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Antwoorden op 
vragen 
24/04/2021
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Facturatie

r4

- Lees document veelgestelde vragen

Het huidige circuit voor facturatie (hoofdstuk 4) van vergoedingen van 

indicatiestellingen blijft met de BelRAI screener doorlopen. Je kan € 75 

ontvangen per indicatiestelling die je doet.

Dit zal nog niet automatisch lopen: de dienst moet nog steeds de 

indicatiestellingen factureren aan de zorgkassen. Hiervoor zal men gebruik 

kunnen maken van prestatierapporten ter beschikking in de BelRAI-applicatie.

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/belrai
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/bijlage%202%20handleiding%20BEL%20180208.pdf


Bewaartermijn dossiers DGZ

r5

- Vraag ligt voor bij agentschap



Belangrijke 
linken
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Non-COT organisaties
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- Linken: online/offline applicatie, zorgrelatie 
• www.vlaanderen.be/belrai

• www.vlaanderen.be/zorgrelatiebeheer

• www.vlaanderen.be/belrai-offline

- Demo-filmpjes (aanmaken zorgrelaties, offline/online applicatie)
• https://vimeo.com/553339550

• https://vimeo.com/553354088

- Instructie offline applicatie (smalls)

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fbelrai&data=04%7C01%7Cleen.vandenheuvel%40vvsg.be%7C26300b52ba8345caac5208d91d02c198%7C416a27b7d5b247b68a3da39392c4d6b4%7C0%7C0%7C637572720680356295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zCNrHkWW1bGgL2qZ%2F8ts1a7nQ0803Q7aBzaiLc1AUBU%3D&reserved=0
http://www.vlaanderen.be/zorgrelatiebeheer
http://www.vlaanderen.be/belrai-offline
https://vimeo.com/553339550
https://vimeo.com/553354088
https://www.vvsg.be/knowledgeitem_attachments/instructiefiche_Offline applicatie.docx


COT organisaties
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- Link: offline applicatie

- www.vlaanderen.be/belrai-offline

- Demo-filmpjes (aanmaken zorgrelaties, offline/online applicatie)
• https://vimeo.com/555103720

• https://vimeo.com/553339550

• https://vimeo.com/553354088

- Instructie offline applicatie (smalls)

http://www.vlaanderen.be/belrai-offline
https://vimeo.com/555103720
https://vimeo.com/553339550
https://vimeo.com/553354088
https://www.vvsg.be/knowledgeitem_attachments/instructiefiche_Offline%20applicatie.docx


Regelgeving VSB

25 januari 2021De VVSG stelt zich voor9



Wanneer openen/stoppen rechten?

r10

• Flowchart

• Vraag:

Indien zorgvragers reeds over een zorgbudget zwaar zorgbehoevenden beschikken via de Bel-foto, blijft 
die goedkeuring gelden, ook al volgt een andere/lagere score via de Belrai screener.

→laatste blokje flowchart

Hoe kunnen wij als dienst gezinszorg weten hoe lang iemand een goedkeuring heeft? 

→ Volgende slide

Vaak wordt een goedkeuring verlengd op basis van de herziening gezinszorg omdat wij binnen het jaar ons 
huisbezoek moeten doen. Wie en hoe zal naar zorgvragers communiceren indien er toch geen verlenging 
volgt? De zorgkas doet de communicatie hierrond (bezorgt hen ook cliëntvriendelijke pdf)

https://www.vvsg.be/knowledgeitem_attachments/impact%20BelRAI%20screener%20op%20zorgbudget%2025052021.docx
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Communicatie
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Communicatie
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• Agentschap: algemeen persbericht

• Communicatie naar gebruikers
• Brief (opgemaakt samen met Zorggezind)

vanaf 1/6/2021 beschikbaar op onze VVSG-website & website Netwerk 
Thuiszorg

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/belrai
http://gezinszorg.netwerkthuiszorg.be/nieuws-belrai


Opleidingsaanbod
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Opleidingen
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• Nieuwe medewerkers
• Juni: opleiding VVSG (11 & 25/06)

• Juli-…: continu opleidingsaanbod in samenwerking met Zorggezind

https://www.vvsg.be/opleidingen/vorming-belrai-screener-1?pimcore_object_preview=237184&_dc=1602768245


Meer info

- Algemeen

- Inhoudelijk

- Non-cot: registratie medewerkers in 
ehealth
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https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/belrai
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/belrai
https://www.vvsg.be/knowledgeitem_attachments/eHealth%20Toegangsbeheer%20-%20Instructie%20BelRAI%20v2.pdf


Volgend 
vragenuurtje

Woensdag 23 juni om 10u

Aansluiten via deze link
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MmFmMDE3ZDgtMTY4ZS00NmI3LWIzOWMtMjBlM2Y3ZWVjODU4%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522416a27b7-d5b2-47b6-8a3d-a39392c4d6b4%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522fd4e6a3b-9adf-4985-80f3-ba95960af26b%2522%257d&data=04%7C01%7Cjoke.vandewalle%40vvsg.be%7C09c806b0fe8943cc17fb08d890b430f4%7C416a27b7d5b247b68a3da39392c4d6b4%7C0%7C0%7C637418450881210384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BUTt%2FlxHPLDLpMjMjnjqUfValkF5tFRzNZEAfIMAdd4%3D&reserved=0


Vragen? Bekijk de Veelgestelde vragen

Is jouw vraag niet beantwoord? 
Stuur een mail naar 

leen.vandenheuvel@vvsg.be

Stuurgroep thuiszorg18

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/belrai
mailto:leen.vandenheuvel@vvsg.be

