01/04/2020

COVID-19: Vergoedingen voor verstrekkingen op afstand zonder fysiek aanwezigheid
A: Geaccrediteerd
NA: Niet-geaccrediteerd
VK: Voorkeurgerechtigd
NVK: Niet-voorkeurgerechtigd
VERSTREKKER

Artsen

VERSTREKKINGEN

SPECIFIEK
HONORARIUM IN
HONORARIUM
NORMALE
(in EUR)
SITUATIE
(in EUR)

Alle (RIZIV-nr)

101990 Advies triage COVID19

20

/

Alle (RIZIV-nr)

101135 advies continuïteit van zorg

20

Psychiaters

101872 - Advies dringende
doorverwijzing mobiele equipe of
psych spoed
101894 -psych diagnose of
psychotherapie – 30 minuten –
telefonisch of videocommunicatie
101916 – psychotherapie – continuïteit
- 45 minuten - videocommunicatie
101931 - Mediatietherapie –
60 minuten - videocommunicatie
101953 – Overleg arts met
psycholoog of orthopedagoog – 30
minuten – telefonisch of
videocommunicatie
101975 – uitgebreide indiv psych
evaluatie – 120 minuten – 60
minuten videocommunicatie met
patiënt, rest heteroanamnese,
derden, dossieropmaak, verslag
Max. duur/dag over de 6 codes voor
psychiaters samen
MOC wordt toegelaten per
videocommunicatie

20

26,78-A
22,22-NA
/

Kinder- & Jeugd
Psychiaters

MOC:
multidisciplinair
oncologisch
consult

FREQUEN
TIE

Specifiek
REMGELD

REMGELD
In normale
situatie

ERELOONSU
PPLEMENTE
N

DERDEB
ETALER

1X/patiën
t
1X/7dage
n
1X/patiën
t

geen

/

nee

ja

geen

1,5 VK
6 NVK
/

nee

ja

nee

ja

geen

45

50,42-A
45,78-NA

/

geen

3 (VK)
12 (NVK)

nee

ja

70

79,98-A
75,11NA
104,73-A
100,02-NA
55,75-A
51,77 NA

/

geen

nee

ja

/

geen

nee

ja

telt mee
in max 5/j
(109373 –
109395)
telt mee
in max 7/j
(109351 –
109410)

geen

7,51 (VK)
18,77(NVK)
4,34 (VK)
8,68(NVK)
geen

nee

ja

geen

4,34 (VK)
8,68(NVK)

nee

ja

cfr art11
nom.

cfr art11 nom.

cfr art11
nom.

ja

96
52

200

cfr art11
nom.

216,29-A
209,93-NA

cfr art11 nom.

max. 8
uren
cfr art11
nom.

NON-CUMUL

101135 +
nomenclatuur
101990 +
nomenclatuur

101135 +
nomenclatuur +
andere COVIDcodes psychiatrie
op dezelfde dag

cfr art11 nom
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COVID-19: Vergoedingen voor verstrekkingen op afstand zonder fysiek aanwezigheid
VERSTREKKER

Psychologen

Ziekenhuizen

Klin. psychologen,
klin
orthopedagogen
met conventie
1ste lijnspsychol
sessies – GGZvolw-Netwerk)
Idem
Psychologencognitieve
gedragstherapeuten voor
CVS” cfr CADconventie CVS
Alg en psych
zieken-huizen

VERSTREKKINGEN

SPECIFIEK
HONORARIUM IN
HONORARIUM
NORMALE
(in EUR)
SITUATIE
(in EUR)

FREQUEN
TIE

Specifiek
REMGELD

REMGELD
In normale
situatie

ERELOONSUP DERDE
PLEMENTEN BETALER

NON-CUMUL

789950 – psychologische sessie van
60 minuten door videocommunicatie

cfr huidige
conventie

cfr huidige
conventie

cfr huidige
conventie

cfr huidige
conventie

cfr huidige
conventie

nee

verplich
t

zie conventie

789972 – psychologische sessie van
45 minuten door videocommunicatie
788970-788981 CGT-sessie door
videocommunicatie

cfr huidige
conventie
cfr huidige
conventie

cfr huidige
conventie
cfr huidige
conventie

cfr huidige
conventie
cfr huidige
conventie

cfr huidige
conventie
cfr huidige
conventie

cfr huidige
conventie
cfr huidige
conventie

nee

verplich
t
verplich
t

zie conventie

Bedrag per dag/bedrag per opname
voor partiële hospitalisatie op
diensten A dag, A nacht, T dag, T
nacht, K dag, K nacht

bedrag per
opname per
dag ZH

cfr huidige
regeling

1X per
behandeli
ngs-dag

cfr huidige
regeling

cfr huidige
regeling

nee

verplich
t

Geen van de
verstrekkingen
101894, 101916,
101931, 101953
en 101975
kunnen
gefactureerd
worden, met
uitzondering van
101916 voor
patiënten die
voorafgaand aan
de maatregelen
een regelmatige
psychotherapeuti
sche behandeling
ondergingen
buiten de
aanwezigheidsure
n in het
ziekenhuis.

nee

zie conventie
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VERSTREKKER

Tandartsen

Alle (RIZIV-nr)

Logopedie

Alle (RIZIV-nr)

Kinesitherapie

Alle (RIZIV-nr)

Alle (RIZIV-nr)

Vroedvrouw

Alle (RIZIV-nr)

VERSTREKKINGEN

SPECIFIEK HONORARIUM
HONORARIU IN NORMALE
M (in EUR)
SITUATIE
(in EUR)

FREQUENTIE

Specifiek
REMGELD

REMGELD
In normale
situatie

ERELOONSUP DERDE
PLEMENTEN BETALER

NON-CUMUL

1X/7dagen
max. 10 per dag
per tandarts
max.20 tijdens
georganiseerde
wachtdienst
1X/7dagen
max.20 / dag
per tandarts

geen

/

nee

ja

non-cumul met
art.5 nom. op
dezelfde dag

geen

/

nee

ja

non-cumul met
art.5 nom. op
dezelfde dag

389012 – Telefonisch advies met
eventuele doorverwijzing van een
patiënt met een gemelde zorgvraag

20

/

389034 Telefonisch advies met
eventuele doorverwijzing van een
patiënt met een gemelde zorgvraag, in
het kader van een georganiseerde
wachtdienst
Huidige verstrekkingen samen met
pseudocode 792433 voor
videocommunicatie attesteren op
getuigschrift
Verstrekkingen waarvoor fysiek contact
nodig is, zijn uitgesloten; Enkel vanaf 6
jaar
518011 – revalidatie via
videocommunicatie – minimum 2
videocommunicaties waarvan 1
minstens 20 minuten - weekforfait
518033 – telefonische raadpleging –
min. 2 contacten

20

/

cfr huidige
art. 36

23,60 (tot
1/4)
24,06

max.2 X / week
/ patiënt

cfr
huidige
art. 36

2 (VK)
5,5(NVK)

nee

ja

zoals bepaald in
art. 36 van de
nomenclatuur
max. 2 X / week

40 EUR/
week

/

1 per week per
patiënt

geen

/

nee

ja

25 EUR/
week

/

1 per week per
patiënt

geen

/

nee

ja

non-cumul met
art. 7 nom. in
week en met
518033
non-cumul met
art. 7 nom. in
week en met
518011

zie art. 9a

zie tarieven

cfr huidige art.
9a

zie art. 9a

zie art. 9a

cfr art. 9a

ja

Opmerking: Verstrekkingen waarvoor
fysiek contact nodig is, zijn uitgesloten
Huidige verstrekkingen samen met
pseudocode 792433 voor
videocommunicatie attesteren op
getuigschrift

zoals bepaald in
art. 9a van de
nomenclatuur
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VERSTREKKER

Diëtist

Riziv-nr.

Diabeteseducatie

Riziv-nr –
diabeteseducatoren

Riziv-nr –
diabeteseducatoren

diëtist met
Rizivnr.

VERSTREKKINGEN

SPECIFIEK HONORARIUM
HONORARIU IN NORMALE
M (in EUR)
SITUATIE
(in EUR)

FREQUENTIE

Specifiek
REMGELD

REMGELD
In normale
situatie

ERELOON
DERDE
SUPPLEMENT BETALER

NON-CUMUL

771131 –Diabetespatiënten met
cfr huidige
20,68
max. 2
cfr
2,06 (VK)
nee
ja
Hospitalisatie +
voortraject (nomenclatuur 102852) max. 1 per dag
huidige
5,17(NVK)
conventies die
samen attesteren met pseudocode
per patiënt
diëtetiek
792433 voor videocommunicatie van
vergoeden
minstens 30 minuten
794010 –Diabetespatiënten met
cfr huidige
20,68
max. 2
cfr
2,06 (VK)
nee
ja
Hospitalisatie +
zorgtraject samen attesteren met
max. 1 per dag
huidige
5,17(NVK)
conventies die
pseudocode 792433 voor
per patiënt
diëtetiek
videocommunicatie van minstens 30
vergoeden
minuten
794010 – Chronische
cfr huidige
20,68
max. 2
cfr
2,06 (VK)
nee
ja
Hospitalisatie +
nierinsufficiëntiepatiënten met
max. 1 per dag
huidige
5,17(NVK)
conventies die
zorgtraject - samen attesteren met
per patiënt
diëtetiek
pseudocode 792433 voor
vergoeden
videocommunicatie van minstens 30
minuten
opmerking: Alle voorwaarden van huidige regelgeving blijven gelden. De verstrekking per videocommunicatie telt mee voor het totaal aantal voorziene verstrekkingen
uit de huidige regelgeving.
794415 en 794430 – diabetespatiënten
23,29
23,29
max. 2
geen
geen
nee
ja
met zorgtraject - - samen attesteren
max. 1 per dag
artikel 8, § 1, 1°,
met pseudocode 792433 voor
per patiënt
VI en 2°, VI
videocommunicatie van minstens 30
(nomenclatuur) +
minuten
diabetes794253 – diabetespatiënten met
23,29
23,29
geen
geen
nee
ja
overeenkomst +
slechts één van
voortraject (102852), 15 tot en met 69
opname of
deze
jaar, BMI > 30 of arteriële hypertensie verblijf in een
verstrekkers
- samen attesteren met pseudocode
gemeenschappelij
kan max. 2
792433 voor videocommunicatie van
ke verblijfplaats,
video-sessies
minstens 30 minuten
dagvoor een
verzorgingscentru
794275 – diabetespatiënten met
23,29
23,29
geen
geen
nee
ja
patiënt
m voor
voortraject (102852), 15 tot en met 69
realiseren (
bejaarden,
jaar, BMI > 30 of arteriële hypertensie max. 1 per dag
centrum voor
- samen attesteren met pseudocode
per patiënt)
dagverzorging
792433 voor videocommunicatie van
minstens 30 minuten
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VERSTREKKER

Diabeteseducatie

apotheker met
Rizivnr.

(vervolg)

Verpleeg-kundige
met Rizivnr.

Ergotherapie

Riziv-nr

VERSTREKKINGEN

SPECIFIEK HONORARIUM
HONORARIU IN NORMALE
M (in EUR)
SITUATIE
(in EUR)

FREQUENTIE

SPECIFIEK
REMGELD

REMGELD
IN NORMALE
SITUATIE

ERELOON
DERDE
SUPPLEMENT BETALER

NON-CUMUL

794290 – diabetespatiënten met
23,29
23,29
geen
geen
nee
ja
voortraject (102852), 15 tot en met 69
jaar, BMI > 30 of arteriële hypertensie samen attesteren met pseudocode
792433 voor video-communicatie van
minstens 30 min.
794312 – diabetespatiënten met
23,29
23,29
geen
geen
nee
ja
voortraject (102852), 15 tot en met 69
jaar, BMI > 30 of arteriële hypertensie - samen attesteren met pseudocode
792433 voor video-communicatie van
minstens 30 min.
Opmerking: Alle voorwaarden van huidige regelgeving blijven gelden. De verstrekking per videocommunicatie telt mee voor het totaal aantal voorziene verstrekkingen
uit de huidige regelgeving.
784335 – info-, advies- en
cfr huidige
51,95
max. 2
cfr
5,19 (VK)
nee
ja
hospitalisatie +
opleidingssessie van 1 uur voor
max. 1 per dag
huidige
12,98 (NVK)
conventies met
patiënten die een volledig
per patiënt
ergotherapie
revalidatieprogramma hebben gevolgd
in een geconventioneerd
revalidatiecentrum voor
locomotorische en neurologische
revalidatie (revalidatieprogramma in
het kader van de revalidatieovereenkomst) en waarvoor een
observatiebilan (784291-784302) is
opgesteld - samen attesteren met
pseudocode 792433 voor videocommunicatie van minstens 60 min.
opmerking: Alle voorwaarden van
huidige regelgeving blijven gelden. De
verstrekking per videocommunicatie telt
mee voor het totaal aantal voorziene
verstrekkingen uit de huidige regelgeving

De maatregelen m.b.t. de verstrekkingen op afstand worden opgenomen in een ministerieel besluit.

