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18 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van 

verschillende uitzonderlijke maatregelen  

inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 

en uitkeringen  

met het oog op de zorgopvang van patiënten  

in de context van de COVID-19 pandemie  

met het SARS-CoV-2 virus 

 

BS 23/03/2020  

 

In voege vanaf 14 maart 2020 tot en met een nader te bepalen datum  
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Artikel 1.  

In het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie legt dit besluit: 

1° de nomenclatuur vast zoals bedoeld in artikel 35 van de wet betreffende de verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994; 

2° de bedragen vast van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden ; 

3° een verbod op ereloonsupplementen op. 

 

 

Art. 2.  

§ 1. De verstrekkingen worden aangeduid met een rangnummer vóór de omschrijving van de 

verstrekking. De omschrijving van elke verstrekking wordt gevolgd door de sleutelletter N. Die 

sleutelletter komt vóór een coëfficiëntgetal dat de betrekkelijke waarde van elke verstrekking 

aangeeft. 

 

De sleutelletter is een teken waarvan de waarde in euro bij overeenkomst wordt bepaald. 

 

Op elke nota, opgemaakt ter staving van het verrichten van één of andere verstrekking, moet het in 

eerste lid bedoelde rangnummer vermeld worden. 

 

§ 2. Specifieke adviezen en toepassingsvoorwaarden: 

 

1° Triage 

101990 Advies met het oog op triage COVID-19 . . . . . N 10 

Onder advies met oog op triage COVID-19 verstaat men een telefonische triage na volledige 

anamnese van een patiënt met symptomen van een mogelijke besmetting met het SARS-CoV-2 

virus, in een bijzondere situatie waarbij maatregelen zich opdringen op het gebied van 

volksgezondheid om de risico's op verspreiding in te perken. 

 

De arts moet zijn patiënt duidelijk kunnen identificeren en noteert in het dossier van de patiënt het 

telefonisch contact, de raadgevingen die werden verstrekt en de aard van de documenten die werden 

afgeleverd. 

 

2° Continuïteit van zorg 

101135 Advies met het oog op continuïteit van zorg . . . . . N 10 

Onder advies met oog op continuïteit van zorg verstaat men een telefonische anamnese van een 

patiënt in behandeling bij de arts, die om gemotiveerde redenen de arts niet in persoon kan 

ontmoeten gelet op de adviezen in verband met de COVID-19 pandemie. 

 

De arts moet zijn patiënt duidelijk kunnen identificeren en noteert in het dossier van de patiënt het 

telefonisch contact, de gemotiveerde reden die nopen tot dit advies, de raadgevingen die werden 

verstrekt, de eventuele aanpassingen aan het behandelingsschema en de aard van de documenten die 

werden afgeleverd. 
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3° Toepassingsregels 

De verstrekkingen 101135 en 101990 gebeuren buiten welk fysiek onderzoek van de zieke ook. De 

arts ontmoet de patiënt niet in persoon. 

 

De verstrekkingen 101135 en 101990 omvatten het opmaken en ondertekenen van getuigschriften, 

farmaceutische voorschriften en allerlei bescheiden. 

 

De verstrekkingen 101135 en 101990 kunnen aangerekend worden door elke arts. 

 

De verstrekkingen 101135 en 101990 mogen niet samengevoegd worden met het honorarium voor 

raadpleging, bezoek of advies bedoeld in artikel 2 van de bijlage bij het Koninklijk besluit van 14 

september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

 

De verstrekkingen 101135 en 101990 mogen niet samengevoegd worden op dezelfde dag door 

dezelfde verstrekker. 

 

De verstrekking 101135 mag per patiënt per arts slechts éénmaal per periode van 7 dagen worden 

aangerekend. 

 

De verstrekking 101990 kan slechts eenmaal per patiënt worden aangerekend. 

 

 

Art. 3.  

Er is geen persoonlijk aandeel verschuldigd door de rechthebbenden voor de verstrekkingen bedoeld in 

artikel 2. 

 

 

Art. 4.  

De verstrekkingen bedoeld in artikel 2 worden beschouwd als verleend zijnde in het kader van een 

georganiseerde wachtdienst. 

 

 

Art. 5.  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 maart 2020 tot en met een datum nader te bepalen 

door de minister bevoegd voor Sociale Zaken. 

 

 

Art. 6.  

De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. 

 

 


