MEDIPRIMA

DE HERVORMING VAN DE
MEDISCHE HULP VERLEEND
DOOR DE OCMW'S

MediPrima is een informaticasysteem waarmee de prestaties van de
huisarts automatisch terugbetaald kunnen worden voor OCMWbegunstigden die geen verzekering voor geneeskundige verzorging hebben
of kunnen hebben.

MEDIPRIMA

Zonder MediPrima moet de huisarts de betaling van zijn medische
handelingen vragen aan het OCMW waar de patiënt ingeschreven is: dit is
een lang administratief proces en de arts heeft niet de garantie dat hij
effectief terugbetaald zal worden.
MediPrima werd gecreëerd om deze procedure te vereenvoudigen en de
betaling van de medische prestaties ten laste van de POD Maatschappelijke
Integratie te automatiseren.

MediPrima steunt op een database die alle beslissingen tot tenlasteneming
van alle OCMW's centraliseert wat de medische hulp betreft.
Hiermee kunnen:

MEDIPRIMA

•
•

de OCMW's hun beslissingen invoeren;
de artsen de beslissingen van de OCMW's raadplegen en op die
manier de juiste bedragen aan de juiste personen factureren.

MediPrima

MEDISCHE HULP:
WAT IS DAT?

•

De medische hulp is de gedeeltelijke of volledige tenlasteneming van
de medische kosten van personen die een beroep doen op een OCMW,
buiten het stelsel van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

•

Hiermee heeft de begunstigde toegang tot de verzorging door de
betaling van de medische prestaties.

De HZIV betaalt het deel van de medische hulp, verleend door het
OCMW, rechtstreeks aan de arts. Het doet dit in naam van de POD
Maatschappelijke Integratie. Deze kosten zijn ten laste van de Staat.
Opgelet: enkel de terugbetaalbare prestaties in het kader van de verplichte
verzekering (volgens de RIZIV-nomenclatuur) zullen ten laste genomen
worden door de Staat.

MEDISCHE HULP:
WAT IS DAT?
De Dringende Medische Hulp, DMH genaamd, is een vorm van
maatschappelijke hulp die enkel bestemd is voor buitenlandse
personen die hier illegaal verblijven, dit wil zeggen buitenlandse
personen die geen of niet langer een geldige verblijfsvergunning in
België hebben.
Opgelet: de Dringende Medische Hulp moet niet verward worden met
medische hoogdringendheid (spoedgevallen).
Wanneer de zorgen niet kunnen worden uitgesteld, spreekt men van
medische hoogdringendheid. Deze hoogdringendheid wordt niet
bepaald door een wetgeving, maar door de praktijk.

WIE KAN ER DE MEDISCHE HULP genieten?

Er bestaan 3 categorieën personen die medische hulp kunnen genieten:

1
De personen die illegaal
verblijven en die behoeftig
zijn

2
De personen met
verblijfsvergunning die geen
verzekering voor
geneeskundige verzorging
kunnen genieten
(geregulariseerde personen…)

Momenteel zijn enkel de behoeftige
personen die
ofwel illegaal verblijven
ofwel niet verzekerd en niet-verzekerbaar zijn
betrokken bij MediPrima.

3
De verzekerde personen die
steun van het OCMW
genieten

Wanneer een persoon verzorging nodig heeft,
maar niet over voldoende middelen beschikt om
de medische kosten te dekken, moet hij eerst
medische hulp vragen aan het OCMW.

U ONTVANGT
EEN PATIENT
MEDIPRIMA

Het OCMW zal dan beslissen of het tussenkomt in
de uitgaven voor geneeskundige verzorging.

Het zou kunnen dat de patiënt die illegaal verblijft en/of weinig bekend
is met de administratieve procedure zich toch bij u aanbiedt alvorens
naar het OCMW te gaan.

U ONTVANGT
EEN PATIENT
MEDIPRIMA

U verwijst hem door naar het OCMW opdat er een dossier voor hem
wordt geopend.

Pas bij medische dringendheid moeten de zorgprestaties
onmiddellijk verleend worden.
Na de verzorging moet u
• de patiënt naar het bevoegde OCMW sturen
• dit OCMW contacteren

U ONTVANGT
EEN PATIENT
MEDIPRIMA

Wat is het bevoegde OCMW voor uw patiënt?
Het OCMW waar de patiënt zijn verblijfplaats heeft.

Zolang het OCMW geen beslissing heeft genomen, zullen
de kosten verbonden aan de geneeskundige verzorging
niet ten laste genomen worden.

Om uw medische prestaties correct en aan de juiste debiteur te
factureren, moet u met uw medische software controleren of de
verzorging gedekt is door ofwel een ziekenfonds, ofwel door een
MediPrima-beslissing.

U ONTVANGT
EEN PATIENT
MEDIPRIMA

MediPrima

Wanneer?
De dag van de prestatie zelf, voor deze
uitgevoerd wordt.

Om alle functionaliteiten van MediPrima zo goed mogelijk te
gebruiken, moet u:

DE STAPPEN IN
MEDIPRIMA

1

De patiënt identificeren

2

De beslissing tot tenlasteneming raadplegen

3

Het tarief raadplegen

IDENTIFICATIE VAN DE PATIENT

De opzoeking gebeurt enkel via het identificatienummer van de patiënt, dit wil zeggen zijn INSZ-nummer
(identificatienummer bij de sociale zekerheid) of BIS-nummer.
U vindt dit:
•

op zijn officieel identificatiedocument.

•

Indien de patiënt geen officieel identificatiedocument
heeft, zal hij zijn MediPrima-informatieformulier
voorleggen, dat afgeleverd werd door het OCMW.

Opgelet: indien de patiënt geen officieel identificatiedocument , noch een
MEDIPRIMA-informatieformulier heeft, dan moet u hem, in de mate van het
mogelijke, terugsturen naar het OCMW.

HET INFORMATIEFORMULIER
I.V.M. MEDISCHE HULP

Het INSZ-nummer van de persoon,
of het BIS-nummer ingevoerd
door het OCMW
De identiteitsfoto
van de titularis

Eventueel
de andere minderjarige leden
van het gezin

De naam en voorna(a)m(en)
De geboortedatum en het geslacht

Dit formulier verleent de
houder geen recht en betekent
geenszins een attest
ten tenlasteneming
door het OCMW.

•

DE BESLISSING
VAN HET OCMW

Nadat het INSZ-nummer van de patiënt ingevoerd is, zal het systeem
u de volgende gegevens tonen over de beslissing van het OCMW:
–
–
–

–

Het bevoegde OCMW
De geldigheidsperiode van de beslissing
De tenlasteneming van de Staat
• De percentages van tenlasteneming,
verdeeld in het ZIV-gedeelte (deel van
de factuur van de gezondheidskosten
dat normaal gezien ten laste
genomen wordt door de
verzekeringsinstelling) en het
remgeld.
• Het statuut van de patiënt: legaal,
illegaal
• De beschrijving van de situatie van de
patiënt
De specifieke dekking
• De geldigheidsperiode van deze
dekking
• De lijst met toegelaten zorgverleners
voor de beslissing

DE BESLISSING VAN HET OCMW

DMH attest

FOUTMELDINGEN
De toepassing kan u de volgende berichten laten zien:

?

v

x
Fout

De patiënt is gekend maar
De patiënt is niet gekend

DE PATIENT NAAR HET
BEVOEGDE OCMW
STUREN

• de arts is niet gemachtigd
• de beslissing is verlopen

HET BEVOEGDE OCMW
CONTACTEREN

•
•
•
•

Incorrect identificatienummer
Incorrecte nomenclatuurcode
Incorrecte datum
…

DE FOUT CORRIGEREN

Om van MediPrima het tarief te ontvangen, moet u de code of de
pseudo-code van de prestatie gebruiken.

DE TARIFERING
MEDIPRIMA

Het tarief bestaat uit twee gegevens:
– Het door de Staat te betalen bedrag (HZIV).
– Het van de patiënt terug te vorderen bedrag.
Het MediPrima-systeem kent u eveneens automatisch een
tariefbetalingsverbintenis toe dat u de betaling van de prestatie
garandeert.

Dit nummer moet hernomen worden in de elektronische
factuur.
Vraag vervolgens aan de patiënt het verschuldigde bedrag en
factureer de rest aan de HZIV via uw medische software.

ATTEST DRINGENDE MEDISCHE HULP

•

Indien uw patiënt geen geldige verblijfsvergunning in België heeft, dan moet u een
attest van dringende medische hulp of DMH-attest invullen.

•

Het DMH-attest bevat minstens:
– De datum van de prestatie;
– Het INSZ-nummer (of BIS-nummer) van de begunstigde (de patiënt);
– De categorie van de gedekte prestatie (hospitalisatie, ambulante zorgen,
raadpleging arts, medicatie, ...);
– De begin- en einddatum van de geldigheid van het attest (het is standaard
een maand geldig);
– De naam en het RIZIV-nummer van de arts;
– De handtekening van de arts;
– …

BEWARING EN CONTROLE
VAN HET DMH-ATTEST

Dit attest moet door u bewaard worden in het dossier van de patiënt.
Op termijn zal dit attest vervangen worden door een elektronisch formulier dat
bewaard zal worden in een gecentraliseerde database die beheerd wordt door
de POD Maatschappelijke Integratie.

De aanwezigheid en inhoud van het DMH-attest zal gecontroleerd kunnen worden door de
controlearts van de HZIV.

U kan uw factuur in verband met de MediPrima-patiënten in de vorm van
een elektronisch bestand bestemd voor de HZIV doorsturen via uw
medische software, wanneer u wenst.

DE FACTURATIE
MEDIPRIMA

Dit bestand zal door uw medische software afzonderlijk verwerkt worden
van de verzendingen van facturen in verband met de verzekerden van een
algemeen ziekenfonds en vooral van de Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering.

Geen enkele papieren factuur moet verstuurd worden naar de HZIV.

DE FACTURATIE
MEDIPRIMA

Opgelet: wanneer u overgaat naar de verzending
van elektronische bestanden in het kader van
MediPrima, is het niet meer mogelijk om terug te
keren naar de verzending van papieren facturen.
Elke factuur in verband met MediPrima zal
voortaan elektronisch verstuurd worden.
De verzending van elektronische MediPrimabestanden zal samen met de elektronische
facturatie van derdebetalers verplicht worden.

Bij het ontvangen van een facturatiebestand voert
de HZIV de controle uit in verband met de
ontvankelijkheid van het facturatiebestand en
aanvaardt of weigert de bestanden.

DE FACTURATIE
MEDIPRIMA

De verworpen facturen of prestaties moeten
gecorrigeerd en opnieuw ingevoerd worden in een
latere verzending van facturen.
Na controle, betreffende de aanvaarde facturen,
wordt de betaling van de kosten ten laste van de
Staat zo vlug mogelijk uitgevoerd door de HZIV.

DE VOORDELEN VAN MEDIPRIMA

De voordelen van MediPrima voor uw werk zijn talrijk:

EEN VEREENVOUDIGING
•

•

Eén aanspreekpunt voor
de facturatie:
De HZIV
Een minder zware
administratieve last:
geen papieren facturen
meer

EEN RATIONALISERING
•

•

De volledige procedure
wordt
geïnformatiseerd: de
raadpleging van de
dekking van de patiënt,
de tarifering en de
facturatie
De terugbetalingsmodaliteiten zijn
duidelijk: de tarifering
verloopt rechtstreeks

EEN VERBETERING
•
•

De arts ontvangt een
betaalgarantie
De betaling van de
aanvaarde facturen
gebeurt binnen enkele
dagen

MediPrima

DE HERVORMING VAN
DE MEDISCHE HULP VERLEEND
DOOR DE OCMW'S

CONTACTPERSONEN

•

Technische problemen (toegang, software):
–
–

•

Facturatie:
–

•

Uw leverancier van medische software
eHealth: support@ehealth.fgov.be - tel: 02 788 51 55

HZIV: MediPrima@caami.be - tel: 02 229 34 33

Beslissing van het OCMW:
–

Het betrokken OCMW

–

De OCMW-helpdesk ocmw-cpas@smals.be – tel: 02 787 58 27

DOCUMENTEN EN NUTTIGE LINKS

•

De website van de POD Maatschappelijke Integratie
http://www.mi-is.be/fr/themes/aide-medicale/mediprima

•

De PDF van de opleiding

•

Het formulier voor dringende medische hulp

