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Tarieven ; geneesheren - raadplegingen en bezoeken ; 01-01-2016
 
 
In overeenstemming met de begrotingsdoelstelling 2016, zoals vastgelegd in de Ministerraad 
van 23 oktober 2015, worden de tarieven voor de verstrekkingen raadplegingen en bezoeken, 
toezicht en reiskosten niet geïndexeerd op 1 januari 2016. 
 
De preventiemodule GMD wordt niet verlengd: de codes 102395, 103272 en 103294 worden 
geschrapt. 
 

A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van algemeen geneeskundigen en 
geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen 

B. Toezicht, onderzoeken en permanentie voor rechthebbenden opgenomen in een 
ziekenhuis en verstrekkingen verleend in de lokalen van een erkende functie voor 
gespecialiseerde spoedgevallenzorg 

C. Reiskosten 
 
De omzendbrief V.I. 2014/512 – 3910/1422, gewijzigd door de omzendbrief V.I. 2015/12 – 
3910/1427, wordt geschrapt en vervangen door deze omzendbrief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

De leidend ambtenaar, 
 
 
 
 
 
 
 H. De Ridder  

      directeur-generaal. 
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INHOUDSTAFEL 
A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-

specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen 
 
I. Raadplegingen van huisartsen en geneesheren-specialisten 

1. A.  Raadplegingen in de spreekkamer door een huisarts NIET in het kader van het 

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER 1 

 B. Raadplegingen in de spreekkamer door een huisarts IN het kader van het 

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER 1 

 C. 1. Honoraria voor het beheer van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER zonder 

gebruik van de functionaliteiten van de MyCareNet-diensten 1 

  2. Honoraria voor het beheer van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER met gebruik 

van de functionaliteiten van de MyCareNet-diensten 1 

D. Supplement voor het gebruik van een diabetespas door een huisarts 1 

E. 1. Wachttoeslag 1 

 2. Permanentietoeslag 1 

F. Zorgtrajecten – huisartsen 2 

2. Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist 2 

3. Bezoek door de geneesheer-specialist op schriftelijke vraag van een behandelende 

geneesheer 3 

4. Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een huisarts (101032, 101076) 3 

5. Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van 

verworven rechten (101010) 3 

6. Zorgtrajecten - Geneesheren-specialisten 3 

 

II. Bezoeken van huisartsen 

1. Bezoeken door een huisarts op basis van verworven rechten 4 

a) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10de verjaardag tot zijn 75ste 

verjaardag met een GMD  

- een rechthebbende vanaf zijn 75ste verjaardag zonder GMD 

- een chronische zieke zonder GMD 4 

b) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10de verjaardag tot zijn 75ste 

verjaardag zonder GMD en niet chronisch ziek 4 

c) Bezoeken in het kader van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER bij : 

- een rechthebbende vanaf zijn 75ste verjaardag met GMD 

- een chronische zieke met GMD 4 

d) Bezoeken  bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10de verjaardag tot zijn 75ste 

verjaardag met een GMD  

- een rechthebbende vanaf zijn 75ste verjaardag met of zonder 

GMD 

- een chronische zieke met of zonder GMD 5 

e) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10de verjaardag tot zijn 75ste 

verjaardag zonder GMD en niet chronisch ziek 5 

f) Bezoeken  bij : - een kind tot zijn 10de verjaardag met of zonder GMD 6 

g) Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere 
patiënten door een huisarts op basis van verworven rechten (103213, 103235) 6 

 



 

2. Bezoeken door de huisarts 7 

a) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10de verjaardag tot zijn 75ste 

verjaardag met een GMD  

- een rechthebbende vanaf zijn 75ste verjaardag zonder GMD 

- een chronische zieke zonder GMD 7 

b) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10de verjaardag tot zijn 75ste 

verjaardag zonder GMD en niet chronisch ziek 7 

c) Bezoeken in het kader van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER bij : 

- een rechthebbende vanaf zijn 75ste verjaardag met GMD 

- een chronische zieke met GMD 8 

d) Bezoeken  bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10de verjaardag tot zijn 75ste 

verjaardag met een GMD 

- een rechthebbende vanaf zijn 75ste verjaardag met of zonder 

GMD 

- een chronische zieke met of zonder GMD 8 

e) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10de verjaardag tot zijn 75ste 

verjaardag zonder GMD en niet chronisch ziek 8 

f) Bezoeken  bij : - een kind tot zijn 10de verjaardag met of zonder GMD 9 

g) Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere 

patiënten door een huisarts (103412, 103434) 9 

h) Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist 9 

 

 

III. Bezoeken door een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde 

a) Bezoeken 10 

b) Toeslag voor het bezoek door een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde 

(103751, 103773, 103795, 103810, 103832) 10 

 

 

IV. Andere verstrekkingen 

1. Verstrekkingen voor dewelke de bekwaming vereist is van een huisarts 11 

2. Advies 11 

3. Psychotherapieën 11 

4. Kinder- en jeugdpsychiatrie 11 

 

 

V. Honoraria en verzekeringstegemoetkomingen voor door stagedoende geneesheer 

aangerekende verstrekkingen wanneer één van de voorwaarden op het toezicht van 

de stage niet is vervuld 

1. A.  Raadplegingen in de spreekkamer van een huisarts NIET in het kader van het 

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER 12 

 

B Raadplegingen in de spreekkamer van een huisarts IN het kader van het 

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER 12 

  



 

 

2. Bezoeken door een huisarts 12 

a) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10de verjaardag tot zijn 75ste 

verjaardag met een GMD 

- een rechthebbende vanaf zijn 75ste verjaardag zonder GMD 

- een chronische zieke zonder GMD 12 

b) Bezoeken  bij : - een kind tot zijn 10de verjaardag met of zonder GMD 12 

c) Bezoeken bij   - een rechthebbende vanaf zijn 10de verjaardag tot zijn 75ste 

verjaardag zonder GMD en niet chronisch ziek 12 

d) Bezoeken in het kader van het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER bij ; 

- een rechthebbende vanaf zijn 75ste verjaardag met GMD 

- een chronische zieke met GMD 12 

e) Bezoeken  bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10de verjaardag tot zijn 75ste 

verjaardag met een GMD 

- een rechthebbende vanaf zijn 75ste verjaardag met of zonder 

GMD 

- een chronische zieke met of zonder GMD 13 

f) Bezoeken  bij : - een kind tot zijn 10de verjaardag met of zonder GMD 13 

g) Bezoeken bij : - een rechthebbende vanaf zijn 10de verjaardag tot zijn 75ste 

verjaardag zonder GMD en niet chronisch ziek 13 

h) Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere 

patiënten door de huisarts (103412, 103434) 13 

 

 

VI. Honoraria en verzekeringstegemoetkomingen voor verstrekkingen aangerekend 

door stagedoende geneesheren-specialisten 14 

 

 

B. Toezicht, onderzoeken en permanentie voor rechthebbenden opgenomen in 

een ziekenhuis en verstrekkingen verleend in de lokalen van een erkende 

functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg  
1. Verstrekkingen voorzien in artikel 25, § 1 15 

2. Verstrekkingen voorzien in artikel 25, § 3 17 

Heropname van dezelfde patiënt in hetzelfde ziekenhuis binnen de 10 dagen na een 

vorige opname 17 

3. Verstrekkingen voorzien in artikel 25, § 3 bis 18 

 

 

C. Reiskosten 
1. Reiskosten van de geneesheren 19 

2. Bijkomende reisvergoeding voor de huisartsen in de plattelandsstreken 19 



19

C.  R e i s k o s t e n

1. Reiskosten van geneesheren

 Bedrag van de Rechthebbenden Rechthebbenden

 reisvergoeding met zonder

voorkeurregeling voorkeurregeling

 Specialisten voor kindergeneeskunde - 3,52 3,52

 Specialisten : per km. (3) 0,6728                                   75 %

2. Bijkomende reisvergoeding voor de huisartsen in de plattelandsstreken(2)

    = {(afstand in km x 2) - 6 km} x 0,90 EUR de km

 Afstand tussen de (a) (b)  Afstand tussen de (a) (b)

 gemeente van de  gemeente van de

 rechthebbende en (1)  rechthebbende en (1)

 die van het genees-  die van het genees-

 kundig centrum  kundig centrum

3,5 0,90  0,82  12 16,20  14,69  

4 1,80  1,64  12,5 17,10  15,50  

4,5 2,70  2,45  13 18,00  16,32  

5 3,60  3,27  13,5 18,90  17,13  

5,5 4,50  4,08  14 19,80  17,95  

6 5,40  4,90  14,5 20,70  18,76  

6,5 6,30  5,71  15 21,60  19,58  

7 7,20  6,53  15,5 22,50  20,39  

7,5 8,10  7,35  16 23,40  21,21  

8 9,00  8,16  16,5 24,30  22,03  

8,5 9,90  8,98  17 25,20  22,84  

9 10,80  9,79  17,5 26,10  23,66  

9,5 11,70  10,61  18 27,00  24,47  

10 12,60  11,42  18,5 27,90  25,29  

10,5 13,50  12,24  19 28,80  26,10  

11 14,40  13,05  19,5 29,70  26,92  

11,5 15,30  13,87  20 30,60  27,74  

 (a) Bedrag van de reisvergoeding

 (b) Bedrag van de Z.I.V.- vergoeding

 (1) Toepassing van artikel 6 van het K.B. van 23/03/82

 (2) Omzendbrieven V.I. 2003/211 - 39/503; 2004/104 - 39/504; 2005/243 - 39/505

 (3)  Rekenregel

      Voorbeeld voor 5 km:

      Honorarium: 0,6728 X 5 km = 3,3640 => round (3,3640;2) = 3,36

      ZIV: roundup (3,36 X 0,75;2) = 2,52

 Verzekeringstegemoetkoming

 01/01/2016




