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Betreft : Klinische biologie - voorwaarden voor nieuwe verstrekking 591076-591080 - 

factureringsinstructies. 

 
 
Ingevolge het koninklijk besluit van 4 april 2014 (Belgisch Staatsblad van 28 mei 2014) tot wijziging 
van de artikelen 24, § 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  wordt onder meer de verstrekking 591076-591080 
toegevoegd : forfaitair honorarium, betaalbaar per opneming in een algemeen ziekenhuis, met 
uitzondering van de T-diensten of per dag die recht geeft op het maxiforfait of dagziekenhuisforfait 
voor één van de ingrepen van de limitatieve lijst,  voor zover het laboratorium : 
a) als medisch-technische dienst is opgenomen in een ziekenhuis of groepering van ziekenhuizen 

zoals gedefinieerd in hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 30 januari 1989; 
b) als medisch-technische dienst is opgenomen in een ziekenhuis dat beschikt over een volgens 

hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 21 maart 2003 erkend zorgprogramma oncologie; 
c) erkend is voor alle disciplines van de klinische biologie, eventueel met uitsluiting van de 

pathologische anatomie; 
d  24 uur per dag de continuïteit verzekert in samenwerking met de eenheden voor intensieve 

verzorging en de wachtdienst van het ziekenhuis; 
e) in zijn personeelsformatie minstens 4 equivalent voltijdse biologen heeft, van wie minstens 1 

geneesheer-specialist of een apotheker of een licentiaat in de wetenschappen die beiden een 
opleiding van ten minste vijf jaar moeten hebben gevolgd, overeenkomstig de bepalingen van 
de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 september 1984 tot vaststelling van de criteria voor 
de machtiging en de erkenning van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te 
verrichten die tot de klinische biologie behoren. 

 
Indien uw ziekenhuis voldoet aan de voorwaarden voor deze verstrekking, vragen wij u de 
bijgevoegde verklaring op erewoord  te willen invullen en ondertekenen en voor 30 juni 2014 per post 
of per mail terug te sturen naar : Riziv – Dienst geneeskundige verzorging – Directie RDQ T.a.v. Dany 
Van Gucht – Tervurenlaan 211 – 1150 Brussel of dany.vangucht@riziv.fgov.be. 
 
Het Riziv zal vervolgens de lijst van de ziekenhuizen die aan de voorwaarden voor deze verstrekking 
voldoen overmaken aan de verzekeringsinstellingen. 
 

mailto:dany.vangucht@riziv.fgov.be


2 

 
Factureringsinstructies 
  
Deze verstrekking kan worden gefactureerd vanaf 1 januari 2014. 
 
De normale procedure voor retro-actieve correctie is van toepassing. Het reeds gefactureerde 

honorarium wordt dus gecrediteerd (dus in negatief vermeld op het facturatiestand) en het nieuwe 

honorarium wordt op de normale wijze gefactureerd (dus in positief vermeld op het facturatiebestand). 

Dit nieuwe honorarium zal tijdens de volgende bijwerking van de factureringsinstructies toegevoegd 

worden aan de lijst « betrekkelijke verstrekking ». 

De betrekkelijke verstrekking mag nu reeds facultatief ingevuld worden.  Vanaf de gefactureerde 

maand juni 2014 moet ze verplicht ingevuld worden. 

De betrekkelijke verstrekking is gelijk aan: 

1) In geval van opneming in een algemeen ziekenhuis: 
- opneming in dienst waarvoor bedrag per opname mag aangerekend worden: pseudo-code 

voor bedrag per opname (768003 of 767421 (heropname)) 
- opneming in dienst waarvoor geen bedrag per opname mag aangerekend worden (bv. Sp-

dienst): pseudo-code 768924 
2) In geval van maxiforfait: pseudo-code 761095-761106, 761331-761342 of 761353-761364  
3) In geval van dagziekenhuisforfait: verstrekking uit limitatieve lijst (art 24 § 2 van de 

nomenclatuur) 
4) In geval van chirurgisch dagziekenhuis: verstrekking uit lijst A. 

 
   
 

Met de meeste hoogachting, 
 
De Leidend Ambtenaar, 
 
 
 
 
 
 
H. De Ridder, 
Directeur-generaal. 
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Voor 30 juni 2014 terug te sturen naar:     Riziv -Dienst geneeskundige verzorging 

Directie RDQ T.a.v. Dany Van Gucht 
Tervurenlaan 211  
1150 Brussel 

       
 
  

Of via mail naar : dany.vangucht@riziv.fgov.be 
  

 
 
 

VERKLARING OP EREWOORD 
met betrekking tot verstrekking 591076-591080 van de nomenclatuur 

 
 

Ondergetekende, …………………………………………………………………………., verklaart in 

naam van ……………………………………………………………………………………………. (naam 

ziekenhuis) …………………………………… (nr. ziekenhuis), te ………………… (stad), dat het 

laboratorium van dit ziekenhuis, ……………………………………..… (nr. labo) : 

a) als medisch-technische dienst is opgenomen in een ziekenhuis of groepering van ziekenhuizen 

zoals gedefinieerd in hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 30 januari 1989; 

b) als medisch-technische dienst is opgenomen in een ziekenhuis dat beschikt over een volgens 

hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 21 maart 2003 erkend zorgprogramma oncologie; 

c) erkend is voor alle disciplines van de klinische biologie, eventueel met uitsluiting van de 

pathologische anatomie; 

d) 24 uur per dag de continuïteit verzekert in samenwerking met de eenheden voor intensieve 

verzorging en de wachtdienst van het ziekenhuis; 

e) in zijn personeelsformatie minstens 4 equivalent voltijdse biologen heeft, van wie minstens 1 

geneesheer-specialist of een apotheker of een licentiaat in de wetenschappen die beiden een 

opleiding van ten minste vijf jaar moeten hebben gevolgd, overeenkomstig de bepalingen van de 

bijlage bij het ministerieel besluit van 3 september 1984 tot vaststelling van de criteria voor de 

machtiging en de erkenning van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten 

die tot de klinische biologie behoren. 

 

Datum:    /   /2014 

 

Handtekening: 

 


