
IMPULSEO 

Als steunpunt voor Impulseo helpt Domus Medica u met uw aanvraag. 
Voor meer informatie: mail naar annemie.verwilt@domusmedica.be of 

surf naar http://www.domusmedica.be/impulseo

mailto:annemie.verwilt@domusmedica.be


• De bevoegdheden voor Impulseo 

werden in juli 2014 overgedragen van 

de Federale Overheid naar de 

Gewesten. Momenteel is men volop 

bezig om dit concreet te maken 

waardoor er nog wijzigingen mogelijk 

zijn waarvan we nu niet op de hoogte 

zijn. 



• Nieuwe aanvraagformulieren 

beschikbaar op 

www.domusmedica.be/impulseo

• De oude formulieren mogen dit jaar nog 

gebruikt worden

http://www.domusmedica.be/impulseo


IMPULSEO II EN III



Impulseo II en III

• WAT?

Tegemoetkoming voor de kosten van 

praktijkassistentie en telesecretariaat

• VOOR WIE?

• Solopraktijken

• Groepspraktijken



Impulseo III

TEGEMOETKOMING:

• praktijkassistentie 

helft van de reële kost, met een maximum 

van 6300 euro/arts 

• telesecretariaat
helft van de reële kost met een maximum 

van 3474 euro/arts 



Voorwaarden voor Impulseo praktijkassistentie

• 150 GMD’s x aantal artsen in de praktijk 

(geldt niet voor groepering van recent erkende huisartsen) 

Voor een duopraktijk moeten er dus in totaal min. 300 GMD’s 

zijn. Dit kunnen er 200 op naam van arts 1 zijn en 100 op naam 

van arts 2

• Gelabeld EMD

• Minstens een derde voltijdse equivalent te werk 

stellen met arbeidsovereenkomst (=13u/week). 

Dit geldt ook voor groepspraktijken!

• Bediende wordt minstens vergoed volgens PC 

330 cat. 4



Voor solopraktijken en 

groepspraktijken

Voorwaarden voor Impulseo telesecretariaat

• 150 GMD’s x aantal artsen in de praktijk 

(geldt niet voor groepering van recent erkende huisartsen) 

Voor een duopraktijk moeten er dus in totaal min. 300 GMD’s 

zijn. Dit kunnen er 200 op naam van arts 1 zijn en 100 op naam 

van arts 2)

• Gelabeld EMD

• Ondertekend contract met telesecretariaat + 

online agenda (Dit mag via een aparte dienstverlener)



Cumul mogelijk?

• JA: voorwaarde - afzonderlijke maanden binnen 

hetzelfde jaar. 

vb. Tussen mei 2014 en oktober 2014 werkte u 

met telesecretariaat. Vanaf november 2014 met 

praktijkassistente. Dan kan u beide aanvragen. 

Maximumbedrag van cumul is 6300 euro/arts



AF TE LEVEREN DOCUMENTEN

Subsidie praktijkassistent(e)

HOE KAN U UW AANVRAAG 

VOOR SUBSIDIËRING 

INDIENEN?



PRAKTIJKASSISTENTIE

• Aanvraagformulier

• Kopie arbeidsovereenkomst met 

taakomschrijving

• ID-kaarten van arts(en) en bediende(n)

• Attest van het sociaal secretariaat met loonkost

• Attest werkgever

• Attest erkenning RIZIV

• Samenwerkingsovereenkomst (bij groepering)

• Statuten BVBA indien van toepassing



Samenwerkingsovereenkomst

• Voor groepering: geschreven samenwerkingscontract 
dat o.m. de volgende modaliteiten bevat: 

1. Verdeling tussenkomst

2. Modaliteiten intern overleg

3. Modaliteiten raadpleging medisch dossier in het 
bijzonder GMD’s

4. Regels over hoe beslissingen worden genomen

5. Regels volgens welke samenwerkingsakkoord kan 
worden beëindigd

Voorbeeld opvragen bij annemie.verwilt@domusmedica.be

mailto:annemie.verwilt@domusmedica.be


Arbeidsovereenkomst

• Voorwaarden waaraan personeel moet voldoen

• Ondertekende arbeidsovereenkomst (bediendencontract)

• Taakomschrijving: onthaal en praktijkbeheer

• Minimum barema (paritair comité 330 categorie 4)

• Bepaalde duur of onbepaalde duur

• Interimcontracten, vervangingscontracten en 

studentenovereenkomsten komen in aanmerking

• Echtgeno(o)t(e) kan indien er bediendencontract is

• Min. 1 maand ononderbroken tewerkstelling



Arbeidsovereenkomst

• Indien de arbeidsovereenkomst niet over het 

volledige kalenderjaar loopt: tussenkomst pro 

rata aantal volledige maanden tewerkstelling.

• Indien een groepering slechts een deel van het 

kalenderjaar voldoet aan de voorwaarden: 

tussenkomst pro rata aantal maanden dat aan 

de voorwaarden is voldaan.



Sociaal Secretariaat

• Aanwerving en administratieve procedure 

om het in dienst nemen van een 

personeelslid mogelijk te maken:

• Domus Medica helpt u graag verder (sociaal 

secretariaat in uw buurt)



Aanvraag subsidie 

telesecretariaat

Subsidie telesecretariaat



TELESECRETARIAAT

• Aanvraagformulier 2014

• ID-kaarten van arts(en)

• Attest erkenning RIZIV

• Kopie contract met telesecretariaat

• Inlichtingen over inhoud aangeboden dienst (incl. 

online agenda)

• Facturen 2014 of overzichtsfactuur

• Indien groepering: kopie samenwerkingsakkoord

• Indien BVBA: statuten



Telesecretariaat

• Hoe begin ik met een telesecretariaat?

• Waar vind ik een goede dienstverlening?

• Domus Medica helpt u graag verder (telesecretariaat 

in uw buurt)





Waar?

• Domus Medica is erkend als steunpunt

• Dus maar één adres 

• 03/425.76.76

• annemie.verwilt@domusmedica.be of

• caroline.herrijgers@domusmedica.be of

Per post: Domus Medica, Lange Leemstraat 

187, 2018 Antwerpen

mailto:annemie.verwilt@domusmedica.be
mailto:caroline.herrijgers@domusmedica.be

