
Beste leden,

Bedankt voor de betaling van je lidmaatschap 2021. De lidkaart en attesten voor
terugbetaling mutualiteiten zijn enkele weken geleden verstuurd. Normaal heb je die
ondertussen gekregen.

Om terugbetaling te krijgen moet je voor het Neutraal en Vlaams Ziekenfonds het attest
kopïëren en bij iedere aanvraag tot terugbetaling steken.

Wij willen je ook op de hoogte brengen van de laatste corona maatregelen voor het
zorgpersoneel.

Zorg en Gezondheid heeft in nauw overleg met de sectoren een lijst opgesteld van een
80-tal zorg- en welzijnsberoepen die ook prioritair gevaccineerd moeten worden.
Zorgverleners zoals psychotherapeuten en psychologen kunnen zich op een lijst laten
plaatsen om sneller gevaccineerd te worden. Dit kan uiterlijk tot 17 maart 2021. Je vindt alle
info op https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie-van-zorgprofessionals-eerste-lijn

De coördinatie wordt verzorgd door de lokale liaison kringen. Indien je wil nagaan of je als
zorgverlener bent opgenomen in de lijst van een bepaalde doelgroep, is er een online tool
ter beschikking waarop je kan nagaan of je al of niet op de lijst vermeld staat.

De psychotherapeuten die geen psycholoog zijn vallen onder de liaison mentaal welzijn,
de klinisch psychologen onder de liaison klinisch psychologen. Je moet zelf de gepaste
liaison contacteren indien je in de tweede fase wenst opgenomen te worden.
De contactgegevens van je liaison vindt men op de volgende site https://vivel.be/liaisons/

Hoe dien ik een aanvraag in voor prioritaire vaccinatie bij mijn liaison indien ik niet op
de lijst sta ?
1. Je geeft je voornaam, naam, rijksregisternummer, beroepsgroep, mailadres, GSM
nummer, domicilie- en werkadres door
2. Je toont aan dat je een actieve zorgprofessional bent aan de hand van bijvoorbeeld RIZIV
nummer, lidmaatschap van je beroepsvereniging, je website, verklaring van je sociaal
verzekeringsfonds,…
3. Je contactpersoon of liaison evalueert je aanvraag. Het is de populatiemanager die
uiteindelijk de aanvraag goedkeurt. Binnen een 5-tal werkdagen krijg je een bericht met de
boodschap of je aanvraag al dan niet aanvaard werd.

De liaisons zijn het aanspreekpunt voor vragen en om te signaleren dat je ontbreekt op de
lijst. Deze liaisons zullen dan beoordelen of je al dan niet kan toegevoegd worden en dus
uitgenodigd kan worden voor vroegtijdige vaccinatie. Je zal dus moeten aantonen dat je
actief bent in je beroepsgroep en de reden waarom jij uitgenodigd moet worden voor
prioritaire vaccinatie.

Met de lente in het verschiet, wensen wij je een gezond werkjaar.

Met vriendelijke groeten,

https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie-van-zorgprofessionals-eerste-lijn
https://vivel.be/liaisons/
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