uiterlijk 31 maart 2019 toekomen op: RIZIV Dienst voor geneeskundige verzorging , Guffenslaan 33 , 3500 HASSELT.
Je kunt het formulier AANVRAAG TOT RIZIV - TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN
VAN EEN SOFTWAREPAKKET VOOR HET BEHEER VAN PATIËNTENDOSSIERS
vinden op de RIZIV website.

3. RIZIV premie voor de bijzondere beroepsbekwaamheid diabetologie
Voor 2018 bedraagt de volledige premie 1.254,36 EUR.
Tijdens het jaar waarop de premie betrekking heeft, moet je voldoende verstrekkingen
uitvoeren en attesteren. Het bedrag waarop je recht hebt, verhoudt zich tot het aantal en
de aard van de verstrekkingen diabetologie, door jou uitgevoerd en geattesteerd aan de
verplichte ziekteverzekering in 2018. In de Care4Nurse Rapportering-Statistiek kun je
een berekening laten maken van de W-waarden, waaruit je vervolgens de hoogte van je
premie kunt afleiden (zie de RIZIV-website).
Je aanvraag moet uiterlijk 31 maart 2019 toekomen op: RIZIV

Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling verpleegkundigen
Tervurenlaan 211
1150 Brussel
Ofwel via mail naar nursenl@riziv-inami.fgov.be.
Je kunt het aanvraagformulier 2018 vinden op de RIZIV website.
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Nieuwsbrief — 2018 — december
1. Verhoging van de honoraria van verpleegkundigen vanaf 1/01/2019
Op 1/01/2019 worden de honoraria verhoogd t.g.v. een indexering van 1,45%.
Care4Nurse houdt hier nu al rekening mee bij de berekening van het dagtotaal op het
scherm Praktijkoverzicht1. Op het scherm Facturatie kun je het overzicht van de nieuwe
tarieven bekijken voor verstrekkingen thuis door geconventioneerde verpleegkundigen.

2. Wijziging in de regelgeving van de zorgtrajecten: diabetes type 2
Ter herinnering (zie onze Nieuwsbrief van april 2018): Vanaf 1/01/2019 worden de onderstaande nomenclaturen inzake de diabeteseducatie in dit zorgtraject geschrapt :
423813, 423835, 423850: educatie (opstart-, opvolg- en extra educatie)
door verpleegkundige educatoren (overeenkomst verpleegkundigen, art 10bis).
Als je nog voorschriften voor deze zorgen hebt lopen tot in 2019 stop die dan op
31/12/2018 en maak er desgevallend nieuwe aan.
Vanaf 1/01/2019 gebruiken immers alle diabeteseducatoren nog uitsluitend de nieuwe
verstrekkingen educatie door de diabeteseducator die verband houden met het zorgtraject diabetes type 2:
794415 Individuele zitting diabeteseducatie , gedurende minstens 30 minuten, in
de praktijkkamer, in de praktijkkamer van de huisarts of in een regiohuis van een
locoregionale structuur (22,85 euro)
794430 Individuele zitting diabeteseducatie , gedurende minstens 30 minuten, bij
de rechthebbende thuis (22,85 euro)
794452 Groepszitting diabeteseducatie , gedurende minstens 120 minuten, voor
maximaal 10 rechthebbenden, gevolgd door het opstellen en het bewaren door de
diabeteseducator van een verslag (14,28 euro).
Ook in het kader van de ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/ voortraject’ (d.i. een subdoelgroep van patiënten diabetes type 2 , andere dan in het zorgtraject
diabetes type 2, nl. patiënten in een vroeger ziektestadium) zijn er 3 nomenclatuurcodes:
- Nomenclatuurcodes voor diabeteseducatoren (dus ook een verpleegkundige, mits
bijkomende opleiding):
794253 Individuele zitting diabeteseducatie : informatie over de ziekte en de
levensstijl gedurende minstens 30 minuten, in de praktijkkamer, in de praktijkkamer van de huisarts, of in een regiohuis van een locoregionale structuur (22,85
euro).
794334 Groepszitting diabeteseducatie : informatie over de ziekte en de levensstijl gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 rechthebbenden, gevolgd door het opstellen en het bewaren door de diabeteseducator van een verslag (14,28 euro).
- Nomenclatuurcode voor verpleegkundigen:
794312 Individuele zitting diabeteseducatie : opvolgingsbezoek / zelfmanagementondersteuning gedurende minstens 30 minuten, bij de rechthebbende thuis
(22,85 euro).

3. Fusie van ZF (ziekenfondsen) Liberale mutualiteiten vanaf 1/01/2019
Op 1/01/2019 migreren patiënten van 413 naar 403 en van 401, 404, 415 naar 417.
Care4Nurse zal bij de betroffen patiënten het oude ZF laten stoppen op 31/12/2018 en
vanaf 1/01/2019 via MyCareNet het nieuwe ZF opvragen en eventueel de voor verzending klaarstaande Medadmin berichten tegenhouden tot het nieuwe ZF is ontvangen.
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Nieuwsbrief — 2018 — mei
Over General Data Protection Regulation (GDPR) &
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wat is het?
Op 24 mei 2016 werd de General Data Protection Regulation (GDPR) (in het Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) van kracht. Deze Europese wet zorgt ervoor dat bedrijven, organisaties, medische professionals … bewust(er) met
persoonsgegevens (en het bewaren ervan) moeten omgaan.
Omdat dit grote gevolgen heeft voor veel bedrijven en ondernemers werd er een overgangsperiode van twee jaar voorzien. En die loopt nu af. Vanaf 25 mei 2018 wordt iedereen geacht volgens de algemene verordening gegevensbescherming te handelen. Wanneer er inbreuken tegen deze wetgeving worden vastgesteld kunnen er corrigerende maatregelen of geldboetes worden opgelegd.

Moet ik zelf iets doen?
Er zijn verschillende dingen die je inderdaad moet doen. Je bent namelijk verantwoordelijk
voor het correct bewerken en bewaren van de gegevens van je patiënten. Maar het goede
nieuws is dat je die gegevens al correct bewaart! Je gebruikt namelijk ons gehomologeerd
softwarepakket: Care4Nurse®. Care4Nurse® voldeed al aan verschillende criteria van de
AVG, nog voor er zelfs maar sprake van was! En wij hebben natuurlijk niet stil gezeten
sinds 24 mei 2016. Wij willen al onze gebruikers dan ook geruststellen: JPL Solutions en
haar diensten (waaronder Care4Nurse®) zijn in regel met de AVG/GDPR. Bovendien berusten wij natuurlijk niet na 25 mei 2018: wij proberen continu om Care4Nurse ® nog veiliger
te maken dan het al is.

Waarop moet ik letten?






Zorg voor goede wachtwoorden voor de gebruikersaccount op de toestellen waarop
je werkt, en voor je Care4Nurse-®profiel. Schrijf deze wachtwoorden niet op, en
geef ze aan niemand;
Vermijd om gevoelige gegevens op papier te bewaren. Geef ze in in je softwarepakket, en versnipper nadien het papier. Wanneer je gevoelige gegevens op papier
toch langer wil (of moet) archiveren, raden we je aan ze in een kluis op te bergen;
Ga na of de kanalen die je gebruikt om gevoelige (patiënt)gegevens te delen voldoen aan de AVG-vereisten (Facebook Messenger, WhatsApp, en de meest gangbare e-mailprogramma’s voldoen niet aan die vereisten);
Laat de toestellen waar gevoelige (patiënt)gegevens op (kunnen) staan (gsm, laptop, tablet, USB-stick …) niet rondslingeren. Verlies of diefstal van een dergelijk
toestel wordt beschouwd als een zogenaamd datalek;
Eventuele datalekken moeten gemeld worden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

.
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Wat deed JPL Solutions al?
Wij hebben ons privacybeleid aangepast. Wij gingen altijd al correct met je gegevens om,
maar wij hebben nu expliciet, en zo helder mogelijk, verwoord welke gegevens we van je
hebben, en wat we ermee doen. Dit privacybeleid kan je terugvinden op onze website: jplsolutions.be.
Jouw gegevens en die van je patiënten zijn beveiligd zoals het hoort. Ons datacenter voldoet (en voldoet al jaren) aan de ISO 27001-normen. Bovendien is er een geheimhoudingsclausule opgenomen in de arbeidsovereenkomsten van al onze medewerkers. Dit
betekent dat ze tijdens hun tewerkstelling, maar ook nadien, op een verantwoorde manier
moeten omgaan met de gevoelige gegevens die jullie bewaren in Care4Nurse ®.

Wat gaat JPL Solutions nog doen?


Wij nemen zo snel mogelijk de helder geformuleerde privacymaatregelen voor
Care4Nurse® op in onze abonnementsvoorwaarden;



Wij blijven Care4Nurse® verbeteren, opdat jullie steeds efficiënter volgens AVG
(GDPR compliant) kunnen werken;



Wij organiseren Care4Nurse®-dagen, waar een heel gedeelte aan AVG/GDPR
wordt gewijd. (of onze partner waar u klant bent doet dat) Zo helpen we jullie op
weg met de documenten die je moet voorleggen bij een eventuele controle.

Heb je nog prangende vragen over GDPR of de implementatie ervan in Care4Nurse ®?
Dan mag je ons altijd contacteren op privacy@jpl-solutions.be.
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Nieuwsbrief — 2018 — april
Wijziging in de regelgeving van de zorgtrajecten
Vanaf 1/05/2018 wordt de wijziging van de regelgeving inzake de diabeteseducatie in het
zorgtraject van kracht:
Schrapping van verstrekkingen vanaf 1/1/2019:
794054, 794076 en 794091: educatie door niet-verpleegkundige diabeteseducatoren ( revalidatienomenclatuur )
423813, 423835, 423850: educatie door verpleegkundige educatoren ( overeenkomst verpleegkundigen, art 10bis )
Deze codes mogen nog gebruikt worden tot en met 31/12/2018 ( overgangsmaatregel ), vanaf 1/01/2019 worden deze 6 codes geschrapt.
Nieuwe verstrekkingen educatie die verband houden met het zorgtraject diabetes
vanaf 1/05/2018:
794415 Individuele zitting diabeteseducatie door de diabeteseducator, gedurende
minstens 30 minuten, in zijn praktijkkamer, in de praktijkkamer van de huisarts of
in een regiohuis van een locoregionale structuur R 19,71 (22,52 euro)
794430 Individuele zitting diabeteseducatie door de diabeteseducator, gedurende
minstens 30 minuten, bij de rechthebbende thuis R 19,71 (22,52 euro)
794452 Groepszitting diabeteseducatie door de diabeteseducator, gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 rechthebbenden, gevolgd door het opstellen
en het bewaren door de diabeteseducator van een verslag waarin de identiteit van
de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld, worden vermeld; per rechthebbende R12,32 (14,08 euro).
Deze 3 nieuwe codes vervangen de 6 geschrapte codes en worden gebruikt door alle diabeteseducatoren ongeacht de vooropleiding dus o.a. de verpleegkundige- diabeteseducatoren.
Van 1/05/2018 tot en met 31/12/2018 kunnen dus zowel de oude codes als de 3 nieuwe
codes gebruikt worden. De voorschrijver van de zorg bepaalt dat.
Thuisverpleegkundigen kunnen de nummers uit de revalidatienomenclatuur gebruiken, mits
ze aan de voorwaarden voldoen uiteraard.
Ook in aantocht zijn nieuwe verstrekkingen educatie in het kader van een ‘Opvolging
van een patiënt met diabetes type 2/ voortraject’ vanaf 1/05/2018 (andere doelgroep
dan het zorgtraject diabetes type 2, patiënten in een vroeger ziektestadium) :
- Nomenclatuurcodes voor diabeteseducatoren (alle diabeteseducatoren ongeacht de
vooropleiding - dus ook een verpleegkundige, mits bijkomende opleiding):
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
locoregionale structuur
794334 Groepszitting diabeteseducatie 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 diabeteseducator van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's
die tijdens de zitting zijn behandeld worden vermeld per rechthebbende.
- Nomenclatuurcode voor verpleegkundigen:
794312 Individuele zitting diabeteseducatie door een verpleegkundige: opvolgingsbezoek / zelfmanagementondersteuning gedurende minstens 30 minuten, bij
de rechthebbende thuis.
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