
 In orde te brengen documenten voor start HAIO 

 

Documenten voor start HAIO 
1. DIMONA-formulier (ACERTA) 1 contract op te sturen. Tel: 016/24.61.12 
 Uitleg over wat dit is: 

o Verlof en ziekte officieel kunnen aanvragen 

o Loonberekening, adres, bankrekeningnummer 

o Overheid (ACERTA) vraagt aan elke werkgever om het ‘DIMONA’-formulier in te vullen om te weten dat werknemer x bij 

werkgever y werkt. 

Document: http://icho-info.be/download/e94af06e5b_Dimona-aangifte_2018-2019.pdf  

Moet asap ingeleverd worden (ten laatste 48u voor start contract, vb 1sep) 

 
2. Inschrijven aan KUL voor jaar 8 én jaar 9 (KULoket zoals vorige jaren) 

 

3. Inschrijven bij een ziekenfonds (ondertekend door SUIvzw als werkgever) 

Inschrijven als ‘loontrekkende’, waarvoor je moet langsgaan bij ziekenfonds.  

Mee te nemen: 

 Je ID-kaart en je PIN-code kennen 

 Contract/arbeidsovereenkomst (of kopie ervan) waarop eerste startdag staat 

 Document van ziekenfonds dat dan door werkgever w ingevuld (stuurt CM op via e-mail als je 
hen hier even voorbelt). Igv CM heeft dat document als hoofding/titel: Onderwerping aan de 

verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering 

 

4. Inschrijving Orde der Artsen 3 contracten op te sturen  

Dit jaar kunnen de pas afgestudeerden zich online inschrijving (terug te vinden op volgende 
pagina: https://www.ordomedic.be/nl/home) en hiervoor hebben zij het volgende nodig: 

 een kopie van het promotiebewijs = te printen uit KULoket (diploma mag later ingestuurd 
worden) 

 een kopie van het uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan drie maanden. 
 een kopie van de identiteitskaart (is nieuw) 

Het visumnummer wordt automatisch via het systeem gegenereerd en moeten de artsen niet uploaden. 
Ze kunnen zich op twee manieren inschrijven, met de identiteitskaart of manueel. Beide procedure wijzen 
zichzelf uit. 
De onlineprocedure kan thuis, in het buitenland of bij ons op kantoor (liefst de bovenstaande documenten 
op USB-stick meebrengen) worden uitgevoerd. 
Let wel op! 
Als de procedure is afgerond, zijn de artsen nog niet ingeschreven. 
De inschrijving wordt op een Raadzitting goedgekeurd en hierna krijgen zij een inschrijvingsbewijs met 
hun ordenummer. 
De dag na de inschrijving is men gerechtigd de geneeskunde uit te oefenen. 
 

http://icho-info.be/download/e94af06e5b_Dimona-aangifte_2018-2019.pdf
https://www.ordomedic.be/nl/home
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=>  zo aan criteria voldaan wordt inschrijvingsbewijs Ode der Artsen opgestuurd1 

 

Nieuwe online registratie Orde der Artsen – juni 2018 

Voor de inschrijving van de jong gepromoveerde artsen op de lijst van de Orde der artsen is een nieuwe onlinemodule ontwikkeld. 

De nieuw gepromoveerde artsen krijgen toegang tot deze module via de website www.ordomedic.be en registratie via eID 

(elektronische identiteitskaart).  

Indien ze geen kaartlezer hebben of indien ze de pincode van hun identiteitskaart niet kennen, kunnen ze zich via deze module ook 

manueel inschrijven. 

De bevoegde diensten van de FOD Volksgezondheid bezorgen de nationale raad van de Orde der artsen, dankzij een dagelijkse 

uitwisseling van gegevens, een lijst met de visanummers, de datum van het diploma en de universiteit, van alle artsen voor het 

betreffende promotiejaar, samen met de contactgegevens. 

Na registratie worden deze gegevens automatisch ingevuld in de inschrijvingsmodule. 

De inschrijvingsprocedure is vanaf 4 juni 2018 beschikbaar via een link op de website van de Orde der artsen www.ordomedic.be.  

De definitieve inschrijving zal gebeuren twee dagen na een raadzitting.  

Data provinciale zitdagen 

  

Speficieke info OdA Limburg (Tel: 011 22 84 80 (9u-12u)): 

Omtrent uw inschrijving alhier is het niet nodig dat u zich hiervoor naar ons secretariaat begeeft. De 

administratie rond de inschrijving kan volledig elektronisch gebeuren. Tegen eind mei / begin juni zal 

de inschrijvingsmodule klaar zijn en te raadplegen via de website van de Nationale Raad. De 

Provinciale Raad van Limburg zal de jonge artsen inschrijven tijdens zijn zitting. Geplande data 

hiervoor zijn: 5/7/18 en 9/8/18. U moet dan niet in persoon aanwezig zijn.  

                                                             
1 Dit inschrijvingsbewijs vd OdA is op zijn beurt nodig voor de inschrijving bij de Erkenningscommissie 

http://www.ordomedic.be/
http://www.ordomedic.be/
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Tijdens de raadsvergaderingen van 5/7 en 9/8 zullen alle jonge artsen die tegen dan hun inschrijving 

op de tabel van de Orde der artsen hebben aangevraagd, door de Raad ingeschreven worden en deze 

inschrijvingen worden dan genoteerd in de zittingsnotulen. 

Is dus zuiver administratief, waarbij de nieuwe leden NIET moeten aanwezig zijn  

Een attest van inschrijving wordt via mail en via post nadien gestuurd aan de jonge dokters. 

5. Inschrijving Erkenningscommissie  1 contract op te sturen  

 Stageplan Ingevuld en ondertekend (door jou én PO)  

http://icho-info.be/formulieren/  

https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/stageplan/huisarts  

 Facultair attest aanvaarding: een attest van de Faculteit Geneeskunde dat u geselecteerd bent 

voor de opleiding van huisarts 

 Bewijs theoretisch onderricht in de huisartsgeneeskunde: een bewijs dat u het theoretisch 
onderricht gevolgd hebt in de huisartsgeneeskunde. 

 Bewijs verrichte stages 7de jaar: een bewijs dat u de stages gedaan hebt in het 7e jaar van het 

curriculum van het huisartsenprogramma.  

 een bewijs dat u bent ingeschreven in de wachtdienstregio van uw streek, ondertekend door de 
wachtdienstverantwoordelijke. NIET meer verplicht (?) 

 Inschrijvingsbewijs Orde der Artsen (= puntje 4.) 

 OK Attest ECG kan je van Toledo afdrukken of nu reeds opvragen via e-mail 

 (niet geviseerd) exemplaar opleidingsovereenkomst 1e jaar = 1x de drie contracten tussen 

SUIvzw en stagemeester, SUIvzw en de kandidaat en tussen de stagemeester en de kandidaat. 

 

Dien uw aanvraag in via de post: 

Zorg en Gezondheid 

Afdeling Informatie en Zorgberoepen 

Koning Albert II-laan 35 bus 38 

1030 Brussel  

 

FOD VG: 02 524 97 97 (8u-15u) 

Helpdesk eHEALTH: 02 788 51 55 (7u-22u) 

 

 =>  zo aan criteria voldaan wordt RIZIV-nr (en stempel?) naar domicilie-adres gestuurd 

 

 

 

 

Verdere relevante info op Toledo: 

http://icho-info.be/formulieren/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/stageplan/huisarts
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https://p.cygnus.cc.kuleuven.be/webapps/blackboard/execute/displayIndividualContent?mode=reset&c

ontent_id=_19971022_1&course_id=_769543_1  

https://p.cygnus.cc.kuleuven.be/webapps/blackboard/execute/displayIndividualContent?mode=reset&c

ontent_id=_21980174_1&course_id=_769543_1  

https://p.cygnus.cc.kuleuven.be/webapps/blackboard/execute/displayIndividualContent?mode=reset&content_id=_19971022_1&course_id=_769543_1
https://p.cygnus.cc.kuleuven.be/webapps/blackboard/execute/displayIndividualContent?mode=reset&content_id=_19971022_1&course_id=_769543_1
https://p.cygnus.cc.kuleuven.be/webapps/blackboard/execute/displayIndividualContent?mode=reset&content_id=_21980174_1&course_id=_769543_1
https://p.cygnus.cc.kuleuven.be/webapps/blackboard/execute/displayIndividualContent?mode=reset&content_id=_21980174_1&course_id=_769543_1
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