Infobrochure
Kinesitherapie

Voorstelling LTD3
• Nationale tariferingdienst medische sector;
• Meer dan 25 jaar actief;
• Gelegen in Hasselt;
• Administratieve verwerking van zorgprestaties;
• Klanten:
- huisartsen
- zelfstandige verpleegkundigen
- geneesheren - specialisten
- tandartsen
- kinesitherapeuten
- poliklinieken
- orthopedische speciaalzaken, …
• Meer dan 3000 aangesloten klanten in België.

Wat is derdebetaler / Wat kan LTD3 voor u doen?

WAT IS DERDEBETALER?
De derdebetaler is een facturatiemogelijkheid waarbij de honoraria van de zorgverstrekker door een “derde”,
namelijk de mutualiteit, betaald worden. Concreet betekent dit:
•
•
•

De patiënt betaalt niet meer het volledig honorarium;
Hij betaalt contant enkel het remgeld;
Het getuigschrift wordt niet meer aan patiënt bezorgd maar aan de mutualiteit.

WAT KAN LTD3 VOOR U DOEN?
LTD3 factureert uw prestaties via de derdebetalersrekening. Dit betekent dat u contant enkel het
remgeld van uw patiënt int. Het getuigschrift wordt aan LTD3 bezorgd. LTD3 factureert hiermee het
overige gedeelte van uw honorarium aan de mutualiteit van de patiënt.
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Wanneer is de derdebetaler mogelijk? / Toetreding conventie

WANNEER IS DE DERDEBETALER MOGELIJK ?
Als kinesitherapeut kan u onder specifieke voorwaarden de derdebetalersregeling aanwenden voor volgende prestaties:

1. Indien u geconventioneerd bent, en daar aangegeven
heeft dat u opteert voor de Geldstroom
derdebetalersregeling,
Documentenstroom
kan u deze toepassen voor volgende verstrekkingen:
1.1 Alle verstrekkingen betreffende de zware aandoeningen (E-pathologie):

1.2 Alle verstrekkingen verricht in een revalidatiecentrum (waaronder E-pathologie)
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Situatie 3: U int contant niets. LTD3 stuurt de patiënt een rekening voor volledig honorarium

Situatie 3 Wanneer is derdebetaler nog mogelijk? / Wat als derdebetaler niet mogelijk is?
U int contant
LTD3 stuurt de patiënt
een rekening?
WANNEER
IS niets.
DE DERDEBETALER
NOG MOGELIJK
voor inning van het volledig honorarium

2. Andere verstrekkingen: Voor de andere verstrekkingen kinesitherapie mag u de
derdebetalersregeling toepassen zonder aanvraag bij de ziekenfondsen als aan de
specifieke voorwaarden van de uitzonderingen op het verbod op derde betaler
Documentenstroom
Geldstroom
voldaan is:

1

• Indien de prestaties verricht zijn bij een patiënt met recht op de verhoogde
KLEVER MUTUALITEIT
verzekeringstegemoetkoming
(3de cijfer van de code gerechtigde = “1”, bijv. 111/111);

DOKTER

+ adres

• Indien de patiënt zich in een financiële noodsituatie bevindt;
• Indien de prestaties verricht zijn bij patiënten die overlijden tijdens de behandeling of zich in coma
Jan Jansen
bevinden.
102093

01/01/2012

WAT
ALS DERDEBETALER NIET KAN?
01/01/2012 475075
Indien de derdebetaler niet toegepast kan worden, dan kan LTD3 de honorariumnota ook integraal naar de patiënt
sturen, samen met het getuigschrift. De patiënt betaalt de rekening aan LTD3 en bezorgt het getuigschrift aan zijn
mutualiteit voor terugbetaling. De door de patiënt betaalde honoraria worden vervolgens op uw rekening gestort.

PATIËNT

FACTURATIE REMGELDEN?
2

JA/NEEN of
volledig honorarium

Wanneer u de derdebetaler
Dr. H. ARTS toepast kan u er voor opteren om de remgelden contant te innen of door LTD3 te laten
factureren aan de
patiënt.
Fictiestraat
1 In dit geval stuurt LTD3 de patiënt enkel een remgeldnota. De door de patiënt betaalde
3500 vervolgens
Hasselt
remgelden worden
op uw rekening gestort.
Totaal honorarium
01/01/2012

1. Klever mutualiteit
+ ADRES!
2. U vermeldt “JA” of “NEEN”
in het KB- vak of het “volledig
honorarium”
• LTD3 stuurt de patiënt de
rekening met het getuigschrift
voor het volledig honorarium al
dan niet inclusief het remgeld
en het supplement

inclusief eventueel
-remgeld
-supplement

- Remgeld
- Supplement

Patiënt ontvangt
rekening met
getuigschrift
waarmee hij
terugbetaling
kan vragen bij
de mutualiteit

Honorarium in
derdebetaler

LTD3

MUTUALITEIT
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In praktijk: Zelf getuigschriften schrijven of exporteren vanuit uw software

ZELF UW GETUIGSCHRIFTEN UITSCHRIJVEN
Wanneer u de derdebetaler wenst toe te passen, kan u uw zelfgeschreven of geprinte getuigschriften aan LTD3
bezorgen. LTD3 verwerkt ze en bezorgt ze aan de verschillende mutualiteiten.

PRESTATIES EXPORTEREN VANUIT UW SOFTWARE
Indien uw software hiervoor in aanmerking komt, kan u de ingegeven prestaties eenvoudigweg exporteren. Hierdoor
wordt een elektronisch
bestand gevormd dat u vervolgens naar LTD3 dient door te sturen. LTD3 print uw getuigschriften
•
en factureert uw•prestaties aan de mutualiteiten.
•
•
•
•
•
Omzet mutualiteit
in €/maand
0€
2.480 €
4.958 €
7.438 €
9.917 €
12.396 €
18.593 €
24.790 €
49.580 €
123.947 €

2.479 €
4.957 €
7.437 €
9.916 €
12.395 €
18.592 €
24.789 €
49.579 €
123.947 €
...

Manueel
(excl. btw)

Elektronisch
(excl. btw)

2,9 %
2,8 %
2,6 %
2,5 %
2,4 %
2,3 %
2,1 %
1,8 %
1,7 %
1,7 %

2,2 %
2,2 %
2,1 %
1,9 %
1,7 %
1,6 %
1,5 %
1,2 %
1,1 %
1,1 %

KORTING
LTD3 hanteert eveneens een kortingspercentage op basis van het gemiddeld
bedrag dat aangerekend wordt per getuigschrift.

Gemiddeld bedrag /getuigschrift
50 €
125 €
174 €

124 €
174 €
...

Korting op het tarief
- 0,2 %
- 0,3 %
- 0,5 %

www.ltd3.be 011 28 78 03 info@ltd3.be

In praktijk: elektronisch getuigschriften aanmaken via easyTar
Tarief

ELEKTRONISCH PRESTATIES INGEVEN VIA
TARIEF
LTD3 ontwikkelde
easyTar, een toepassing om via pc of tablet elektronisch prestaties in te geven. Hoe werkt het?
ALGEMEEN
•

U selecteert de
patiënt
in de een
database
of voegt
detarief
gegevens
van een
nieuwe
toevermindert
LTD3
hanteert
degressief
all-invan 2,9%
(excl.
btw).patiënt
Het tarief
naargelang het te tariferen bedrag toeneemt. Verder hanteren we een lager tarief
indien de prestaties via een elektronisch bestand aangeleverd worden. De manuele
aanlevering kan gebeuren via ingevulde getuigschriften of werkbladen.
Dit tarief omvat alle kosten waaronder:
•
•
•
•
•
•
•

Facturatiestempel voor consultaties in “financiële noodsituatie”
Plastic veiligheidsomslagen voor het verpakken van de getuigschriften
Ophaling via apotheek of labo
Boekhoudkundige opvolging van de betalingen van de mutualiteiten
Opvolgingvandebetalingenvanpatiënten(inclusiefversturenvan1herinnering
en 1 advocaatbrief)
Verwerking van de eventuele rectificaties
Telefonische ondersteuning via helpdesk

•

U krijgt de gegevens van de mutualiteit van de patiënt en kan vervolgens via de oranje sneltoetsen of door te zoeken
in de nomenclatuur, de uitgevoerde prestatie selecteren. Hierbij kan u ook meerdere data selecteren en aangeven of
u het remgeld zelf contant int of bij voorkeur via LTD3 laat factureren.

•

Door op de groene knop te klikken wordt het getuigschrift aangemaakt en is het klaar om te factureren

•

LTD3 print vervolgens uw getuigschriften en bezorgt deze aan de verschillende mutualiteiten.

FEATURES
easyTar is natuurlijk veel meer dan een toepassing voor het ingeven van prestaties. Volgende features maken het nog
eenvoudiger:
•
•
•

eID-lezing: u leest de eID-kaart van de patiënt in. easyTar maakt verbinding met “MyCareNet” en haalt de meest
actuele patiënt-en mutualiteitsgegevens op;
Online tarieven en remgelden: op basis van het statuut van de patiënt toont easyTar u het juiste honorarium en
remgeld dat u kan aanrekenen;
Controlescherm: alvorens u prestaties doorstuurt naar LTD3 kan u via het controlescherm alle details nogmaals
raadplegen en indien nodig de ingegeven prestaties aanpassen;

Voor alle details: www.easyTar.be

Tarief en betaling

TARIEF
LTD3 heeft een partnership met Axxon - Physical Therapy in Belgium. Voor de facturatie worden bijgevolg 2
tarieven gehanteerd, één voor de leden van Axxon en één voor de niet-leden:
Leden:

2,48% (excl. BTW) op de gefactureerde omzet

Niet-leden: 2,80% (excl. BTW) op de gefactureerde omzet
Dit tarief omvat de volledige dienstverlening:
•
•
•
•
•
•

Ophaling van voorschriften;
Facturatie in derdebetaler naar de mutualiteiten;
Facturatie van remgelden of volledige honoraria naar de patiënt (*);
Printen van de getuigschriften indien u elektronisch factureert (via export software of via easyTar);
Boekhoudkundige opvolging van betalingen (door mutualiteit en patiënt);
Verwerking van eventuele correcties, rechtzettingen en herindieningen van gefactureerde prestaties.

(*) Per opgemaakte en naar de patiënt verstuurde rekening, factureren wij 0,9 € voor port- en
administratiekosten.

BETALING
LTD3 volgt de betalingen van de mutualiteiten op.
De uitbetaling van de bedragen, die in derdebetaler aan de mutualiteiten gefactureerd worden, wordt
steeds uitgevoerd op:
•
•

easyTar: betaling de 30e van de facturatiemaand
manuele derdebetaler of via export: betaling de 30e van de maand volgend op de facturatiemaand

De betaling omvat steeds 100% van het gefactureerde bedrag min de tariferingskosten en eventuele rectificaties.
Voorbeeld:
•
•
•

U levert prestaties in maart;
U bezorgt ons uw getuigschriften of prestaties in elektronische vorm (via export of easyTar) in april;
Wij betalen u op 30 april (easyTar) of 30 juni (manuele/via export)

De uitbetaling van eventuele remgelden, supplementen of het volledig honorarium gefactureerd aan de patiënt,
wordt eveneens de 30e van elke maand uitgevoerd, na betaling door de patiënt.
Indien de afgesproken betaaldag in het weekend of op een feestdag valt, gebeurt de betaling de eerstvolgende
werkdag. Indien de betaaldag op een vrijdag valt, gebeurt de betaling de donderdag ervoor.
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Opstart en maandelijkse documenten

OPSTART
Om op te starten met LTD3, volstaat het om de toetredingsovereenskomt in te vullen en ondertekend terug
te bezorgen aan LTD3. U kan deze aanvragen via info@ltd3.be
Indien u zelf uw getuigschriften schrijft:
U bezorgt LTD3 maandelijks uw pakket getuigschriften en voorschriften, verpakt in de grijze plastic
veiligheidsomslagen die u van LTD3 ontvangt:
•
•

Via een apotheek in uw buurt (lijst raadpleegbaar via LTD3)
Per post (bij voorkeur aangetekend)

Indien u werkt via easyTar of via elektronische export vanuit uw software:
LTD3 bezorgt u uw persoonlijke login en paswoord waarmee u van start kan gaan.
U kan easyTar downloaden via de Appstore (IOS) of Playstore (Android), indien u met een tablet werkt

Op de pc installeert u easyTar via onderstaande link:

https://www.easytar.be/downloads/win/setup.exe
U bezorgt LTD3 een voorraad getuigschriften (kettingformulieren) en maandelijks uw voorschriften, verpakt
in de grijze plastic veiligheidsomslagen die u van LTD3 ontvangt:
•
•

Via een apotheek in uw buurt (lijst raadpleegbaar via LTD3)
Per post (bij voorkeur aangetekend)

MAANDELIJKSE DOCUMENTEN
LTD3 bezorgt u maandelijks per post enkele nuttige documenten. Deze zijn bedoeld
om u de mogelijkheid te geven het facturatieproces te volgen.
1. Verzamelstaat: informatief
- overzicht van alle gefactureerde prestaties, gesorteerd per mutualiteit
2. Overzicht betalingen: belangrijk voor de boekhouding
- detail van de laatst uitgevoerde betaling (inclusief, indien van toepassing, de betalingen reeds
ontvangen van de patiënt en aan u doorgestort)
- geeft het bruto gefactureerd bedrag weer, de eventuele afhoudingen en het nettobedrag dat op
uw rekening gestort werd.
3. Factuur tarifering: belangrijk voor de boekhouding
- aangerekende kost voor de facturatie
- kosten zijn aftrekbaar
4. Overzicht aangerekende bedragen aan patiënten: informatief
- lijst van alle patiënten aan wie een remgeldrekening verstuurd werd
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