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Starten en groeien in kwaliteit
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Jo Van Hoof Verantwoordelijke expertisedomein Kwaliteit en Vorming Domus Medica
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https://www.domusmedica.be/startersgids-0
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“Een titel die aantoont dat de houder ervan met succes een theoretische en praktische opleiding heeft 
gevolgd. Als huisarts heb je deze nodig binnen de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging in België, zodat de terugbetaling van je prestaties aan je patiënten mogelijk is.”

▪ Vanaf 3 maanden voor het einde van de opleiding als huisarts kan je je erkenning aanvragen.

✓ Indienen bewijsstukken bij Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaams):

✓ Aanvraagformulier tot erkend huisarts

✓ Attest inschrijving Orde der Artsen (mag niet ouder zijn dan 3 maanden)

✓ Diploma master huisartsgeneeskunde of een ander bewijsstuk dat aantoont dat u aan de algemene 
erkenningscriteria i.v.m. de theoretische opleiding voldoet

✓ Indienen via het e-loket

Meer informatie: https://www.zorg-en-gezondheid.be/procedures/de-erkenning-aanvragen-als-huisarts
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Erkenning

https://www.zorg-en-gezondheid.be/formulier-om-een-erkenning-als-huisarts-aan-te-vragen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/het-e-loket
https://www.zorg-en-gezondheid.be/procedures/de-erkenning-aanvragen-als-huisarts


▪ Erkenning als huisarts is van onbepaalde duur. Je hoeft geen aanvraag tot verlenging of 
bewijsstukken in te dienen.

▪ Wel, bekwaamheid behouden en ontwikkelen door praktische en wetenschappelijke vorming

Kwaliteitswet; Art. 21.

“Iedere huisarts is verplicht deel te nemen aan de medische permanentie [wachtdienst] in de zone 
waar hij/zij het beroep uitoefent. Om aan deze plicht te voldoen, neemt de huisarts deel aan de 
medische permanentie georganiseerd door een erkend functioneel samenwerkingsverband van 
huisartsen dat afspraken maakt omtrent de medische permanentie in de betrokken zone.”

✓ Via je lidmaatschap van de huisartsenkring kan je de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de 
wachtdienst in orde brengen. Neem contact op met je huisartsenkring en/of wachtpost in de buurt. 
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Erkenning behouden



▪ Erkenning

▪ Accreditering

▪ Geïntegreerde praktijkpremie

▪ Impulseo

▪ Adviezen voor een Kwaliteitsvolle Huisartsenpraktijk Domus Medica

25/10/2022 7

Starten en groeien in kwaliteit



“Erkenning van jouw deelname aan vormingsactiviteiten en peer review-sessies (Lokale 
Kwaliteitsgroep; LOK), met als doel de kwaliteit van geleverde zorg op peil te houden.”

▪ Federaal (RIZIV)

▪ Voorlopige accreditering van 1 jaar

✓Hiervoor moet je…

✓ ingeschreven zijn in een LOK;

✓ erkenning hebben aangevraagd bij de Erkenningscommissie van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

▪ Aanvragen op het moment van aanvraag erkenning tot uiterlijk 3 maanden na de erkenning, via 
webtoepassing voor het beheer van accreditering

Meer informatie: 
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/kwaliteit/accreditering/Paginas/voorlopig
e-accreditering-erkend-binnenkort.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/accreditering-webtoepassing.aspx
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Accreditering

https://www.inami.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/accreditering-webtoepassing.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/kwaliteit/accreditering/Paginas/voorlopige-accreditering-erkend-binnenkort.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/accreditering-webtoepassing.aspx


▪ Accrediteringsperiode van 3 jaar (60 CP’s)

▪ Verleng je accreditering minstens 2 maanden voor het einde van je lopende accrediteringsperiode.

✓ Voorwaarden voor verlenging:

✓ Minimaal 20 CP’s per jaar

✓ Minimaal 3 CP’s in de rubriek ‘Ethiek en Economie’

✓ Minimaal 2 deelnamen aan een LOK

✓ Jaarlijkse drempelactiviteit van minimum 1.250 patiëntencontacten (minstens 5 contacten per werkdag; 
raadplegingen (incl. teleconsultaties) en huisbezoeken)

(behalve voor jonge artsen in hun eerste 4 praktijkjaren)

▪ Als geaccrediteerd arts ontvangt u een jaarlijks forfaitair accrediteringshonorarium dat een deel van 
uw vormingskosten dekt (momenteel 645,84 euro) + verhoogd honorarium

Meer informatie: 
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/kwaliteit/accreditering/Paginas/voorlopig
e-accreditering-erkend-binnenkort.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/accreditering-webtoepassing.aspx

25/10/2022 9

Verlenging accreditering

https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/kwaliteit/accreditering/Paginas/voorlopige-accreditering-erkend-binnenkort.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/accreditering-webtoepassing.aspx


“Een groep van collega’s, artsen of artsen-biologen, die hun medische praktijkvoering delen en 
kritisch beoordelen (peer review) om de zorgkwaliteit te verbeteren.”

▪ Voorwaarden

▪ Minimaal 8 – maximaal 25 artsen

▪ Een arts kan slechts van één LOK lid zijn. 

▪ Slechts eenmaal per jaar kan men van LOK veranderen.

▪ Als geaccrediteerd arts kan je een eigen LOK oprichten.

Meer informatie: 
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/
individuelezorgverleners/artsen/kwaliteit/accreditering/
Paginas/artsen-accreditering-LOK-werking.aspx
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Lokale Kwaliteitsgroep (LOK)

https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/kwaliteit/accreditering/Paginas/artsen-accreditering-LOK-oprichten-nieuwe.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/kwaliteit/accreditering/Paginas/artsen-accreditering-LOK-werking.aspx
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“Een forfaitair bedrag dat jaarlijks wordt uitbetaald door het RIZIV aan huisartsen om de werking van 
de praktijk en het gebruik van e-diensten te ondersteunen.”

▪ Voorwaarden

▪ U bent in de loop van het premiejaar gestart als HAIO of bent in het volledig premiejaar HAIO?

• Effectief actief als HAIO

• Gebruik aanvaard softwarepakket

▪ U hebt in de loop van het premiejaar uw opleiding beëindigd?

• Effectief actief als huisarts

• Gebruik aanvaard softwarepakket

• Gebruik e-diensten en behalen van aantal parameters

▪ De verschillende scenario’s kan u raadplegen op de website van het RIZIV.
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Geïntegreerde praktijkpremie

800 euro

1.000 tot 6.000 euro

https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/hulp/geintegreerde-praktijk/Paginas/default.aspx


▪ 10 parameters

• Recip-e (elektronisch voorschrift)

• Aanvragen terugbetaling geneesmiddelen via hoofdstuk IV van MyCarenet

• Factureren verhoogde tegemoetkoming via eFact

• Informed consent via het eHealthplatform voor GMD-patiënten

• Opladen Sumehr (plus bijkomende Sumehr-bonus)

• Elektronisch beheer GMD

• Medicatieschema

• Cebam Evidence Linker

• Factureren via eAttest

• MyHandicap

Meer informatie:
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/hulp/geintegreerde-
praktijk/Paginas/default.aspx
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Geïntegreerde praktijkpremie

Bedrag Per handeling Medische huizen

800 euro HAIO met erkend pakket HAIO met erkend pakket

1000 euro < 6 parameters of geen erkend 
pakket (basispremie)

< 5 parameters of geen erkend 
pakket (basispremie)

3500 euro 6 parameters 5 parameters

4500 euro 7 parameters 6 parameters

6000 euro 8 parameters 7 parameters

https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/hulp/geintegreerde-praktijk/Paginas/default.aspx


▪ 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.

▪ Premie voor 2021 aanvragen vanaf 18 juli t.e.m. 31 oktober 2022 via MyRiziv

▪ Kijk de cijfers goed na: aanvaard is aanvaard.
U kan beroep indienen binnen de 60 dagen na kennisgeving. 
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Aanvraag premie
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▪ Impulseo I

▪ Aan te vragen na het bekomen van uw erkenning als huisarts of als laatstejaars HAIO bij aankoop van een 
vastgoed waar u binnen de 12 maanden zal werken als erkend huisarts.

▪ Renteloze lening (maximaal 35.000 euro)

▪ Extra renteloze lening van 10.000 euro voor een bijkomende investering in samenwerking. Enkel 
te gebruiken voor de kosten van een bijkomende ruimte of bijkomende infrastructuur voor een
praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige in loondienst en niet voor het vergoeden van 
personeelskosten.

▪ Impulseo II en III

▪ Tegemoetkoming voor praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige en telesecretariaat

▪ Aanvragen kunnen ingediend worden bij Domus Medica 

Meer informatie:
https://www.domusmedica.be/uw-praktijk-beroepsondersteuning/impulseo-0
annemie.verwilt@domusmedica.be
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Aanvragen Impulseo Vlaanderen

https://www.domusmedica.be/uw-praktijk-beroepsondersteuning/impulseo-0
mailto:annemie.verwilt@domusmedica.be


▪ Impulseo I

▪ Jonge huisartsen (die voldoen aan alle criteria van het besluit) kunnen een subsidie van maximaal 15.000 
euro krijgen als ze zich vestigen in een wijk met een huisartsentekort in het Brussels Gewest.

▪ Multidisciplinaire structuren (die voldoen aan alle criteria van het besluit) kunnen een subsidie van 
maximaal 150.000 euro krijgen. Multidisciplinaire structuren die bovendien gevestigd worden in een wijk 
met een huisartsentekort, kunnen tot 225.000 euro subsidie krijgen.

▪ Impulseo II en III

▪ Tegemoetkoming voor praktijkassistentie en telesecretariaat

Meer informatie:
https://www.ccc-ggc.brussels/nl
impulseobrussel@ggc.brussels
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Aanvragen Impulseo Brussel

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/01/27/2022020230/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/01/27/2022020230/justel
https://www.ccc-ggc.brussels/nl
mailto:impulseobrussel@ggc.brussels
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Wat?

▪ De adviezen beschrijven een kwaliteitsvolle, betrouwbare huisartsenpraktijk.

▪ Gebaseerd op internationale modellen en toegepast op onze Vlaamse context.

▪ Ondersteuning om aan de slag te gaan met praktijkverbeterende projecten.

Voor wie?

▪ Het geheel vormt de basis voor praktijken die 

hun kwaliteit willen toetsen en verbeteren.

▪ Voor startende praktijken is het een hulpmiddel 

om de eerste stappen te kunnen zetten.

▪ Samen met eventuele medewerkers binnen de praktijk.
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Doel adviezen
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Nov 2019

Projectoproep Domus Medica 

Dec 2019
Dec 2019-
Jan 2020

Kernteam (bijsturing coaching team): internationale literatuurstudie:
VK (QOF), Frankrijk (ROSP), België (activiteitenverslag), Nederland (Normen), Australië 
(RACGP), EPA/POP, Duitsland, Canada

Maa - Apr 
2021

Feedback 5 LOK’s + expertisegroep Kwaliteit en Vorming + 
expertisegroep Praktijkorganisatie

Tw
ee

ja
ri

g 
tr

aj
ec

t

Najaar            
2021

Toekomstplan uitvoeren, officiële lancering op de 
Huisartsenconferentie en Vakbeurs 2021

Toekomst

Continue opvolging

Totstandkoming adviezen



Wilt u weten hoe u best uw stock beheert?
De toegankelijkheid van uw praktijk verbetert?
Interne samenwerkingsafspraken maakt?
Uw praktijk professioneel evalueert…?

Bekijk dan de adviezen die helpen om de kwaliteit in uw praktijk te optimaliseren!

Deze adviezen zijn gebaseerd op internationale modellen en worden voortdurend 
aangevuld en geactualiseerd.

Het overzicht van de adviezen, een uitgebreidere toelichting en ondersteunende 
praktijkmaterialen vindt u op de website: www.domusmedica.be/adviezen
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Adviezen voor een Kwaliteitsvolle Huisartsenpraktijk

Meer informatie? Of zelf informatie delen over kwaliteitsadviezen in de praktijk?
Neem dan contact op met jo.vanhoof@domusmedica.be.


