Inschrijvingsformulier voor huisartsen

RIZIV-nummer arts:

Ik, ondergetekende

(naam, voornaam),
(functie),

verklaar dat ik kennis genomen heb van de gebruikersvoorwaarden van het platform 4CP - For Care Provider (zie
ommezijde) en dat ik het eens ben met deze voorwaarden.
Ik wens de persoon van wie de personalia hieronder vermeld staan, dan ook in te schrijven als gebruiker van de site
voor ons RIZIV-nummer.
Datum:

Handtekening:

Persoonlijke gegevens van de gebruiker
INSZ:
Naam:

Voornaam:

Functie:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Taal:

NL

/

FR

Fax:
/

DE

(schrappen wat overbodig is)

Stempel van de arts:

!

Gelieve dit formulier ingevuld en ondertekend terug te sturen. Per post naar: Dienst 4CP - Lenniksebaan 788A, 1070
Brussel, via e-mail naar: support@4cp.be of te faxen naar het nummer: 02 778 94 00.
Gelieve in bijlage een kopie recto verso bij te voegen van de identiteitskaart van de door u aangewezen
gebruiker.

Gebruiksvoorwaarden van het platform 4CP - For Care Provider
1.

Het is de bedoeling van dit platform om aan de
zorgverstrekkers (hieronder ‘derden’ genoemd)
de mogelijkheid te bieden om de gegevens te
raadplegen die verband houden met:

7.

Deze toegang als ‘supervisor’ wordt aangemaakt
met machtigingen die het niet alleen mogelijk
maken om de gegevens van de derde in te kijken bij de Onafhankelijke, Liberale en de Neutrale ziekenfondsen, zoals beschreven in punt
1, maar waarmee het tevens mogelijk wordt om
het beheer te verzekeren van de eventuele toegangsmogelijkheden voor andere medewerkers
van de derde. Deze vermenigvuldiging van de
toegangsmogelijkheden is evenwel enkel mogelijk voor institutionele derden (ziekenhuizen, TD’s,
laboratoria, groeperingen van zorgverleners, …),
niet voor individuele derden (artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, …).

8.

De supervisor heeft als opdracht de toegangsmogelijkheden van de verschillende medewerkers van de derde bij te werken, met inbegrip van
de creatie van nieuwe contacten, de schrapping
van voorbijgestreefde contacten en de eventuele
bijwerking van de persoonlijke gegevens van de
bestaande contactpersonen. Hij treedt op als het
enige contactpunt tussen de diensten 4CP en de
derde, waarvan hij de supervisor is, wat de technische aspecten betreft, die gepaard gaan met de
site en het beheer van de toegang.

9.

De toegang voor de ‘contacten’ wordt rechtstreeks aangemaakt op de site door de supervisor.

10.

De paswoorden van de ‘supervisor’ en de ‘contacten’ worden rechtstreeks verstuurd naar de
e-mailadressen, meegedeeld bij hun inschrijving.

11.

Elke gebruiker kan de eigen persoonlijke gegevens overigens wijzigen, ongeacht of hij ‘supervisor’ of ‘contactpersoon’ is.

12.

Elke gebruiker kan de gegevens die toegankelijk
zijn via het platform raadplegen, ongeacht of hij
nu ‘supervisor’, dan wel ‘contactpersoon’ is.

✓ de facturen die ze verstuurd hebben naar de
Onafhankelijke, de Liberale en de Neutrale
ziekenfondsen voor een verwerking in het kader van de derde betaler;
✓ de resultaten van de tarifering van die facturen;
✓ de geschillen die gepaard gaan met die facturen;
✓ de bijkomende betalingen die gepaard gaan
met die facturen;
✓ de verzekerbaarheidstoestand van patiënten,
lid van een Onafhankelijk, Liberaal of een Neutraal ziekenfonds, die zich bij u aanbieden;
✓ de abonnementen van patiënten, lid van een
Onafhankelijk, Liberaal of een Neutraal ziekenfonds, ingeschreven in uw medisch huis.

2.

Voor dit platform gelden de algemene gebruiksvoorwaarden van de site www.4CP.be.

3.

De toegang tot het platform 4CP is afhankelijk
gemaakt van het gebruik van een specifieke user
en een persoonlijk paswoord. Deze beveiligingsmaatregelen zijn noodzakelijk, gezien de gevoelige aard van de gegevens die geraadpleegd kunnen worden (INSZ, nomenclatuurverstrekkingen,
…).

4.

5.
6.

De gegevens die ter beschikking gesteld worden
van een derde, zijn enkel de gegevens over die
derde en ze worden natuurlijk beschermd door
het beroepsgeheim, zowel bij de Onafhankelijke,
Liberale, als de Neutrale ziekenfondsen als in
hoofde van de betrokken derde.
Er zijn twee toegangsmogelijkheden: een toegang
als ‘supervisor’ of een toegang als ‘contactpersoon’.

13.

Elke derde moet een eerste beveiligde toegang
aanvragen, met behulp van het hiertoe vastgestelde inschrijvingsformulier. Dit formulier, dat ondertekend wordt door een persoon die de verantwoordelijkheid op zich kan nemen voor de derde,
maakt melding van de persoonlijke gegevens van
de persoon die het mandaat van ‘supervisor’ zal
vervullen bij de derde.

Elke gebruiker kan zijn vragen over de inhoud per
mail versturen naar de diensten van de Onafhankelijke, Neutrale en de Liberale ziekenfondsen,
ongeacht of hij ‘supervisor’ of ‘contactpersoon’
is. De diensten van de Onafhankelijke, Liberale
en de Neutrale ziekenfondsen zullen die vragen
zo spoedig mogelijk beantwoorden.

14.

De ‘supervisor’ moet verbintenissen kunnen aangaan voor de instelling.

