Directoraat-Generaal
Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer
Cel Dringende medische hulpverlening
en Eerstelijnszorg

Formulier terug te sturen naar:
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Mr. Freddy Storme
Eurostation Blok II, Bureau 2D274
Victor Hortaplein40, bus 10
B-1060 Brussel

Subsidieaanvraag voor het gebruik van een centraal oproepnummer – jaar 2011
Benaming van de huisartsenkring:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Erkenningsnummer:..............................
Adres:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Centraal oproepnummer:.................................................................................................
Voor de 0900-nummers: Kosten ten laste van de oproeper……………………………………...
Ps: De kosten van de oproep die gefactureerd worden aan de oproeper mogen niet hoger zijn dan de prijs
van een gewone zonale oproep.

a) De wachtzone is volledig gedekt door het centraal oproepnummer.

JA/
NEE

b) De patiëntenoproepen worden tijdens de wachtdienst via het centraal
oproepnummer gecentraliseerd.

JA/
NEE

c) De telefooncentrale is bemand (aanwezigheid van een operator tussen de
oproeper en de huisarts van wacht).
- Gelieve ons het activiteitencontract over te maken met vermelding van de
naam van deze perso(o)n(en).*

JA/
NEE

d) De patiëntenoproepen worden doorverwezen naar de meest adequate
participerende verstrekker volgens overeengekomen procedures.

JA/
NEE

e) Er wordt een interne registratie bijgehouden van de patiëntenoproepen.

JA/
NEE

f1) Er wordt een billijke financiële bijdrage in de exploitatiekosten geleverd
door de betrokken beroepsbeoefenaars.

JA/
NEE

f2) Er wordt een billijke financiële bijdrage in de exploitatiekosten geleverd
door andere bronnen (Andere dan de subsidie van het RIZIV uitgekeerd voor de
werking van de kring):

- Soort bijdrage:……………………………………………….
- Bedrag van deze financiële tegemoetkoming:………………..

JA/
NEE

g) Er wordt een wederzijdse samenwerking opgezet met andere
beroepsdisciplines van de eerste lijn op contractuele basis.
- Gelieve nader te omschrijven hoe deze samenwerking is georganiseerd
(kopie van het contract bijvoegen).*

JA/
NEE

h) Er worden initiatieven omtrent de veiligheid van de verstrekker
geïmplementeerd.
- Omschrijving van deze initiatieven.*

JA/
NEE

Ik ondergetekende ..................................………………………………... – voorzitter
van de bovenvermelde huisartsenkring – verklaar op erewoord dat deze aangifte,
alsook de bijgevoegde documenten, waarheidsgetrouw zijn.
Opgemaakt te ………………………………., op ………………………………

Handtekening van de voorzitter:

Vak bestemd voor de administratie
Aanvraag aanvaard / geweigerd
Datum:
Motivatie in geval van weigering:

* Dit document kan enkel gevalideerd worden indien de bewijsstukken bijgevoegd zijn!

