
48 Veel voorkomende termen

Veel voorkomende termen

Echelonnering: 
Doorverwijzing van de huisdokter naar de specialist. In sommige gevallen met extra remgeldvermindering.RIZIV:
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geneeskunde voor het volk:
Geneeskunde voor het Volk is een dienst van de Partij Van de Arbeid (PVDA). Geneeskunde voor het Volk (GvhV) is 
een netwerk van 11 eerstelijnscentra, verspreid over gans België. De eerstelijnszorgen zijn er gratis. 

Geconventioneerd zorgverlener: 
Een zorgverlener die geconventioneerd is rekent de officiële tarieven aan en aanvaardt het akkoord met de 
mutualiteiten over tarifiëring.

Huisartsenkring: 
Een huisartsenkring is een vereniging van huisartsen uit een bepaalde regio. Zij organiseren de wachtdienst in die 
bepaalde regio. Elke huisartsenkring heeft een voorzitter en organiseert vormingen voor zijn huisartsen.

Isi+-kaart:
De isi+-kaart is er enkel voor kinderen en voor bvb. grensarbeiders (meer info op www.riziv.fgov.be). De kaart bevat 
geen chip met persoonlijke gegevens. Ze dient enkel om je bij de apotheker, in het ziekenhuis en bij bepaalde 
zorgverleners te identificeren, zodat ze toegang krijgen tot je ziekenfondsgegevens.

Nomenclatuurnummer:
Code bepaald door het RIZIV voor een bepaalde medische handeling. Elke code komt overeen met een honorarium 
en/of meerdere bedragen die de mutualiteiten terugbetalen.

Remgeld: 
Of persoonlijk aandeel. Het remgeld is het verschil tussen het wettelijke honorarium en wat de mutualiteit 
terugbetaalt.

Verzamelstaat: 
De verzamelstaat is een lijst waarop de huisarts per maand en per mutualiteit een overzicht maakt van de 
getuigschriften voor verstrekte hulp, waarvoor hij de regeling sociale derdebetaler toepaste. Dit document kan dus 
getuigschriften bevatten van verschillende patiënten aangesloten bij dezelfde mutualiteit.

Wachtdienst:
Een centraal oproepnummer, waarbij de huisdokter van wacht tijdens weekends en op feestdagen de consultaties 
doet in zijn kabinet of bij de patiënt thuis langs gaat.

Wachtpost:
Een centrale plek waar de huisdokters steeds op weekends en op feestdagen om de beurt consultatie houden.

Wijkgezondheidscentrum: 
Een wijkgezondheidscentrum is een laagdrempelig, multidisciplinair centrum voor eerstelijnsgezondheidszorg. Het 
werkt wijkgericht in het kader van het forfaitaire betalingssysteem. De centra krijgen maandelijks per ingeschreven 
patiënt een vast bedrag van de mutualiteit.

ZIV-tegemoetkoming: 
Tussenkomst van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.


