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Geachte collega’s,
Met deze nodigen wij U uit voor de derde vorming van 2010.
Deze zal plaats hebben op DONDERDAG 02 DECEMBER om 14 uur in:
Zaal “CLASSICS” te Sint-Kwintens-Lennik, Frans Vandersteenstraat 120

“Controle van het RIZIV, wat nu…?”
Heel wat (zelfstandige) thuisverpleegkundigen krijgen vroeg of laat te maken met een controle van
het RIZIV, meer bepaald de DGEC (Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle). Niet zelden
komen heel wat problemen aan het licht. Deze kunnen ontstaan uit onwetendheid, uit onnodig
risico, enz… Mits goede informatie kan heel wat van dit leed worden voorkomen.
Om die reden organiseert de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandig Verpleegkundigen
(VBZV) een reeks bijscholingen met sprekers van het RIZIV (DGEC).
Omdat dit een interessant onderwerp is voor een bijscholing, hebben wij gevraagd deze bijscholing
te organiseren in onze streek.
Programma:
• 13u30 Verwelkoming
• 14u00 Werking van de DGEC en hoe de controles verlopen (voorstelling door Geneesheer
Inspecteur Dr Douchy of Dr Renauld)
• 14u30 Hoe werkt een verpleegkundige correct in de thuiszorg (voorstelling door ervaren
verpleegkundige controleur mevr. De Graef Lieve)
• 15u00 Vragen en antwoorden. (u kan ons eventueel uw vragen vooraf bezorgen op
info@vbzv.be en dit voor 25 november)
• 16u00 Napraten bij een drankje
• 16u30 einde
Inschrijven is verplicht via VBZV en kan via een overschrijving op rekeningnummer:
363-0304080-25 met vermelding van uw volledige naam en voornaam, (eventueel) lidnummer.
Leden van VBZV betalen 10€, niet leden 20€. U krijgt een fiscaal- en aanwezigheidsattest.
Gelieve zoveel mogelijk collega’s aan te moedigen, om deze bijscholing te volgen. Er is een
maatregel in de maak die het volgen van bijscholing over nomenclatuur en wetgeving
terugbetaalt via een premie (lees in het Verband).
U kan ter plaatse lid worden van VBZV. Info via VBZV secretariaat:02/734 59 49 of info@vbzv.be
Al wie lid is van onze “eigen” KRING van Zelfstandige Thuisverpleegkundigen regio
Zennevallei/Pajottenland en deze bijscholing volgt, krijgt nadien 10€ teruggestort door onze
penningmeester. Enige voorwaarde: uw lidgeld 2010 moet gestort zijn op onze rekening !!
Wie zijn lidgeld nog niet betaald heeft, kan dit alsnog doen op rekeningnummer: 733-0111676-59
v/d Kring Zelfstandige Verpleegkundigen met vermelding lidgeld 2010.
Met dank aan de firma CORILUS, de IT-partner voor medische professionals

