
IMPULSEO
Als steunpunt voor Impulseo helpt Domus Medica u met uw aanvraag. 

Voor meer informatie: mail naar annemie.verwilt@domusmedica.be of 

surf naar http://www.domusmedica.be/impulseo

Annemie Verwilt
Verantwoordelijke Impulseo

Mechelen - 13 november 2018



Impulseo - Vlaanderen

Impulseo I

Aan te vragen na het bekomen van uw erkenning als huisarts:

• Renteloze lening (15.000 euro)

• Premie (20.000 euro)
Nieuwe installatie in een huisartsarme zone

Impulseo II en III

Tegemoetkoming voor praktijkassistentie en telesecretariaat



Impulseo I - Vlaanderen

Renteloze lening 15.000 euro

Eerste installatie: een installatie binnen vier jaar na het bekomen 
van de erkenning als huisarts of na de terugkeer uit een 
ontwikkelingsland. 
Kan al aangevraagd worden als 2de jaars Haio als een bewijs van aankoop van een onroerend goed kan 
voorgelegd worden waar later een huisartsenpraktijk gevestigd zal worden.

15.000 euro: renteloos, eerste jaar geen terugbetaling. Vier jaar 
maandelijkse terugbetaling van 312 euro/maand



Impulseo I - Vlaanderen

Premie 20.000 euro

Nieuwe installatie in een huisartsarme zone: (hetzij de eerste installatie 

hetzij de verhuizing van een huisartsenactiviteit, gelokaliseerd in een zone die niet 
beantwoordt aan één van de vereiste criteria naar een zone die wel beantwoordt aan 
één van de vereiste criteria ofwel de verhuizing van een huisartsenactiviteit, 
gelokaliseerd in een zone die beantwoordt aan één van de vereiste criteria, naar een 
andere identieke zone door een erkende huisarts die de in dit artikel beoogde 
vergoeding nooit heeft genoten).

De zones zijn te raadplegen op de website van de Vlaamse 
overheid: www.zorg-en-gezondheid.be/prioritaire-zones-huisartsen



Impulseo I - Vlaanderen



Impulseo I - Vlaanderen

• Huidige erkenningen lopen tot 31 dec 2019.

• Vlaamse overheid stelt lijst op in overleg met RIZIV.

• Uitzonderingen via de huisartsenkringen mogelijk vanaf juni 
2019 (vb. veel huisartsen >65 jaar die uit de berekening 
kunnen genomen worden).



Impulseo I - Vlaanderen

Gebruik renteloze lening en premie

Het geld dient gebruikt te worden voor uw installatie als huisarts. 



Impulseo I - Vlaanderen

INDIENEN VAN HET DOSSIER

• we brengen je aanvraag in orde en begeleiden je administratief 
tot de premie of lening op je rekening staat.

• De volledige procedure duurt ongeveer 3 maanden.

• Aanvraag en informatie via annemie.verwilt@domusmedica.be



Samenstelling dossier

• Aanvraagformulier: volledig in te vullen en ondertekenen

• Bewijs voor deelname aan de huisartsenwachtdienst: in te vullen en te 

ondertekenen door de verantwoordelijke van de wachtdienst

• Verder moet u volgende bijlagen toevoegen:

- Duidelijke recto verso kopie van uw ID-kaart

- Eventueel samenwerkingsovereenkomst

- Voor premie: bewijs van installatie in een huisartsarme 
zone. Dit kan de samenwerkingsovereenkomst zijn, een
huurovereenkomst, eigendomsbewijs, onroerende voorheffing



Impulseo I - Brussel

• Premie 25.000 euro: Voor alle artsen die zich binnen de 5 jaar na het 
bekomen van hun erkenning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
vestigen en die nog geen premie in een ander gewest hebben 
aangevraagd.



Impulseo I – Vlaanderen en Brussel

• Belastbaarheid van de premie: 

Uitzonderlijk tarief van 16,5%, dus niet als beroepsinkomen



Samenstelling dossier

• Aanvraagformulieren: 
op te vragen bij Annemie.verwilt@domusmedica.be

mailto:Annemie.verwilt@domusmedica.be


Impulseo I

• Ondersteuning nodig bij de opstart van de praktijk of om een 
samenwerking op te zetten? 

• Contacteer ons kennisdomein praktijkorganisatie: 
lieve.vanrompay@domusmedica.be 



WAAR?

• Domus Medica is erkend als steunpunt

• Dus maar één adres:  

03/425.76.76

annemie.verwilt@domusmedica.be

Per post: Domus Medica, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen

mailto:annemie.verwilt@domusmedica.be



