Vergoedbaar Multidisciplinair Overleg (MDO) 2019
SEL Oostende-Veurne
Overzicht geldig MDO SEL
Overleg-bijeenkomst i.f.v.
afstemming thuiszorg
Aantal professionele
disciplines
Criteria zelfredzaamheid

GDT

OPP

n-GDT

Ja

Ja

Ja

3 (waarvan min. 2 met RIZIV
3 (1 uit GGZ en 1 uit
nummer)
1ste lijn)
Psychiatrische patiënten
Verminderde fysieke
zelfredzaamheid (KATZ)
Huisarts verplicht aanwezig
Ja
Nee, wel uitnodigen
Thuisverpleging verplicht Ja, indien patiënt deze heeft
Nee
aanwezig
Akkoord gebruiker
Ja
Niet expliciet
Thuisverblijvende gebruiker
Ja, of terugkeer naar huis
Niet expliciet
gepland binnen 8 dagen
Aantal overleggen / jaar
1 (per kalenderjaar)
min. 2 /max. 3 (5 vr kind.)
(per 12 mnd)
Formulier
GDT-zorgplan
Begeleidingsplan

3 (waarvan minstens 2 uit 1ste
lijn)
Verminderd zelfzorgvermogen
Nee, wel uitnodigen
Nee
Ja
Ja, of terugkeer gepland. Doel
om thuiszorg te optimaliseren
Onbeperkt
GDT-zorgplan

Voorwaarden voor geldig overleg
Wanneer is een overleg geldig:
1. Het overleg voldoet aan de voorwaarden omschreven in de tabel 'overzicht geldig MDO’.
2. Het overleg voldoet aan de afspraken omschreven in de 'provinciale afsprakennota'.
Wie kan een vergoeding krijgen:
3. Er wordt maximum 1 vergoeding uitbetaald per discipline of persoon per overleg.
4. Alleen zorgaanbieders die in de lijst vergoedbare zorgaanbieders SEL WVL staan en daar erkend worden
door SEL WVL als eerstelijnsgezondheidszorg en vergoedbaar, hebben recht op een vergoeding.
5. Er mag geen sprake zijn van dubbele financiering.
6. Wanneer ondersteunende netwerken, projecten of organisaties enkel aan het overleg participeren
vanuit een adviserende rol en niet als zorgaanbieder, worden ze voor hun deelname niet vergoed.

Vergoedingen 2019

vrij te
bepalen
(SEL)

wettelijk
(RIZIV)

GDT

niet-GDT

OPP

ZVL

€ 50,63 (T) of € 37,98 (E) (max.4)* € 0,00

€ 50,63 (T) of € 37,98 (E) (max.4)*

HVL

€ 50,63 (T) of € 37,98 (E) (max. 1)

€ 0,00

€ 50,63 (T) of € 37,98 (E) (max. 2)

Organisator

€ 0,00

€ 0,00

€ 230,24 (1e overleg) / € 155,37

Ref.persoon

€ 0,00

€ 0,00

€ 106,07

Administratie

€ 15,84

€ 0,00

€ 15,84

ZVL

€ 0 (tenzij meer dan 4)*

€ 50,63 of € 37,98

€ 0 (tenzij meer dan 4)*

HVL

€ 50,63 (T) of € 37,98 (E)

€ 50,63 of € 37,98

€ 50,63 (T) of € 37,98 (E)

Organisator

€ 40,00

€ 40,00

€ 0,00

Ref.persoon

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

* De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. De wetgever voorziet max.4x het forfait uit per overleg met max. 1
forfait voor de HVL die optreden in hoofde van GDT (max. 2 forfaits voor OPP). (T) = overleg Thuis en (E) = overleg
elders.
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