Infobrochure
verpleegkundigen

Voorstelling LTD3
•

Nationale tariferingdienst medische sector;

•

Meer dan 30 jaar actief;

•

Gelegen in Hasselt;

•

Administratieve verwerking van zorgprestaties;

•

Klanten:
- huisartsen
- zelfstandige verpleegkundigen
- geneesheren - specialisten
- tandartsen
- kinesisten
- poliklinieken
- orthopedische speciaalzaken, …

•

Meer dan 3200 aangesloten klanten in België.

‘All-in’ aanbod

‘ALL-IN‘ AANBOD
•

Tarifering van alle prestaties van individuele verpleegkundigen en groeperingen;

•

Tarifering op basis van bestand uit uw eigen software:
- Cura/SoftN
- Adem
- Care-Ace
- Infi+
- Care4Nurse
- WW2003

mogelijkheid tot werken
met zorgkundigen

•

Opmaken van de bewijsstukken voor de patiënt;

•

Stipte uitvoering van betalingen op een vaste dag in de maand;

•

Doorsturen van maandelijkse overzichten (omzet, prestaties per dag/patiënt,
betalingen);

•

Boekhoudkundige opvolging van openstaande bedragen van mutualiteiten;

•

Verwerken van eventuele rectificaties;

•

Telefonische helpdesk;

•

Vast en voordelig tarief.

Praktisch

PRAKTISCH
Wat dient u als verpleegkundige te doen?
Maandelijks voor de 2e werkdag het bestand met de prestaties via mail versturen:
- In de software zit een LTD3-exportfunctie in de menubalk
- Klik op de exportfunctieknop
- Selecteer de te exporteren prestatiemaand
- Selecteer de locatie waar u het bestand wenst op te slaan
- Verstuur het via mail naar LTD3

Wat doet LTD3?

WAT DOET LTD3?
•

Controles op juistheid van patiëntgegevens en prestaties via MyCareNet;

•

Aanmaak bestanden en documenten voor facturatie;

•

Facturatie via MyCareNet;

•

Opmaak bewijsstukken voor patiënt;

•

Boekhoudkundige opvolging van openstaande bedragen van mutualiteiten;

•

Uitvoeren eventuele rectificaties en herindieningen (van geweigerde
facturatiebestanden).

Betaling

“snelste betaling
op de markt”

BETALING
•

De betaling wordt steeds uitgevoerd de 15e van de maand van indiening van
uw prestaties
Voorbeeld:
- prestaties september
- facturatiebestand verstuurd naar LTD3 op 1 oktober
- betaling 15 oktober*
(* indien de 15e in het weekend of op een feestdag valt, volgt de betaling
op de eerstvolgende werkdag. Indien de 15e valt op een vrijdag, wordt de
betaling de donderdag ervoor uitgevoerd);

•

LTD3 betaalt initieel steeds 100% uit min de kosten van de tarifering. Eventuele
rectificaties worden bij een volgende betaling in rekening gebracht;

Tarief en opstart

TARIEF EN OPSTART
•

LTD3 hanteert een all-in tarief van 1,75% (excl. btw).

•

Om op te starten dient u de volgende documenten (rechterflap van de
brochure) ondertekend terug te bezorgen:
- aansluitingsakte
- mandaat
- documenten MyCareNet
- inlichtingenfiche indien u als groepering aansluit

•

Onmiddellijk opstarten mogelijk + factureren van voorbije maanden en
geweigerde facturatiebestanden

WERKEN MET ZORGKUNDIGEN
•

LTD3 biedt u de mogelijkheid zorgkundigen in te schakelen

•

Hiervoor dient u enkel maar uw akkoord te geven om uw prestaties te laten
factureren via het groepsnummer van LTD3

Maandelijkse documenten

100% transparantie

MAANDELIJKSE DOCUMENTEN
Wij bezorgen u na elke facturatie steeds de volgende documenten zodat u het
volledige facturatieproces kan meevolgen:
•

Verdeling omzet (enkel voor groepering)
Dit document geeft de totaal gefactureerde omzet weer van de groep en
per verpleegkundige.

•

Gefactureerde bedragen
Dit document geeft de gefactureerde bedragen weer per dag en per patiënt.

•

Factuur
Naargelang de gekozen optie worden de kosten van tarifering gefactureerd
aan de groepering of afzonderlijk aan elke verpleegkundige.

•

Overzicht betalingen
Dit document geeft de nettobedragen weer die gestort worden op de
rekening. Doorgevoerde rectificaties worden hierop weergegeven.

•

Rectificaties
De details en verdeling van de rectificaties worden steeds meegestuurd.

LTD3
Illgatlaan 5 - 3500 Hasselt
tel. 011 28 78 03
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www.ltd3.be

