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VACCINS MAZELEN EN WATERPOKKEN

Fedris kan vanaf nu onder bepaalde voorwaarden de
vaccinatie tegen mazelen en waterpokken terugbetalen.
Een nieuw reglement verduidelijkt wie in aanmerking komt:

Mazelen: het niet geïmmuniseerde ziekenhuispersoneel dat een
verhoogd risico loopt en in contact komt met patiënten

Waterpokken: de niet geïmmuniseerde gezondheidswerkers die
een verhoogd risico lopen en in contact komen met patiënten of
met mogelijk besmet verzorgingsmateriaal, -kleding of –
beddengoed

Dit reglement vermeldt ook welke vaccins en
serologiebepalingen terugbetaald kunnen worden, hoe de
controle van de vaccinatiestatus gebeurt en het
vaccinatieschema eruitziet.

VEREENVOUDIGDE EN SNELLERE PROCEDURE

Fedris heeft zijn procedures vereenvoudigd om een
snellere terugbetaling mogelijk te maken.

De facturatie door de preventiedienst en de
terugbetaling door Fedris gebeuren nu na elke
prestatie in plaats van op het einde van het
vaccinatieschema. Zo kan de preventiedienst het
vaccinatieschema beter opvolgen en worden
problemen bij verandering van werkgever vermeden.

Fedris bepaalt voortaan zelf of een werknemer of
student in de privésector of in de lokale
overheidssector werkt.

Nieuwe gegevens op het aanvraagformulier
(geboorteplaats of contactadres in België) laten
Fedris toe om aanvragen voor buitenlandse studenten
sneller te behandelen.

Loopt een werknemer of stagiair een verhoogd risico op een infectieuze beroepsziekte door het werk dat hij doet? 

Dan kan de preventiedienst van zijn werkgever hem vaccineren en kan Fedris tussenkomen in de terugbetaling van het vaccin. Dit is het geval voor gele
koorts, hepatitis A en B. Vanaf 1 april 2023 betaalt Fedris ook de vaccins voor mazelen en waterpokken terug. De procedure voor terugbetaling is
vereenvoudigd en de terugbetaling van de serologiebepalingen is nu verbonden aan nomenclatuurnummers.

 

Interne preventiediensten met minder dan 100 aanvragen per

jaar blijven hun aanvragen uiterlijk zes maanden na de

voltooiing van het vaccinatieschema indienen. Zij kunnen

gebruik maken van een nieuw papieren formulier en een

verzamelstaat van de vaccinaties.

NOMENCLATUURNUMMERS

Het reglement somt voortaan de nomenclatuurnummers op
van de verstrekkingen die in aanmerking komen voor de
terugbetaling van een serologiebepaling als deze wordt
uitgevoerd in het kader van een vaccinatie. De
terugbetaling wordt beperkt tot honderd procent van het
honorarium van de verstrekking.

CONTACT:
Cel Vaccinatie
T: 02 272 23 80
vaccinatie@fedris.be
http://www.fedris.be

Het reglement tot wijziging van het reglement van 23 mei

2018 van het beheerscomité tot vaststelling van de

voorwaarden voor terugbetaling van vaccinaties door Fedris,

verscheen in het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2023.
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