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Mevrouw, mijnheer, 
 
 
 
1. Wijzigingen van artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrek-

kingen vanaf 1 juli 2009 
 
Bij het KB van 29 april 2009 (BS 13/05/2009) wordt artikel 8 van de nomenclatuur als volgt 
gewijzigd: 
 

• Aanbrengen van oogdruppels en/of oogzalf in de postoperatieve fase 
 
De periode waarin het aanbrengen van oogdruppels en/of oogzalf, op medisch voorschrift, 
wordt vergoed, wordt verlengd van 15 dagen tot 30 dagen na de chirurgische ingreep. 
 

• Herwaardering van de honoraria voor complexe wondzorg 
 
De honoraria van de verstrekkingen “complexe wondzorg” worden verhoogd met 10% (ta-
bel met de tarieven in bijlage 1). 
 

 
Tervurenlaan 211 · B-1150 Brussel   Tel.: 02 739 71 11 · Fax: 02 739 77 11 
 
 
Openingsuren van de kantoren: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Afspraak mogelijk. 
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2. Zorgtrajecten 
 
Op 1 juni 2009 zijn de zorgtrajecten “chronische nierinsufficiëntie” gestart. Op 1 september 
2009 volgen dan de zorgtrajecten voor patiënten die lijden aan diabetes mellitus type 2. Die 
zorgtrajecten organiseren de aanpak en de opvolging van een patiënt met een chronische 
ziekte. Ze bestaan uit een contract dat afgesloten wordt door 3 partijen: de patiënt, de 
huisarts en de geneesheer-specialist. De huisarts kan een team van zorgverleners inscha-
kelen in het zorgtraject. Hij heeft een centrale en coördinerende rol. 
 
De gewone nomenclatuur blijft bruikbaar voor deze patiënten, alleen kunnen de specifieke 
forfaitaire honoraria voor verstrekkingen aan diabetespatiënten bij patiënten in een diabe-
tes zorgtraject niet aangerekend worden. 
 

• Zesde wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst W/97 
 
Een zesde wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst in verband met deze zorgtra-
jecten treedt in werking op 1 juni 2009. 
Met deze clausule worden maatregelen ingevoerd zodat de thuisverpleegkundigen kunnen 
deelnemen aan de zorgtrajecten voor patiënten met diabetes mellitus type 2. 
 
In de context van de zorgtrajecten kunnen specifieke verstrekkingen inzake educatie tot 
zelfzorg van de diabetespatiënt verleend worden door thuisverpleegkundigen. Deze speci-
fieke verstrekkingen zijn: 
- Opstarteducatie en instelling op insuline of incretinemimetica 
- Opvolging van de patiënt op insuline of incretinemimetica 
- Extra educatie bij probleemsituaties 
 
Om verstrekkingen te kunnen aanrekenen via het zorgtraject moeten verpleegkundigen 
over een specifiek registratienummer beschikken. Om dit specifiek registratienummer te 
kunnen ontvangen moet de verpleegkundige aan volgende criteria voldoen: 
- de bekwaming hebben van gegradueerde verpleegkundige of met deze gelijkge-

stelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet 
- een aanvullende opleiding diabetes van 150 uren of van ten minste 20 «studiepun-

ten», waarvan ten minste 100 effectieve uren theoretisch onderwijs, genoten heb-
ben die bekroond werd met een getuigschrift uitgereikt door een opleidingsinstituut 
erkend door het departement dat onderwijs tot zijn bevoegdheid heeft. 

 
Voor referentieverpleegkundigen in de diabetologie die ten laatste op 30/09/2009 geregi-
streerd werden, wordt een overgangsbepaling voorzien. Wanneer deze referentieverpleeg-
kundige in de diabetologie zich ingeschreven heeft in een opleidingsinstituut voor een aan-
vullende vorming diabetes van ten minste 60 uren of van ten minste 7 «studiepunten», kan 
hij een voorlopig specifiek registratienummer krijgen. Hiermee kan hij de specifieke ver-
strekkingen in het zorgtraject verlenen. 
 
Deze aanvraag wordt gericht aan het RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging, direc-
tie KLAVIDDT-IDZ – sectie verpleegkundigen, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel. 
Hiervoor is een specifiek aanvraagformulier uitgewerkt dat u samen met nog meer informa-
tie terugvindt op de website van de zorgtrajecten: www.zorgtraject.be. 
 
Deze aanvragen kunt u nu al indienen ook al starten de zorgtrajecten “diabetes” pas op 1 
september 2009. 
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• Toetreding tot de nationale overeenkomst 

 
Indien u tot de overeenkomst bent toegetreden, geldt uw toetreding voor de wijzigingsclau-
sule die u terugvindt in bijlage 2, behoudens schriftelijk tegenbericht van uw kant binnen de 
dertig dagen die volgen op de datum van deze omzendbrief. 
 
Indien u nog niet tot de overeenkomst bent toegetreden, nodig ik u uit om tegelijkertijd toe 
te treden tot de nationale overeenkomst W/97 en tot haar wijzigingsclausules, door het toe-
tredingsformulier W/97 sexies (in bijlage 3) behoorlijk in te vullen, te ondertekenen en terug 
te sturen aan: 
 

RIZIV 
Dienst voor Geneeskundige Verzorging 

Afdeling verpleegkundigen 
Tervurenlaan 211 
1150 BRUSSEL 

 
3. Interpretatieregel nr. 1 betreffende de cumul van de specifieke technische ver-

pleegkundige verstrekkingen 
 
Een interpretatieregel wordt ingevoegd om de cumulregel van de specifieke technische ver-
pleegkundige verstrekkingen 425375, 425773 en 426171 samen met de verstrekkingen 
423113, 423312 en 423415 van artikel 8 van de nomenclatuur te verduidelijken. 
Het aanrekenen van beide verstrekkingen tijdens eenzelfde verzorgingszitting kan enkel wan-
neer de injectieplaats voor beide verstrekkingen verschillend is. Deze interpretatieregel treedt 
in werking vanaf 1 oktober 2007 en gaat hierbij als bijlage 4. 
 
 
4. Praktische informatie 
 
We herinneren eraan dat ons callcenter voor de contacten met de verpleegkundigen be-
reikbaar is op 02/739.74.79 van 9 tot 12 uur. Wij raden u aan zich tijdens een oproep te 
identificeren door het invoeren van uw Riziv-nummer, om zo sneller te worden doorverbon-
den met de bevoegde medewerker en de behandeling van uw dossier te vergemakkelijken. 
 
Wij danken u voor uw medewerking aan het systeem van de verzekering voor geneeskun-
dige verzorging. 
 
Hoogachtend, 
 
De leidend ambtenaar, 
 
 
 
 
 
H. De Ridder, 
Directeur-generaal 
 
 
Bijlagen: 

1. Tarieven vanaf 1 juli 2009 
2. Zesde wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst W/97 
3. Toetredingsformulier 
4. Interpretatieregel 

 


