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Inleiding

Voorheen: Drie premies

- Praktijktoelage

- Telematicapremie

- Sumehr-premie

Nu: één premie ‘geïntegreerde praktijkpremie’

- Jaarlijks forfaitair bedrag aan huisartsen om praktijkwerking en 
gebruik eHealth-diensten te ondersteunen (basispremie 
praktijk + premie ondersteuning gebruik eHealth-diensten)



Inleiding

Conventie 2020

- Premie met maximum tot 6000 euro

- Zelfde parameters als in 2018 en 2019



Voorwaarden en criteria

• Basispremie: 1000 euro

– Erkend huisarts

– Ingeschreven in georganiseerde wachtdienst

• Beschikbaarheidshonorarium ontvangen (min. 1 maal)

• Geen beschikbaarheidshonorarium maar wel beschikbaar 
voor wacht of vrijgesteld door huisartsenkring

– Voldoende raadplegingen en/of huisbezoeken 
(25.000€ aangerekende prestaties)

NB: niet voor startende artsen (>5 jaar)



Voorwaarden en criteria

• Geïntegreerde premie: 3500-6000 euro

– Voorwaarden basispremie (erkend huisarts –
wachtdienst – prestaties)

– Effectief gebruik eHealthdiensten

• Gemeten via voorwaarden geïntegreerde premie

• Gebruik gehomologeerd softwarepakket



Voorwaarden en criteria

• 10 parameters – 6-8 te halen
– Recip-e (elektronisch voorschrift)

– Aanvragen hoofdstuk IV

– Elektronische facturatie

– Informed consent

– Opladen Sumehr (plus bijkomende Sumehr-bonus)

– Elektronisch beheer GMD

– Medicatieschema – NIEUW

– Evidence Linker – NIEUW

– eAttest – NIEUW

– MyHandicap – NIEUW 



Overzicht criteria

Recipe 25 % Totaal aantal verschillende voorschriften van terugbetaalbare 
medicaties (meetperiode)

Hfdst IV 50 % Totaal aantal hoofdstuk IV aanvragen (meetperiode)

eFac 20 % Totaal aantal raadplegingen voor patiënten met recht op een 
verhoogde terugbetaling (meetperiode)

Informed Consent 25 % Totaal aantal GMD-patiënten per arts in 2020

Sumehr 25 % Totaal aantal GMD-patiënten per arts in 2020

eGMD ON

Medicatieschema 5 Nieuw aanmaken of bestaand aanpassen (meetperiode)

Evidence linker 5 Consultaties van de Linker (meetperiode)

eAttest 5% (meetperiode)

MyHandicap 3 In heel 2020



Overzicht bedragen premie

€800 Artsen in opleiding met erkend pakket

€1000
Minder dan 6 parameters of geen erkend pakket

= basispremie

€3500 6 parameters

€4500 7 parameters

€6000 8 parameters



Bijzondere bepalingen voor starters

• NIEUW voor starters: 2016-2017 werd rekening gehouden 
met GMDs voorafgaande jaar

• Vanaf 2018 wordt er naar de GMD-patiënten in jaar zelf 
gekeken 

– Informed consent en Sumehr kunnen nu ook door starters worden 
gehaald



• Premiejaar werkzaam in geregistreerde groepspraktijk of 
medisch huis en individueel de drempel niet gehaald?

• Wel in orde als de groepspraktijk gemiddeld de vastgestelde drempel 
bereikt

• Bepalen gemiddelde:
– Enkel artsen die het volledige premiejaar erkend waren en werkzaam in die 

praktijken

– Registratie praktijken voor 1 april 2018

• Medisch huis met akkoord voor forfaitaire betaling

• Niet alle parameters zijn van toepassing, andere telling van parameters

Groepspraktijken en medische huizen



Groepspraktijken en medische huizen

Recipe 25 % Totaal aantal verschillende voorschriften van terugbetaalbare 
medicaties

Hfdst IV 50 % Totaal aantal hoofdstuk IV aanvragen

eFac 20 % Totaal aantal raadplegingen voor patiënten met recht op een 
verhoogde terugbetaling

Informed Consent 25 % Totaal aantal GMD-patiënten per arts in 2020

Sumehr 25 % Totaal aantal GMD-patiënten per arts in 2020

eGMD ON

Medicatieschema 5 Nieuw aanmaken of bestaand aanpassen

Evidence linker 5 Consultaties van de Linker

eAttest 5%

MyHandicap 3 In heel 2018



Groepspraktijken en medische huizen – bedragen premie

€800 Artsen in opleiding met erkend pakket

€1000
Minder dan 5 parameters of geen erkend pakket

= basispremie

€3500 5 parameters

€4500 6 parameters

€6000 7 parameters



• Meting aantal parameters in 2e helft meetjaar

• In principe juni-juli: aanvraag via MyRiziv

• Vergoeding 2019: aanvraagperiode verlengd tot 31/12/2020!

• Steeds opletten: kijk cijfers na, aanvaard = aanvaard

• Belangrijk om bij betwistingen de juiste procedure te volgen

• Let ook op de afsluitdatum van de premie!

• Basispremie kan ook via papier aangevraagd worden

Aanvragen premie



Volgend jaar?

• Te bepalen via conventie 2021

• Aantal parameters misschien weg?

– eGMD wordt verplicht

– Recip-e is in principe verplicht

– Informed consent soms ook ter discussie

• Mogelijke nieuwe parameters?

– Multiattest wordt genoemd (alle arbeidsongeschiktheidsattesten 
in 1 digitaal attest)



Extra premie 2020

• Covid-barometer opgestart in oktober 2020, looptijd tot 
maart

– 1 arts per praktijk stuurt eForm door (5 diagnostische gegevens)

– Einde van de dag of voor 10u volgende dag

– Premie:

• Gemiddeld 2/wk: 400 euro

• Gemiddeld 4/wk: 800 euro

Meer info: https://www.sciensano.be/nl/projecten/covid-19-barometer-de-
huisartsenpraktijken-versie-20



Vragen?

• U kan ook steeds Domus Medica contacteren met specifieke 
vragen:

elfi.goesaert@domusmedica.be

Of 

info@domusmedica.be
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