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Betreft:
1. Artikel 27 van de nomenclatuur: invoeging van hospitalisatiecodes op
1 december 2013;
2. Wijziging van het getuigschrift van aflevering (bijlage 13) op 1 december 2013;
3. Praktische informatie.

Geachte mevrouw, heer,

1. Artikel 27 van de nomenclatuur: invoeging van hospitalisatiecodes op 1 december
2013.
Met het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 dat verschenen is in het Belgisch Staatsblad van
25 oktober 2013 worden de codes voor gehospitaliseerde patiënten ingevoegd voor de
volgende verstrekkingen van artikel 27 van de nomenclatuur:
•
de verstrekkingen inzake de gemeenschappelijke verstrekkingen met artikel 29, nl.
orthopedische zolen (604575) en lumbostaten (604214, 604236, 604251, 604273,
604295 en 604310) ;
•
de verstrekking inzake postoperatieve borstprothesen (642213).
Dit besluit treedt in werking op 1 december 2013.
Die nomenclatuurwijzing maakt de facturatie van de aan gehospitaliseerde patiënten
afgeleverde verstrekkingen mogelijk. Aldus worden de huidige voorvallende problemen (vb. bij
langdurige hospitalisaties) opgelost.
De gecoördineerde tekst van de nomenclatuur is beschikbaar op de website van het Riziv op
het volgende adres:
http://www.inami.fgov.be/care/nl/nomenclature/chapter06.htm
De bijgewerkte terugbetalingstarieven zijn beschikbaar op het volgende adres:
http://www.inami.fgov.be/insurer/nl/rate/index.htm#bandagistes

2. Wijziging van het getuigschrift van aflevering (bijlage 13) op 1 december 2013;
De verordening van 21 oktober 2013 verschenen in het Belgisch Staatsblad van
31 oktober 2013 wijzigt het getuigschrift van afleveringen bestemd voor de bandagisten en de
orthopedisten (bijlage 13).
Bijlage: 1
Tervurenlaan 211 B-1150 Brussel
Tel. : 02 739 71 11 Fax : 02 739 72 91
Openingsuren van de kantoren : van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Afspraak mogelijk.

2012/

Dit formulier is aangepast t.g.v. de invoering van hospitalisatiecodes (zie supra).
De kolom ‘Nummer van de nomenclatuur’ werd ontdubbeld om de 2 codes m.b.t de
verstrekking (ambulant en gehospitaliseerd) te kunnen vermelden.
De verstrekker moet het vakje boven aan de kolom aankruisen dat overeenkomt met het
werkelijke statuut van de patiënt op het moment van de aflevering.
Voor de verstrekkingen waarvoor slechts één van de 2 codes bestaat moet men dit vakje niet
aankruisen.
Het aangepaste formulier, dat als bijlage gaat, treedt in werking op 1 december 2013.
Het gebruik van de oude formulieren wordt evenwel toegestaan tot en met 31 maart 2014 (de
datum van handtekening geldt als bewijs).
Alle documenten m.b.t. de verstrekkingen van artikel 27 van de nomenclatuur zijn beschikbaar
op het volgende adres:
http://www.inami.fgov.be/care/nl/other/bandagistes/index.htm#3

3. Praktische informatie.
Briefwisseling
Ons adres:

RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling Bandagisten
Tervurenlaan 211
1150 Brussel

Onze website:
Uw erkenningsnummer:
Uw telefoonnummer:

http:\\www.riziv.fgov.be, waar de tarieven op staan
moet in elke brief worden vermeld
eventueel vermelden

Onthaal
Telefonisch:
In onze kantoren:

(02) 739 78 33, van 9 tot 12 uur
van 9 tot 12 uur, of na afspraak
Tervurenlaan 211 (4e verdieping) te 1150 BRUSSEL

Verplicht schriftelijk meedelen: ·adreswijziging, erkenningsvoorwaarden,
toetreding tot de overeenkomst.
Documenten
Het getuigschrift van aflevering (bijlage 13 bij de verordening op de geneeskundige
verstrekkingen) mag zelf aangemaakt worden conform het originele document.

Dit document kan ook schriftelijk worden besteld op volgend adres:
RIZIV
Dienst Economaat
Tervurenlaan 211
1150 BRUSSEL
E-mail: ekono@riziv.fgov.be
***
Ik dank u voor uw medewerking aan het systeem van verzekering voor geneeskundige
verzorging.
Hoogachtend,

De leidend ambtenaar,

H. DE RIDDER,
Directeur-generaal

