BVAS tijdens de coronacrisis
ADMINISTRATIEVE REALISATIES
Op administratief vlak moesten de gebruikelijke werkwijzen worden aangepast
om de hygiënemaatregelen na te leven en social distancing te waarborgen.
Hieronder vindt u de maatregelen inzake administratieve vereenvoudiging van
het geneesmiddelenvoorschrift, het getuigschrift voor verstrekte hulp en
andere medische getuigschriften tijdens de coronacrisis. Daarnaast zorgde de
BVAS er ook voor dat het RIZIV de voorwaarden voor het behalen of behouden
van uw accreditering versoepelde.
1) Administratieve vereenvoudiging (geneesmiddelenvoorschrift,
arbeidsongeschiktheidsattest, …)
•

Geneesmiddelenvoorschrift:
RID-code van het elektronisch voorschrift aan de patiënt bezorgen
Om de verspreiding van het virus COVID-19 tegen te gaan is het voor voorschrijvers
van geneesmiddelen mogelijk – met de toestemming van de patiënt – om geen
papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de patiënt te bezorgen, maar wel de
RID-code van het voorschrift via een andere communicatiemethode (e-mail, telefoon,
Skype, enz.). De RID-code is de streepjescode die staat voor het unieke
voorschriftnummer van het geneesmiddelenvoorschrift. Op elk elektronisch
voorschrift staat onder de barcode de ‘vertaling’ ervan in letters en cijfers.
Meer info: https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/bezorgen-rid-codeelektronisch-voorschrift.aspx

Getuigschrift voor verstrekte hulp:
een eenvoudiger medisch getuigschrift, aangepast voor telefonisch advies
Het RIZIV biedt artsen een eenvoudiger medisch getuigschrift aan dat ze eenvoudiger en
sneller kunnen bezorgen na een telefonisch advies in deze Covid-19-context.

Meer info: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/eenvoudiger-medischgetuigschrift-advies-telefoon-covid19.aspx
•

Andere medische getuigschriften gedurende de COVID-19-periode
In het kader van de COVID-19-epidemie zijn recent een reeks wijzigingen
aangebracht aan verschillende medische getuigschriften, zoals de medische
getuigschriften arbeidsongeschiktheid en het zogenaamde quarantainegetuigschrift.
a) Medische getuigschriften bestemd voor werkgevers en zelfstandigen
Naar aanleiding van de beslissingen die de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van
4 mei 2020 heeft genomen, stelt het RIZIV twee nieuwe getuigschriften ter beschikking, die
de patiënt aan zijn werkgever bezorgt:
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Een medisch getuigschrift heeft betrekking op ziekte, zwangerschap of ongevallen in de
particuliere sfeer.
Dat uniek model geldt voor:
-

alle patiënten die voor werkgevers uit de particuliere sector werken;
zelfstandigen.

Opgelet: Voor de patiënten die voor werkgevers uit de openbare sector werken, blijven de
elektronische getuigschriften in gebruik (het uittreksel uit de software of gecommuniceerd
door de patiënt).
U kan de medische getuigschriften arbeidsongeschiktheid bestemd voor
werkgevers/zelfstandigen hier raadplegen:
http://www.vlaamsartsensyndicaat.be/sites/default/files/43/Coronavirus_COVID19/getuigschrift_arbeidsongeschiktheid_20200505.pdf
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b) Het “quarantainegetuigschrift” voor alle werknemers/zelfstandigen
Een zogenaamd "quarantainegetuigschrift" wordt afgeleverd aan werknemers die
arbeidsgeschikt zijn, maar die zich niet naar hun werkplek kunnen begeven, meer bepaald:
•
•

omwille van een contact met een geïnfecteerd persoon;
een medische risicotoestand (bijvoorbeeld immunodepressie);

•

of omdat zij zelf besmet zouden zijn, hoewel zij geen symptomen hebben.

Dat attest is te gebruiken door alle patiënten, ongeacht hun werkgever en hun sociaal
statuut.
U kan het “quarantainegetuigschrift” voor alle werknemers/zelfstandigen hier raadplegen:
http://www.vlaamsartsensyndicaat.be/sites/default/files/43/Coronavirus_COVID19/getuigschrift_quarantaine_20200505.pdf.

c) Het medisch getuigschrift bestemd voor het ziekenfonds
De arbeidsongeschiktheidsverklaring wordt steeds ingediend:
•
•

via het bestaande arbeidsongeschiktheidsgetuigschrift (‘vertrouwelijk’), bestemd voor het
ziekenfonds, dat al bestond voor de COVID-19-periode;
met uitzondering van de vereenvoudigde getuigschriften bestemd voor het ziekenfonds na
een telefonisch medisch advies tijdens de COVID-19-crisis (advies aangerekend via de codes
101990, 101835 et 101135).

Die getuigschriften worden gebruikt voor:
•
•
•

werknemers,
zelfstandigen
mensen die recht hebben op een werkloosheidsuitkering.

Meer informatie over deze getuigschriften:

https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/medische-getuigschriften-veranderingengedurende-covid19.aspx

2) Versoepeling accrediteringsvoorwaarden
•

Op vraag van BVAS legt het RIZIV de nodige soepelheid aan de dag voor artsen die
ten gevolge van de huidige corona-lockdown er niet in slagen om hun
aanvraagdossier voor accreditering volledig in orde te krijgen.

Meer info: https://www.absym-bvas.be/nl/actualiteit/persbericht-accrediteringriziv-houdt-rekening-met-overmacht-door-coronapandemie

•

BVAS wil inzet van artsen tijdens coronacrisis belonen met 5 credit points voor
accreditering
De accrediteringsstuurgroep buigt zich over een voorstel om voor de periode van
overmacht door de coronapandemie ambtshalve te verlengen tot eind juni. BVAS
steunt dat voorstel en is voorstander om alle geaccrediteerde artsen 5 credit points
toe te kennen als waardering voor hun bijzondere inspanningen in de coronacrisis.
Meer info: https://www.absym-bvas.be/nl/actualiteit/pb-bvas-wil-inzet-van-artsentijdens-coronacrisis-belonen-met-5-credit-points-voor-accreditering

