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Artikel 25 - TOEZICHT OP DE IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN 
RECHTHEBBENDEN 
 

    § 1. Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen 
rechthebbende, ongeacht de bekwaming van de geneesheer aan wie het 
verschuldigd is:

     
  …   
     
   597446 Honorarium voor het pluridisciplinair overleg op de 

verpleegafdeling onder leiding van de geneesheer-
specialist in de psychiatrie, voor een rechthebbende 
jonger dan 18 jaar gehospitaliseerd in een dienst K, met 
verslag C 75

     
   597682 Honorarium voor het pluridisciplinair overleg op de 

verpleegafdeling onder leiding van de geaccrediteerde 
geneesheer-specialist in de psychiatrie, voor een 
rechthebbende jonger dan 18 jaar gehospitaliseerd in een 
dienst K, met verslag C 75 +

     Q 30
     
    De verstrekking 597446 of 597682 mag worden gecumuleerd met de 

verstrekkingen voor toezicht.  
     
    De verstrekking Het pluridisciplinair overleg (597446 of 597682) mag 

eenmaal per week worden aangerekend.
     
    Aan het pluridisciplinair overleg nr. 597682 dient, buiten de geneesheer-

specialist in de psychiatrie, de psycholoog of orthopedagoog en de 
verpleegkundige of opvoeder, welke instaat voor de dagelijkse begeleiding, 
minstens een medewerker met een van volgende bekwamingen deel te 
nemen : maatschappelijk assistent of sociaal verpleegkundige, 
ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist of leerkracht. 

       
  …     
       
    Liaison kinder-en jeugdpsychiatrie     
       
   597461 Honorarium voor het eerste onderzoek uitgevoerd door 

de geneesheer-specialist voor psychiatrie, met evaluatie 
en opmaak van centraal liaisondossier, voor 
rechthebbenden, jonger dan 18 jaar, op voorschrift van 
de geneesheer-specialist, die het toezicht uitoefent C 71   

     
   596562 Honorarium voor het eerste onderzoek uitgevoerd door de 

geaccrediteerde geneesheer-specialist voor psychiatrie, met 
evaluatie en opmaak van centraal liaisondossier, voor 
rechthebbenden, jonger dan 18 jaar, op voorschrift van de 
geneesheer-specialist, die het toezicht uitoefent C 71 +

     Q 30  



     
   597483 Honorarium voor het navolgend onderzoek, behandeling 

en medetoezicht door de geneesheer-specialist voor 
psychiatrie, voor rechthebbenden, jonger dan 18 jaar, op 
verzoek van de geneesheer-specialist, die het toezicht 
uitoefent C 55  

       
   596584 Honorarium voor het navolgend onderzoek, behandeling en 

medetoezicht door de geaccrediteerde geneesheer-specialist 
voor psychiatrie, voor rechthebbenden, jonger dan 18 jaar, 
op verzoek van de geneesheer-specialist, die het toezicht 
uitoefent C 55 +

     Q 30  
       
   597505 Pluridisciplinair overleg dat door een geneesheer-

specialist voor psychiatrie wordt geleid tijdens de 
ziekenhuisopname van een patiënt jonger dan 18 jaar 
buiten een dienst voor kinderneuropsychiatrie van een 
algemeen ziekenhuis (K-dienst), met een minimale duur 
van 30 minuten C 75   

       
   597564 Pluridisciplinair overleg dat door een geaccrediteerde 

geneesheer-specialist in de psychiatrie wordt geleid tijdens 
de ziekenhuisopname van een patiënt jonger dan 18 jaar 
buiten een dienst voor kinderpsychiatrie van een algemeen 
ziekenhuis (K-dienst), met een minimumduur van 30 minuten C 75 +

     Q 30  
       
    Het overleg (597505 of 597564) wordt voorafgegaan door het onderzoek van 

de patiënt (597461 of 596562). 
     
    Het overleg vereist de gelijktijdige aanwezigheid van zowel de

geaccrediteerde geneesheer-specialist in de psychiatrie, de psycholoog of 
de orthopedagoog en de verpleegkundige van de dienst waar de patiënt is 
opgenomen.

     
    Het overleg wordt in een verslag opgenomen. 
     
    De verzekering dekt maximaal één overleg per week. 
     
   597520 Mediatiegesprek door een geneesheer-specialist voor 

psychiatrie met een persoon die instaat voor de 
opvoeding van een patiënt jonger dan 18 jaar die buiten 
een dienst voor kinderneuropsychiatrie (K-dienst) is 
opgenomen C 40   

     
   597542 Bemiddelingsgesprek Mediatiegesprek door een 

geaccrediteerde geneesheer-specialist voor psychiatrie 
met een persoon die instaat voor de opvoeding van een 
patiënt jonger dan 18 jaar die buiten een dienst voor 
kinderneuropsychiatrie (K-dienst) is opgenomen C 40 +

     Q 90  
      
    De geneesheer die het toezicht in de dienst van de patiënt uitoefent, 

vraagt het mediatiegesprek aan. 
     
    Een geaccrediteerde geneesheer-specialist in de psychiatrie voert dat 

gesprek.  
     
    Het gesprek duurt minstens één uur. 
     



    Het verslag van het gesprek wordt in het dossier opgenomen. 
     
    De verzekering dekt maximaal één bemiddelingsgesprek mediatiegesprek

per week. 
     
    De verzekering dekt geen bemiddelingsgesprek mediatiegesprek dat op 

dezelfde dag als een psychiatrisch liaisononderzoek (597461 of 596562, 
597483 of 596584) wordt uitgevoerd. 

       
  …   
       
    § 2. a) 1° Het honorarium voor dagtoezicht dat verschuldigd is voor een 

bepaalde periode, wordt berekend vanaf de eerste vergoede dag opneming 
in een verplegingsinrichting, ongeacht de dienst of de afdeling waarin de 
rechthebbende aanvankelijk wordt opgenomen.

       
    … 
       
    4° Behoudens de verstrekkingen 596525, 596540, 597446, 597645, 597660, 

597682, 597586, 597601, 597726, 597741, 597785, 598581, 599045, 
597623, 599060, 599082, 599104, 599303, 599443, 599465 en 599970-
599981 zijn de verstrekkingen aangaande de toezichtshonoraria opgenomen 
in dit artikel onderling niet cumuleerbaar. Er mag slechts één van 
laatstgenoemde verstrekkingen per dag aangerekend worden. 

     
    … 
     
    d) De verstrekkingen 599443 en 599465 beogen het interne liaisonconsult 

wegens psychiatrische problematiek bij een patiënt opgenomen op een 
andere dan de A-, K-, T-, Sp-psychogeriatrie, Tf- of Tp dienst, op vraag van 
de behandelend geneesheer-specialist andere dan de geneesheer-specialist 
in de neuropsychiatrie of psychiatrie.

     
    De verstrekkingen 599443, 599465, 596562, 596584, 597461 en 597483

zijn cumuleerbaar met het toezichtshonorarium, maar zijn onderling niet 
cumuleerbaar. Per dag mag slechts één enkele van de prestaties 599443, 
599465, 596562, 596584, 597461 en 597483 worden aangerekend. 

     
    De verstrekking 596584 of 597483 mag tijdens de eerste week na 

uitvoeringsdatum van de verstrekking 596562 of 597461 door de 
geaccrediteerde geneesheer-specialist in de psychiatrie maximum zes maal 
aangerekend worden. 

     
    De verstrekking 596584 of 597483  mag tijdens de tweede en volgende 

weken na opname en na uitvoeringsdatum van de verstrekking 596562 of 
597461 maximum drie maal per week aangerekend worden. 

     
    De verstrekkingen 596562, 596584, 597461 en 597483 zijn niet 

cumuleerbaar met technische verstrekkingen tijdens dezelfde dag uitgevoerd 
door de geneesheer-specialist in de psychiatrie.

     
    … 
     
    § 3bis. Honorarium voor dringende opvang in een erkende functie voor 

gespecialiseerde spoedgevallenzorg : 
     
  …   
     
     



  590391  Dringende psychiatrische interventie door een 
geneesheer-specialist in de psychiatrie voor een patiënt 
jonger dan 18 jaar C 149   

       
  590450  Dringende psychiatrische interventie door een 

geaccrediteerde geneesheer-specialist in de psychiatrie voor 
een patiënt jonger dan 18 jaar C 149 +

     Q 30
       
    Die De dringende psychiatrische interventie (590391 of 590450) wordt 

door een behandelend geneesheer gevraagd. 
     
    Ze vindt plaats op een zaterdag, een zondag, op een feestdag of na 21 uur. 
     
    Ze vindt niet plaats op de dag van een ziekenhuisopname. 
     
    Ze omvat de opstelling van een dossier en een verslag. 
     
    De verstrekkingen 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656, 

590671, 590693, 590752, 590774, 590796, 590811, 590870, 590892, 
590914, 590951, 590973, 590995, 590391 en 590450 mogen slechts 
worden aangerekend onder volgende voorwaarden : 

     
    … 
     
    2° De verstrekkingen 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656, 

590671, 590693, 590752, 590774, 590796, 590811, 590870, 590892, 
590914, 590951, 590973, 590995, 590391 en 590450 mogen niet worden 
gecumuleerd met verstrekkingen uit artikel 2 noch door de permanentiearts 
noch door een bijgeroepen geneesheer. 

     
    … 
     

 


