Navorming
Administratie voor Diëtisten
3 april 2019 in Hasselt
of 24 april 2019 in Deinze

Doelgroep: Diëtisten
Plaats: Natuurpunt Limburg, Putvenstraat 112 in Hasselt-Kiewit (3 april)
Zaal Westkouter, Kouter 129 in Deinze (24 april)

Programma:
18:30u Inloop en registratie
19:00 Zorgtrajecten/ Getuigschrift voor verstrekte hulp/ Derdebetalersregel
Sprekers: Hasselt: Eveline Leclere en Ruben Vandael, experten van CM-Limburg
Deinze: Hilde Verfaille, experte CM-MiddenVlaanderen
+ Zorgtrajecten:
• Korte geschiedenis + inhoud.
• Welke nomenclatuurnummers voor welke trajecten?
• Wanneer zijn doktersattesten vereist?
• Wanneer moet een verslag geschreven?
• Hoeveel sessies worden terugbetaald?
• Het verschil tussen Diëtisten en Diabeteseducatoren?
• Zowel voor diabetes als voor nierinsufficiëntie.
+ Hoe een getuigschrift correct invullen:
• Welk bedrag (door het riziv opgelegd of eigen bedrag?)
• Ja/neen-regel?
• Onderste strookje?
• Moet een boekje elk jaar worden afgesloten ook al is het amper gebruikt? Hoe correct afsluiten?
• Hoe lang moeten de boekjes worden bijgehouden?
+ Derdebetalersregel
• Wie, wat, hoe?
+ Vragen

20:30 GDPR/Beroepsgeheim/Communicatie
Tom Goffin, Jurist Nationale raad Orde der artsen
•
•
•
•

Wat houdt de nieuwe GDPR in voor Diëtisten?
Hoe kan een Diëtist medische verslagen doorsturen naar artsen of andere hulpverleners?
Mag er met de patiënt gecommuniceerd worden via mail, Skype (online-consultaties),…?
Wat houdt beroepsgeheim in voor Diëtisten? Specifieke aandachtspunten?

+ Vragen

21:30 Einde
Kosten: € 59,- (inclusief BTW, syllabus, drank)
Over te schrijven op rekening van Kintu:
IBAN: BE51 0017 7351 5462
BIC: GEBABEBB
Inschrijven: Via het inschrijvingsformulier op www.kintu.be
Inschrijven is mogelijk voor Hasselt tot 27 maart 2019, voor Deinze tot 17 april 2019.
Algemene voorwaarden:
-Inschrijven verplicht tot betalen.
-Tot 13 maart/3 april kunt u afmelden voor Hasselt/Deinze en krijgt u het bedrag teruggestort mits €29
inhouding voor administratiekosten. Na 13 maart/3 april is er geen terugbetaling meer mogelijk. U kunt
zich wel kosteloos laten vervangen door iemand anders.
Deze opleiding komt niet in aanmerking voor de KMO-Portefeuille!
Lokatie Hasselt:
De zolderruimte van een prachtig herenhuis te midden van Domein Kiewit:
www.natuurpuntlimburg.be/media/docs/Signalisatie%20naar%20het%20Natuurpunthuis%20van%20Lim
burg%20vanaf%20de%20parking.pdf
Er is de ruime parking van Domein Kiewit.
De korte wandeling naar het gebouw brengt u al meteen in de juiste stemming.
Locatie Deinze:
Zaal 'Westkouter' is gelegen aan de rand van Deinze op 10 min. van de E17 en op 15 min. van de E40. Er
is een ruime parking. Deze is te bereiken via Kouter 129, 9800 Deinze alsook via Aaltersesteenweg 13,
9800 Deinze.

