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Artikel 2 – RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, 
PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN 

 

    E. Kinder-en jeugdpsychiatrie 
     
  109336  Psychotherapeutische behandeling van een kind of 

jongere van minder dan 18 jaar door de geneesheer-
specialist in de psychiatrie, met een minimumduur van 
60 minuten, via mediatietherapie in aanwezigheid en met 
medewerking van één of meerdere volwassenen, die 
instaan voor de opvoeding en de dagelijkse begeleiding 
en wiens na(a)m(en) vermeld staan in het schriftelijke 
verslag, per psychotherapeutische zitting N 40  

     
  109675  Psychotherapeutische behandeling van een kind of jongere 

van minder dan 18 jaar door de geaccrediteerde 
geneesheer-specialist in de psychiatrie, met een 
minimumduur van 60 minuten, via mediatietherapie in 
aanwezigheid en met medewerking van één of meerdere 
volwassenen, die instaan voor de opvoeding en de 
dagelijkse begeleiding en wiens na(a)m(en) vermeld staan in 
het schriftelijke verslag per psychotherapeutische zitting N 40 +

     Q 90  
        
    De psychotherapie 109336 of De verstrekking 109675 vereist steeds de 

aanwezigheid van hoger genoemde volwassene(n), al dan niet samen met 
het kind (de patiënt). 

     
    Voor psychotherapeutische behandeling van het kind alleen wordt de 

verstrekking 109513 of 109631 aangerekend.
     
  109351  Uitgebreide en individuele psychiatrische evaluatie van 

een kind of jongere van minder dan 18 jaar, met een 
minimumduur van 120 minuten, door een geneesheer-
specialist in de psychiatrie, op voorschrift van de 
behandelende geneesheer, met dossieropmaak en 
verslag, per zitting N 85   

        
  109410  Uitgebreide en individuele psychiatrische evaluatie van een 

kind of jongere van minder dan 18 jaar, met een 
minimumduur van 120 minuten, door een geaccrediteerde 
geneesheer-specialist in de psychiatrie, op voorschrift van de 
behandelende geneesheer, met dossieropmaak en verslag, 
per zitting N 85 +

     Q 90  
      
    De verstrekking De uitgebreide psychiatrische evaluatie (109351 of 

109410) veronderstelt, per zitting, minstens één persoonlijk contact van 
minimum 60 minuten met het kind of jongere en/of de verantwoordelijke(n) 
voor diens opvoeding en dagelijkse begeleiding. Ze De verstrekking kan 
daarnaast ook worden aangewend voor de eventuele contacten voor 
heteroanamnese van en instructies aan derden (huisarts, school, 
opvangcentrum) en voor de supervisie en gezamenlijke interpretatie van de 
nodige psychologische testonderzoeken. 

     



    De volledige uitgebreide psychiatrische evaluatie dekt naast het 
uitgebreid onderzoek van een kind of jongere van minder dan 18 jaar, de 
opmaak van een gedetailleerd behandelingsplan, één of meerdere 
adviesgesprekken met verantwoordelijke(n) voor de opvoeding en de 
dagelijkse begeleiding en de inleiding tot de behandeling. 

     
    De verstrekking 109410 uitgebreide psychiatrische evaluatie mag 

maximum zeven maal per volledige evaluatie worden aangerekend. De 
eventuele herhaling van deze volledige kinder- en jeugdpsychiatrische 
evaluatie vereist opnieuw een voorschrift van de behandelende 
geneesheer. 

     
    Het honorarium voor De verstrekking 109351 of 109410 mag op 

dezelfde dag door dezelfde geneesheer-specialist in de psychiatrie niet 
worden gecumuleerd met het honorarium voor technische verstrekkingen 
noch met het honorarium voor andere verstrekkingen uit artikel 2. 

     
    …  
      
  109373  Overleg tussen de geneesheer-specialist in de 

psychiatrie en de psycholoog of de orthopedagoog 
betreffende de ambulante behandeling van een patiënt 
jonger dan 18 jaar N 21

      
  109395  Pluridisciplinair overleg met Overleg tussen de 

geaccrediteerde geneesheer-specialist in de psychiatrie 
en de psycholoog of de orthopedagoog betreffende de 
ambulante behandeling van een patiënt jonger dan 18 jaar   N 21 +

     Q 90
      
    De geaccrediteerdeVóór het overleggesprek 109373 of 109395 heeft

de geneesheer-specialist in de psychiatrie heeft de rol van de psycholoog 
of van de orthopedagoog verduidelijkt in een behandelingsplan dat werd 
opgesteld tijdens :  

      
    a) of een uitgebreide psychiatrische evaluatie (109351 of 109410); 
      
    b) of een mediatietherapie (109336 of 109675);  
      
    c) of een ziekenhuisopname in een dienst voor kinderpsychiatrie 

kinderneuropsychiatrie (K-dienst).  
     
    Het pluridisciplinair overleg vindt plaats in aanwezigheid van de 

geaccrediteerde geneesheerspecialist in de psychiatrie en van de 
psycholoog of orthopedagoog die bij de behandeling zijn betrokken.  

      
    Een verslag wordt opgemaakt en ondertekend door elke deelnemer.  
      
    De verzekering dekt maximaal 5 pluridisciplinaire overleggesprekken per 

jaar.  
      
       

 


