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Recent heeft het RIZIV een nieuwe premie toegekend 
aan de zelfstandige thuisverpleegkundigen. Deze 
premie bedraagt 985 euro bruto en zal volledig of 
gedeeltelijk toegekend worden op basis van uw 
voltijdse of gedeeltelijke tewerkstelling als 
verpleegkundige. Een voltijdse zelfstandige 
thuisverpleegkundige dient 739 bezoekdagen te 
hebben afgelegd tussen 1/09 en 30/11 (= aantal dagen 
X aantal patiënten). Indien u dus minder bezoekdagen 
heeft (als deeltijds thuisverpleegkundige), dan zal de 
premie pro rata worden toegekend. 
 
Details over de uitbetaling zijn er nog niet maar 
volgens de eerste echo’s zal de premie rechtstreeks 
gestort worden op jouw bankrekening die gekend is in 
de app MyRiziv. Check daarom zeker nogmaals of uw 
rekeningnummer dat daar ingegeven is ook correct is. 
 
Het RIZIV belooft de premie te storten ten laatste op 
30 april.  
 
(Bron: persmededeling RIZIV 29/01/2021) 
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Plopsa 

De deal met Plopsa werd vernieuwd. Heb je met jouw 
kids zin om erop uit te trekken naar Plopsa, bestel dan 
je tickets via OptiCare. 
 
Aangeboden kortingen: 

Plopsaland De Panne:       31,50 € i.p.v. 41,50 € 

Plopsaqua De Panne:        17,50 € i.p.v. 22,50 € 

Plopsa Indoor Hasselt:      17,50 € i.p.v. 22,50 € 

Plopsa Coo:                         17,50 € i.p.v. 27,50 € 

Plopsa Indoor Coevorden:17,50 € i.p.v. 22,50 € 

Holiday Park:                       28,50 € i.p.v. 38,50 € 

Je kan jouw tickets bestellen op plopsa.be. Hier dien je 
de kortingscode van OptiCare in te geven. Deze kan je 
makkelijk opvragen via de gekende kanalen 
(Whatsapp, Siilo,…). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nieuwe ledenvoordelen 
We hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten. Ook wat 
betreft voordelen voor onze leden hebben we ons best 
gedaan. Enerzijds hebben we onze bestaande 
partnerships aangescherpt (Geusens, Plopsa) en 
anderzijds hebben we ook enkele nieuwe deals kunnen 
afsluiten voor jullie, een kort overzicht… 

BMW/Mini 

Door de deal met BMW/Mini bieden we jullie extra 
kortingen bij aankoop of leasing van een nieuwe wagen. 
Deze korting bedraagt standaard 10% op de 
catalogusprijs. Indien je jouw wagen besteld in een garage 
van de groep Beliën (Pelt, Lommel) dan krijg je nog eens 
1% extra korting op de catalogusprijs. Verder krijg je op 
bijna alle modellen het Businesspack gratis. Afhankelijk 
van het type wagen ontvang je ook nog extra gratis opties 
gaande van “lederen interieur” en “zetelverwarming” tot 
een extra grote benzinetank, dakrails op de SUV-types etc. 
Tenslotte krijg je ook nog eens een extra te besteden 
budget voor opties ter waarde van 500€-1.500€ al 
naargelang het gekozen type wagen.  

 “In totaal loopt de korting zo op tot 
ongeveer 16% op de catalogusprijs”. 

 

 

 

 

 

 

Torfs 

Ben je ook fan van Torfs? OptiCare biedt jou nu enkele 
keren per jaar in samenwerking met Torfs kortingsbonnen 
aan ter waarde van 15% op de collectie. Deze kan je in de 
winkels gebruiken of online op de website www.torfs.be 

Deze bonnen worden jou automatisch opgestuurd. 

 



Je eigen website? 

Zoals reeds gecommuniceerd, hebben we een firma, 
namelijk Sanmax Projects gevonden die een 
eenvoudige website kan maken ‘en’ onderhouden.  
Zij bieden een mooi aanbod voor een wat ons betreft 
correcte prijs. 
 

“Voor 369 € (excl.btw) per jaar (eenmalige 
opstartkost 199 € excl btw) maken en 

onderhouden zij jullie website”. 
 

Vaak horen we collega’s zeggen “maar waarom is dat 
jaarlijks opnieuw een kost”?  
Een terechte vraag die we ook hebben gesteld aan een 
aantal firma’s met steeds hetzelfde antwoord: Er zijn 
nu eenmaal vaste kosten verbonden aan het “online” 
houden van een website. 

Hoe zit het bij Sanmax Projects? 

In de jaarlijkse kost van 369 € zitten volgende kosten 
vervat: 
  

1. De hostingkosten: Wablieft? De hostingkosten 
zijn de kosten die jij (via Sanmax)  betaalt aan 
een groot bedrijf om jouw website op een 
server te laten draaien. Je website moet 
immers dag en nacht ‘online’ staan en niet 
crashen etc. en dat kan enkel maar door die op 
een sterk beveiligde computer/server te laten 
draaien. Dat bedrijf verhuurt dus eigenlijk een 
stukje van hun server/harddisk waarop jouw 
website staat.  

2. Kosten voor een domeinnaam: Oh jee? Een 
domeinnaam is de naam van jouw website, zeg 
maar het adres op internet waarop iedereen 
jou kan vinden. Als jij ervoor kiest om je 
website bijvoorbeeld te 
noemen www.thuisverplegingMarie.be  dan 
dient dit aangevraagd en geregistreerd te 
worden opdat niemand anders dit adres gaat 
gebruiken. Om jouw unieke adres jaarlijks te 
kunnen blijven behouden betaal je (via 
Sanmax) aan een internetbedrijf een vaste 
kost/jaar. 

 
De hostingkosten en kosten voor behouden 
van je adres of domeinnaam bedragen jaarlijks 
ongeveer 165 € 

• Verder betaal je ook een licentie: Euh? Jouw 
website wordt gebouwd met een specifiek 
programma. Om dat jaarlijks te mogen blijven 
gebruiken moet je hiervoor toelating krijgen 
van de maker. Dit zijn de licentiekosten. 

 
 

Vergelijk het met een account voor Office365, 
Teams etc. Hier betaal je ook jaarlijks een 
vergoeding voor (licentiekost). Een licentie voor 
het programma waarmee jouw website gemaakt 
is, kost al snel 100-150€ per jaar. 

 
• Tenslotte is er ook nog het SSL-certificaat: Zijn we 

je kwijt? Een SSL-certificaat is een soort van 
“label” dat jouw website moet hebben om aan te 
geven dat deze ‘veilig’ is. Anders gezegd, als 
iemand naar jouw website surft dan gaat er een 
virtueel groen lichtje branden dat tegen de (pc 
van de) bezoeker zegt dat jouw website helemaal 
OK is, geen virussen bevat, geen verdachte 
doorkliklinks en noem maar op. Dit label moet je 
ook jaarlijks betalen en kost rond de 30-40 €. 
 

Aanbod Sanmax: all-in website  
voor 369 € excl. btw/jaar 
  
Sanmax heeft wat ons betreft het beste aanbod voor een 
volledige website inclusief de jaarlijkse kosten zoals 
hierboven beschreven. Tenslotte nog dit: als je reeds een 
website hebt, dan kan Sanmax die in de meeste gevallen 
ook ‘overnemen’ en verder beheren. 
 
Wil je graag ingaan op dit aanbod, Stuur een 
mail naar hallo@opticare.one 



Goedkeuring patiënt voor  

bewijsstuk via e-box 

Over wat gaat het? 
 
OptiCare verstuurt maandelijks naar elk van jouw 
patiënten een bewijsstuk van uitgevoerde zorgen. Dit is 
wettelijk verplicht. Vroeger werden deze uitgeprint en 
diende elke verpleegkundige ze aan de patiënt te 
overhandigen. Dit was vaak een hele handeling met als 
gevolg dat vele bewijsstukken verloren gingen.  
Om dit proces efficiënter en zorgeloos te laten 
verlopen worden deze sinds enige tijd maandelijks 
elektronisch verstuurd naar de eBox van de patiënt.  
De eBox is een soort e-mailbox vergelijkbaar als die van 
hotmail, Gmail etc, maar dan van de overheid. Elke 
Belg, jong en oud heeft een dergelijke eBox dus ook elk 
van jouw patiënten. 
 
Patiënt moet goedkeuring geven 
 
Elke nieuwe patiënt moet hier ook goedkeuring voor 
geven. Dit dient slechts éénmalig te gebeuren. Op de 
volgende pagina vind je een document dat je hiervoor 
kan gebruiken. Kopieer dit gerust zo veel als nodig. 
 
Document in SoftN opladen? 
 
Tip: Je kan deze door de patiënt getekende 
documenten ook ‘opladen’ in het patiëntdossier in 
SoftN. 
 

1. Ga naar de facturatiegegevens in het 
patiëntdossier en selecteer “bewijsstuk 
transparante factuur” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Klik op bewijsstuk ‘document’ 

3. Klik tenslotte op de 3 puntjes helemaal rechts. Je 
kan nu het getekende document dat op jouw 
harddisk staat, selecteren en in SoftN opladen. 

 

 

 

 

Hoe open je jouw e-box? 

 

1. Surf naar https://myebox.be/nl 

 

 

 

 

 

2. Klik op inloggen 

 

 

 

 

 

 

3. Klik op ‘inbox’ voor de bewijsstukken 
in te kijken 

 



 
 
 
 

Akkoord tot ontvangen van het bewijsstuk via e-box 
 
 

 
Naam patiënt(e): ______________________________________________________ 
 
Straat + nr: ____________________________________________________________ 
 
Postcode + gemeente : __________________________________________________ 
 
Rijksregisternummer: ___________________________________________________  
 
 
 
 
Wettelijke vertegenwoordiger (indien van toepassing) 

 
Naam: ________________________________________________________________ 
 
Straat + nr: ____________________________________________________________ 
 
Postcode + gemeente : __________________________________________________ 
 
Rijksregisternummer: ___________________________________________________  
 
 
�  Via elektronische weg op e-mailadres : ___________________________________ 
 
�  Via elektronische weg eBox 
 
 
 
 
Hierbij verklaart de patiënt(e) of zijn wettelijke vertegenwoordiger zich akkoord om het 
bewijsstuk te ontvangen via elektronische weg op het aangegeven adres.  
Dit akkoord loopt voor onbepaalde duur of tot de keuze wordt herzien door de patiënt(e) en / 
of zijn wettelijk vertegenwoordiger.  
 
Datum en plaats: ______________________. 
 
 
Handtekening patiënt(e) /wettelijke vertegenwoordiger _______________________ 
 
 
 
Handtekening ontvanger van dit document __________________________________ 
 

 


