
 

            

 
NIEUWSFLASH 20/12/2020 

 
Belangrijke info voor zelfstandige ergotherapeuten  

→ Dringend actie ← 

 

 - Tegemoetkoming in de kosten voor 
persoonlijke beschermingsmaterialen (PMB) 

- 
- Strategische voorraad PMB - 

 
 
Beste collega zelfstandig ergotherapeut, 
 
Graag jullie aandacht voor 3 DRINGENDE oproepen betreffende de persoonlijke 
beschermingsmaterialen (PBM) 
 
 
 

1. De tegemoetkoming in de kosten voor PBM door het RIZIV  

→ dringend actie nodig voor 31/12/2020 ← 

Hiervoor verwijzen we naar de website van het 
RIZIV: https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/tegemoetkoming-beschermingsmateriaal-
elk-beroep.aspx 

• Zefstandige ergotherapeuten vallen onder CATEGORIE 3: DIETIST, 
ERGOTHERAPEUT, PODOLOOG OF ORTHOPTIST 

• De ergotherapeut ontvangt een forfait van € 100,00/maand. 



• U hoeft geen specifieke vergoedingsaanvraag in te dienen (noch 
bij het RIZIV noch bij de ziekenfondsen). 

Registreer tijdig een rekeningnummer geregistreerd in de MyRiziv-
service via deze 

link: https://www.riziv.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/my-riziv.aspx  . De 
ziekenfondsen zullen dit rekeningnummer namelijk gebruiken voor de 

uitbetaling. 

o U registreerde al een rekeningnummer voor andere RIZIV-premies 

Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen, wij delen dit rekeningnummer 
mee aan de ziekenfondsen. 

o U registreerde nog geen rekeningnummer of wenst uw 
rekeningnummer te wijzigen 

Registreer dan tijdig uw (nieuw) rekeningnummer via MyRIZIV 

Uw rekeningnummer registeren kan in MyRIZIV 
: https://www.riziv.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/my-riziv.aspx”: 

o uiterlijk op 30/11/2020 voor onze tegemoetkoming voor de 
verstrekkingen die u van 4 mei tot 31 augustus 2020 heeft 

verleend. De periode is verlengd tot 31/12/2020. 
o uiterlijk op 28/02/2021 voor onze tegemoetkoming voor de 

verstrekkingen die u van 1 september tot 30 november 2020 heeft 
verleend. 

Doe dit liever vandaag dan morgen!! 

• Opmerkingen: 
o Waarom krijgt de ergotherapeut (categorie 3) € 100,00/maand en geen € 

500,00/maand zoals andere zorgverstrekkers? 

§ Wij hebben nog geen volwaardig statuut in het RIZIV. Ergotherapeuten, 
diëtsten, podologen, mondhygiënsten en orthoptisten hebben geen 
"overeenkomstencommissie (OC)" 

§ Daardoor hebben wij geen volwaardige "nomenclatuur". De 
nomenclatuurnummers die we hebben vallen niet onder de categorie van 
verstrekkingen die we via een OC kunnen onderhandelen. 

§ Het RIZIV mag enkel budget spenderen aan beroepen die nomenclatuur 
via een OC hebben.  

§ Dus hebben o.a. ergotherapeuten strikt gezien geen recht op 
een tegemoetkoming in de kosten voor PBM. 



§ Deze € 100,00 werd met het bestuur van het RIZIV onderhandeld.  
§ Wij willen het RIZIV uitdrukkelijk danken voor de flexibileit en de 

bereidwilligheid die ze in  deze materie hebben getoond! 
o Er is binnen de sectoren onder categorie 3 heel wat verwarring ontstaan 

betreffende deze tegemoetkoming in de kosten voor PBM. Daarom werd de 
uiterste datum voor de eerste periode verplaats tot 31/12/2020. Wij hopen dat 
dit voldoende zal zijn. Wij wachten af hoe procedure voor jullie loopt. 

o Hebben jullie vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren 
via voorzitter@ergotherapie.be 

____________________________________________________________________________ 

 

2. De strategische voorraad PBM   

→ dringend actie nodig voor 08/01/2021 ← 

Graag verwijzen wij naar deze nieuwsbrief van het Vlaams Agentschap Zorg- en Gezondheid 
(VAZG) https://www.eerstelijnszone.be/strategische-voorraad-pbm-voor-de-ambulante-zorg 

Vraag de strategische voorraad tijdig aan en vergeet niet je plicht om de 
voorraad op peil te houden. 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

3. Vraag als zelfstandig ergotherapeut je RIZIV-nummer aan.   
→ liever vandaag dan morgen ← 

 
Ergotherapie Vlaanderen onderhandelt samen met de Franstalige collega's van UPE 
(https://www.ergo-upe.be), samen onder de Federale koepel Ergotherapie Belgium, met het 
het RIZIV om de postie en de erkenning van de ergotherapie binnen het RIZIV te versterken. 
We zijn er nog niet, maar we blijven doorwerken! 
 

Daarom is het belangrijk dat elke zelfstandige ergotherapeut een eigen RIZIV-
nummer heeft.  

Zonder dit RIZIV-nummer zijn ergotherapeuten "onzichtbaar of onbestaand" 
voor het RIZIV. 

Raadpleeg hiervoor de RIZIV-pagina over 
ergotherapie: https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/ergotherap
euten/Paginas/default.aspx 
Hoe je RIZIV-nummer aanvragen, vind je 
op: https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/ergotherapeuten/Pagi
nas/ergotherapeuten-rizivnummer.aspx 



____________________________________________________________________ 

 
 
OPROEP 

1. Het verspreiden van informatie is een belangrijke taak van Ergotherapie Vlaanderen 
(EV) en de Commlissie EDiTh. Momenteel zijn we niet zeker dat alle 
eerstelijnsergotherapeuten deze belangrijke info van onze overheden hebben 
ontvangen.  
Daarom vragen wij dringend om u aan te melden bij EDiTh 
via edith@ergotherapie.be . Wij zullen je nooit overbelasten met mails, maar willen je 
op de hoogte houden van het reilen en zeilen van de eerstelijnsergotherapie en alles 
wat daarmee te maken heeft. Enkel goed geïnfomeerde ergotherapeuten kunnen 
kwaliteitsvolle zorg bieden. Aanzie je aanmelding bij EDiTh als een signaal dat je 
kwalitative ergotherapie hoog in het vaandel draagt. 

2. De informatie uit deze nieuwsflash maakt ook het groeiend belang van de 
beroepsvereniging voor de toekomst van de ergotherapie duidelijk. Door lid te zijn 
van je beroepsvereniging EV help je mee om de toekomst van je eigen 
ergotherapiepraktijk te versterken. 
Momenteel ligt zowat alles wat met zorg en welzijn te maken heeft op de 
"hervormingstafel". EV is jullie enige garantie dat jullie belangen door 
ergotherapeuten zullen verdedigd worden. En de toekomst is aan de "samenwerkers", 
zowel binnen het eigen beroep als binnen de volledige zorg en welzijn. 
Onze vrijwillige medewerkers zetten zich in om de service aan de leden uit te breiden. 
De Nieuwsbrief is gebonden aan het lidmaatschap, net als onze projecten "Levenslang 
Leren" , "Studentenportaal", de EBP-werking van OKE,  en andere diensten zullen het 
worden.  
EV-lid zijn loont, steeds meer! 

 
Voor verslag, 
Pierre Seeuws, voorzitter EV 
 
email: voorzitter@ergotherapie.be 
gsm: 0472/100 002 


