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WELKE VERGOEDINGEN WORDEN VOOR 
ZORGVERLENERS VOORZIEN ?

Twee soorten tegemoetkomingen :

• tegemoetkomingen vastgesteld voor de dekking van de kosten van bijkomende 

activiteiten van de zorgverleners in ziekenhuizen enerzijds;

• tegemoetkomingen vastgesteld met betrekking tot het impact op de honoraria 

van de verplicht te reserveren bedden op intensieve zorgen en niet intensieve 

zorgen anderzijds.
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WELKE VERGOEDINGEN WORDEN VOOR 
ZORGVERLENERS VOORZIEN VOOR 

BIJKOMENDE ACTIVITEITEN ?

• tegemoetkomingen voor de permanenties op de dienst spoedgevallen en de dienst 
intensieve zorgen;

• tegemoetkomingen voor de permanenties op de klassieke hospitalisatieafdelingen 
met covid 19 patienten;

• tegemoetkomingen voor de bijkomende activiteiten in verband met medische 
coördinatie (noodplanning, exit-strategie, capaciteitsplanning,...);

• tegemoetkomingen voor de bijkomende activiteiten inzake ziekenhuishygiëne, 
infectiebestrijding, veiligheidsmaatregelen voor patiënten en medewerkers; 

• tegemoetkomingen aan ASO;

• tegemoetkomingen voor het geven en het volgen van opleidingen;
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VERGOEDING VOOR PERMANENTIE OP DE 
DIENST SPOEDGEVALLEN EN DIENST 

INTENSIEVE ZORGEN

Enerzijds: aanvulling voor de periode maart-juni 2020 van de gefactureerde 

permanentiehonoraria intensieve zorg en spoed tot het niveau voor de periode 

maart-juni 2019, verhoogd met 1,95 %. Het betrokken bedrag komt voor 70 % 

toe aan de medische raad. Enkel toegekend aan zelfstandige zorgverleners.

Anderzijds: verdubbeling van de betrokken bedragen omwille van de 

ontdubbeling in covid-zorg en niet-covidzorg. Deze toeslag geldt voor 

zelfstandige als loontrekkende zorgverleners. 

Enkel toepasselijk voor algemene ziekenhuizen.
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VERGOEDING VOOR PERMANENTIES OP 
KLASSIEKE HOSPITALISATIEAFDELINGEN MET 

COVID PATIENTEN

Wordt per covid patiënt toegekend en berekend op basis van het gemiddelde 

nationaal bedrag aan permanentiehonoraria per verblijfsdag op intensieve zorgen. 

50 % van het betrokken bedrag , na 30 % afhouding, wordt toegekend aan de 

medische raad. Deze vergoeding geldt voor zelfstandige als loontrekkende 

zorgverleners. Enkel voor algemene ziekenhuizen.
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VERGOEDING VOOR BIJKOMENDE 
ACTIVITEITEN INZAKE MEDISCHE 

COÖRDINATIE

Een maandelijks bedrag van 1,453.500 mio EUR is voorzien te verdelen onder de 

ziekenhuizen voor de maanden maart-juni overeenkomstig de criteria geldend 

voor de vereffening van het budget hoofdarts in het BFM. Deze vergoeding geldt 

enkel voor zelfstandige zorgverleners. Zowel voor algemene als psychiatrische 

ziekenhuizen.
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VERGOEDING VOOR BIJKOMENDE 
ACTIVITEITEN INZAKE 
ZIEKENHUISHYGIËNE.. .

Een maandelijks bedrag van 1,402.500 mio EUR is voorzien te verdelen onder de 

ziekenhuizen voor de maanden maart-juni overeenkomstig de criteria geldend 

voor de vereffening van het budget ziekenhuishygiëne in het BFM. Deze 

vergoeding geldt enkel voor zelfstandige zorgverleners. Zowel voor algemene als 

psychiatrische ziekenhuizen.
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VERGOEDING VOOR ASO - 1

Een globaal bedrag wordt toegewezen om de basisvergoeding te waarborgen aan 

alle ASO’s, gelet op de dalende honorarium inkomsten. Hiertoe wordt de 

honorariummassa in alle ziekenhuizen voor de periode maart-juni 2020 

vergeleken met dezelfde periode in 2019. Hieruit wordt een dalingspercentage 

afgeleid (P). 

Hieruit wordt een maandelijks deelbudget afgeleid vastgesteld als volgt: 5000 EUR 

per VTE AS0 *P*aantal VTE AS0. 

Deze regeling geldt voor ziekenhuizen met zelfstandige zorgverleners. Zowel voor 

algemene als psychiatrische ziekenhuizen.
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VERGOEDING VOOR ASO - 2

Een bijkomende vergoeding wordt voorzien van 250 EUR per maand, verhoogd met 
patronale bijdragen, voor alle AS0.

Een extra vergoeding wordt voorzien voor alle ASO die extra wacht- en 
weekendpermanenties hebben uitgevoerd, à rato van die permanenties. Hiertoe wordt 
een maandelijks bedrag aan elk ziekenhuis toegekend van 600 Eur toegekend 
berekend als volgt: 600 EUR per VTE ASO*aantal VTE ASO.

Deze regeling geldt voor ziekenhuizen met zelfstandige en met gesalarieerde 
zorgverleners. Zowel voor algemene als psychiatrische ziekenhuizen.
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EXPERTISE EN GEVEN VAN OPLEIDING

Betreft opleiding aan het personeel gegeven door zelfstandige zorgverleners 

inzake specifieke veiligheids- en beschermingsmaatregelen.

Een budget aan elk ziekenhuis wordt toegekend. Hierbij wordt vertrokken van 

het feit dat aan 50 % van de ziekenhuismedewerkers bijkomend gedurende vier 

uur werden opgeleid in groepen van 15 personen. De vergoeding voor een lesuur 

wordt vastgesteld op 200 EUR. Geldt voor algemene ziekenhuizen.
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VOLGEN VAN OPLEIDING

Betreft het volgen van opleiding door artsen-specialisten.

Een budget aan elke ziekenhuis wordt toegekend. Hierbij wordt vertrokken van 

het feit dat 50 % van de artsen-specialisten een opleiding hebben gevolgd van 4 

uur. De vergoeding per uur bedraagt 80, 34 EUR. Geldt zowel voor algemene 

ziekenhuizen als psychiatrische ziekenhuizen.
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QUID 2E SEMESTER ?

Dezelfde mechanismen kunnen worden toegepast in het tweede semester indien 

de beslissingen van het Comité Hospital & Transport Surge Capacity leiden tot de 

verplichting om de activiteiten in het ziekenhuis in grote mate te beperken tot de 

behandeling van de Covid 19 patiënten en de niet-uitstelbare dringende zorg.
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WELKE VERGOEDINGEN WORDEN VOOR 
ZORGVERLENERS VOORZIEN MET 

BETREKKING TOT DE IMPACT VAN DE 
VERPLICHT TE RESERVEREN BEDDEN ?

Overeenkomstig de beslissingen van het Comité Hospital & Transport Surge Capacity
van 17 juni 2020 moet vanaf die datum 15 % van de erkende bedden intensieve 
zorgen worden gereserveerd en een viervoud ervan in de niet-intensieve bedden.

Vanaf1 juni 2020 wordt hiervoor een bijzonder beschikbaarheidsforfait per 
gereserveerd bed toegekend.

Dit forfait wordt berekend op basis van een percentage van het nationaal gemiddelde 
honorarium gefactureerd per bed voor de verblijven in 2018. Deze vergoeding wordt 
toegekend voor elke vrij te houden bed.
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ALGEMENE OPMERKINGEN

Op de hiervoor vermelde tegemoetkomingen kunnen door het ziekenhuis geen afhoudingen 
worden verricht.

Bij ziekenhuizen met zelfstandige en loontrekkende zorgverleners worden de tegemoetkomingen 
proportioneel vastgesteld.

De medische raad is belast met de verdeling van de toegekende bedragen die de zelfstandige 
zorgverleners betreffen waarvoor hij bevoegd is.

Elke storting wordt door het ziekenhuis gedocumenteerd op basis van de verdeling die is 
vastgelegd door de medische raad. Dit moet de federale overheid toelaten na te gaan of de 
tegemoetkomingen overeenkomstig de doelstellingen werden aangewend.
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