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Tarieven ; Transversale gezondheidszorgdoelstellingen ; 01-07-2022. 
 
 
 
Ingevolge de overeenkomst tussen het Verzekeringscomité, de verzekeringsinstellingen, 
de GMD-houdende huisarts en de  eerstelijnszorgverleners in het kader van een aangepaste 
zorgaanpak in eerste lijn voor Post-Covid-19, die goedgekeurd werd tijdens de vergadering van 
27 juni 2022 kan u in bijlage de tarieven van de verstrekkingen vermeld in de overeenkomst 
terugvinden.  

Deze tarieven zijn van toepassing vanaf 1 juli 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

De wnd. leidend ambtenaar, 
 
 
 
 
 
 
 J. Coenegrachts  

      Directeur-generaal a.i. 
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Transversale gezondheidszorgdoelstellingen

AMB HOS Rechthebbenden met 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 
zonder 

voorkeurregeling

Rechthebbenden met 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 
zonder 

voorkeurregeling

400013 Behandeling in kader van het zorgtraject Post-Covid-19 - Huisarts 0,00 0,00 0,00
400330 Behandeling in kader van het zorgtraject Post-Covid-19 - Kinesitherapeut 0,00 0,00 0,00
400352 Behandeling in kader van het zorgtraject Post-Covid-19 - Psycholoog 0,00 0,00 0,00

400035
Individuele kinesitherapeutische evaluatie en/of interventie, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur 
van 30 minuten heeft

26,10 26,10 26,10

400050
Individueel diëtistisch onderzoek, anamnese, het stellen van de diëtistische diagnose en het opstellen van een diëtistisch behandelplan en advies in overleg met de 
rechthebbende, met een minimumduur van 60 minuten

50,00 50,00 50,00

400116 Individuele diëtistische interventie, voor de rechthebbende met een minimumduur van 30 minuten 25,00 25,00 25,00

400072

Observatiebilan met een minimumduur van 60 minuten dat bestaat uit een onderzoek van de functioneringsmogelijkheden en –beperkingen van de rechthebbende : 
- in de activiteiten van het dagelijkse leven (zoals de persoonlijke verzorging, het zich voeden, de interpersoonlijke relaties, het zich verplaatsen);
- betreffende zijn persoonlijke, schoolse, professionele, socioculturele en vrijetijdsbezigheden; - fysiek, sensorisch-motorisch, intellectueel, cognitief en relationeel vlak en 
op het vlak van het gedrag;
- in zijn fysieke, sociale en culturele omgeving;
- en dat uitloopt op het opstellen van een schriftelijk verslag van de uitgevoerde onderzoeken, gericht aan de voorschrijvende arts

50,00 50,00 50,00

400131
Individuele ergotherapeutische interventie voor de rechthebbende met een minimumduur van 60 minuten. Deze verstrekking mag 14 keer aangerekend worden 
gedurende een jaar. De verstrekking mag maximaal twee keer per dag aangerekend worden

50,00 50,00 50,00

400094
Individueel logopedisch onderzoek, anamnese, het stellen van de logopedische diagnose en het opstellen van een behandelplan en advies in overleg met de 
rechthebbende, met een minimumduur van 60 minuten

50,00 50,00 50,00

400153 Individuele logopedische interventie, voor de rechthebbende met een minimumduur van 30 minuten 29,28 29,28 29,28

400175
Globale tegemoetkoming voor de organisatie, coördinatie en administratie van het teamoverleg in het kader van de opvolging van post-Covid-19 patiënt (per episode van 
6 maanden) - zorgcoördinator

120,00 120,00 120,00

400190 Deelname aan het teamoverleg in het kader van de opvolging van post-Covid-19 patiënt voor een huisarts 20,00 20,00 20,00

400212 Deelname aan het teamoverleg in het kader van de opvolging van post-Covid-19 patiënt voor een kinesitherapeut 20,00 20,00 20,00

400234 Deelname aan het teamoverleg in het kader van de opvolging van post-Covid-19 patiënt voor een logopedist 20,00 20,00 20,00
400256 Deelname aan het teamoverleg in het kader van de opvolging van post-Covid-19 patiënt voor een diëtist 20,00 20,00 20,00
400271 Deelname aan het teamoverleg in het kader van de opvolging van post-Covid-19 patiënt voor een ergotherapeut 20,00 20,00 20,00
400293 Deelname aan het teamoverleg in het kader van de opvolging van post-Covid-19 patiënt voor een arts-specialist 20,00 20,00 20,00

400315 Deelname aan het teamoverleg in het kader van de opvolging van post-Covid-19 patiënt voor een psycholoog 20,00 20,00 20,00

g. 1) Overeenkomst post-Covid
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 Omschrijving Honoraria
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verstrekkingen van toepassing vanaf 1-7-2022


