
Inzet thuisverpleegkundigen 
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provinciaal consortium cohortzorg TV

een initiatief ondersteund vanuit het
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Wat?

Professioneel inzetten van thuisverpleegkundigen (mét een 
RIZIVnr) op vergoede basis

naast hun opdracht in de reguliere zorg in de thuisverpleging

i.s.m. vrijwilligers o.b.v. een vrijwilligers vergoeding en andere 
professioneel ingezette verpleegkundigen (geen RIZIVnr) of 
vaccinatoren op vergoede basis – gezonde balans i.f.v. 
continuïteit en bedrijfszekerheid op lange termijn

o.b.v. gemaakte afspraken met VA Z&G
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Overeenkomsten
modellen in afspraak met VA Z&G – cf. nieuwsbrief en website
alle elementen hebben hun belang – zoeken naar oplossingen/aanpassingen –
aangepaste verwoording
tussen vaccinatiecentrum en het provinciaal consortium  -
algemeen kader voor samenwerking
alle TV’n via het consortium – is aan te bevelen – achteraf informatie door te geven 
aan RIZIV (bewijs van alternatieve activiteit als TV)
gepland is gepland – 7 dagen vooraf – wekelijkse opvolging  - overmacht indien er 
geen vaccins zijn
47,25€ per uur – all-in – blokken van min 4u tot max 8u -
tussen het vaccinantiecentrum en de 
praktijk/dienst/organisatie TV
o.b.v. de doorgestuurde set aan noodzakelijke gegevens per TV
betaling op maandbasis – gegroepeerd – belang van transparante 
planning/registratie van gepresteerde uren
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Inplannen van TV’n in de planning van het VC

lijsten beschikbare TV’n in het prov. consortium TV versus 
lijsten in het VC – probleem overlap (TV rechtstreeks) – geen 
kandidaat vrijwilligers!!!

planningssystemen – BooKU – Beeple – andere
probleem/good practice - toegang voor de planners van het 
prov. consortium TV  - bereid daarmee te werken en het aan te 
leren!  
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Factuur ?

Het kan zoals oorspronkelijk afgesproken met (onze voorkeur)
een betalingsvoorstel o.b.v. de geregistreerde uren per maand en per 
praktijk/dienst/organisatie TV  - bevestigd vanuit deze praktijk/dienst/organisatie TV 
voor betaling

Alternatief
maandelijkse doorzending van de geregistreerde uren per maand en per 
praktijk/dienst/organisatie TV – beantwoord met een factuur vanuit deze 
praktijk/dienst/organisatie TV aan het VC   - i.f.v. betaling

Fiscale Fiche?
Cave!  - in alle gevallen zal nog steeds een fiscale fiche op jaarbasis moeten 
volgen als bewijs van de globale uitbetaling.
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Wekelijks overleg 
tussen het provinciaal consortium TV en het Vaccinatiecentrum 
(HR-manager)

voorbije week – transparant overzicht van ingezette uren TV (wie, wat en wanneer) 
t.o.v. het totaal aan ingezette mankracht in uren als vaccinator – i.f.v. verantwoording 
inzet o.a. t.a.v. RIZIV

volgende week – bevestiging afspraken en laatste bijsturingen of extra inzet –
vastklikken!

volgende weken – proactief vooruit kijken – lange termijn planning (feestdagen, 
vakanties, …)

andere issues oplossen! – spreken – oplossingen uitwerken!
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Vragen?

Noodzakelijke bijsturingen?

Neem contact met de 5 provinciale coördinatoren van de 
consortia TV  en benut permanentie via de 0800-lijnen

Een overzicht kan je hier terugvinden:
Provinciale coordinatoren
0800 nummers per provincie
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https://www.nptv.be/wp-content/uploads/2021/02/Provinciale-coordinatoren-cohortzorg.pdf
https://www.nptv.be/wp-content/uploads/2021/02/0800-nummers.pdf

