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1. Toiletten en forfaits verleend in de praktijkkamer van de beoefenaar van de
verpieegkunde: afschaffing van honoraria en terugbetaling vanaf 1 april 2016:

Tiende wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst W/97 (bijlage 1)
• Vermelden van pseudocodes bij de facturatie (bijlage 2)
• Toetreding tot de nationale overeenkomst (bijlage 3)

2. Praktische informatie

Mevrouw, mijnheer,

1. Toiletten en forfaits verleend in de praktijkkamer van de beoefenaar van de ver¬
pieegkunde: afschaffing van honoraria en terugbetaling vanaf 1 april 2016:

Tiende wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst W/97 (bijlage 1)
Een tiende wijzigingsclausule treedt in werking op 1 april 2016.
Deze wijzigingsclausule schaft de honoraria en de terugbetaling door de verzekering voor
geneeskundige verzorging af voor de volgende verstrekkingen wanneer zij verleend worden
in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpieegkunde (artikel 8 van de nomencla-
tuur van de geneeskundige verstrekkingen, § 1, 3°):

- 425913  hygienische ve zorging 
- 426075  forfait A 
- 426090 “forfait B”
- 426112 “forfait C 
- 428072  vergoeding voor de herhaaldelijke noodzakelijke verstrekkingen bij zeer af-

hankelijke patienten 

Het is nog steeds mogelijk deze verstrekkingen te attesteren indien zij verleend zijn in een
hersteloord; het honorarium en de terugbetaling zijn in deze situatie nog steeds van toe¬
passing.
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• Vermelden.van pseudocodes bij de facturatie (bijlage 2)
In deze context wordt ook de Verordening van 28 juli 2003 aangepast. Vanaf 1 april 2016
moet u verplicht bij de facturatiegegevens pseudocodes vermelden telkens u een verstrek-
king attesteert binnen de rubriek in artikel 8, §1, 3°  verstrekkingen verleend hetzij in de
praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde, hetzij in een hersteloord . Deze
pseudocodes vindt u terug in bijlage 87 bij de verordening.
Het communiceren van deze pseudocodes is nodig voor de correcte uitvoering van boven-
vermelde wijzigingsclausule en laat toe de verschillende plaatsen waar de zorg wordt uitge-
voerd te identificeren. Deze gegevens zullen ook nuttig zijn om eventuele toekomstige
maatregelen in te voeren.

• Toetreding tot de nationale overeenkomst (bijlage 3)
- Indien u tot de nationale overeenkomst W/97 bent toegetreden en u wenst die toetreding

te behouden na deze wijzigingsclausule, dan hoeft u geen administratieve stappen te
nemen.

- Indien u uw toetreding tot de overeenkomst niet wenst te behouden, stuurt u binnen der-
tig dagen na de datum van deze omzendbrief een schriftelijke verklaring naar het onder-
staand adres.

- Indien u nog niet tot de overeenkomst bent toegetreden, nodigen wij u uit om tegelijker-
tijd toe te treden tot de nationale overeenkomst W/97 en tot haar wijzigingsclausules,
door het toetredingsformulier W/97 undecies (bijlage 3) behoorlijk in te vullen, te onder-
tekenen en terug te sturen naar onderstaand adres:

RIZIV
Dienst voor Geneeskundige Verzorging

Afdeling verpleegkundigen
Tervurenlaan 211
1150 BRUSSEL

2. Praktische informatie
We herinneren eraan dat ons calicenter voor de contacten met de verpleegkundigen be-
reikbaar is op 02/739.74.79 op maandag en donderdag van 13 tot 16 uur en op dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Wij raden u aan zich tijdens een oproep te identifice¬
ren door het invoeren van uw Riziv-nummer, om zo sneller te worden doorverbonden 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,

ambtenaar,

H. De Ri  der,
Directeurgeneraal

Bijlagen:
1. Tiende wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst W/97
2. Bijlage 87 bij de verordening van 28 juli 2003: Lijst van plaatsen waarvoor pseudo¬

codes verplicht moeten vermeld worden door de verpleegkundige en iijst van
pseudocodes

3. Toetredingsformulier tot de nationale overeenkomst



W/97 undecies
Bijlage 1

Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering

Dienst voor geneeskundige
verzorging

Tervurenlaan 211
1150 Brussel
9 02/739 78 32

TIENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE NATIONALE OVEREENKOMST
TUSSEN DE GEGRADUEERDE VERPLEEGSTERS

OF DE MET DEZEN GELIJKGESTELDEN,
DE VROEDVROUWEN,

DE VERPLEEGSTERS MET BREVET,
DE VERPLEEGASSISTENTEN/ZIEKENHUISASSISTENTEN

OF DE MET DEZEN GELIJKGESTELDEN
EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Tijdens de vergadering van de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekerings-
instellingen van 20 januari 2016, onder het voorzitterschap van de heer Patrick VERLIEFDE
daartoe gedelegeerd door de heer Henri DE RIDDER, leidend ambtenaar, is overeengekomen
als voigt tussen:

enerzijds,

de verzekeringsinstellingen;

en anderzijds,

de representatieve beroepsorganisaties van gegradueerde verpleegsters of de met dezen
gelijkgestelden, vroedvrouwen, verpleegsters met brevet, verpleegassistenten/
ziekenhuisassistenten of de met dezen gelijkgestelden.

Artikel. 1. In de nationale overeenkomst W/97, gesloten op 3 januari 1997, wordt artikei 3
aangevuld als voigt:

Als uitzondering op de algemene regel hierboven, wordt de waarde van de
vermenigvuldigingsfactor W met 100% verminderd voor de verstr kkingen 425913 (Hygienische
verzorging), 426075 (forfait A), 426090 (forfait B),426112 (forfait C) en 428072 (vergoeding voor
de herhaaldelijke noodzakelijke verstrekkingen bij zeer afhankelijke patienten) die verleend
worden in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde en is aldus gelijk aan EUR
0. 

Art. 2, Deze wijzigingsclausule treedt in werking op 1 april 2016.

Opgemaaktte Brussel, op 20 januari 2016.

De verzekeringsinstellingen, De beroepsorganisaties van de
verpieegkundigen,

RIZIV-INAMI Dienst geneeskundige verzorging - Service des soins de sante



Bijlage 2

Bijlage 87

Lijst van plaatsen waarvoor pseudocodes verplicht moeten vermeld worden door
de verpleegkundige en lijst van pseudocodes

• In het kader van ambulante verzorging van de rubriek in artikel 8 van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, §1, 3°

verstrekkingen verleend hetzij in de praktijkkamer van de beoefenaar van
de verpleegkunde, hetzij in een hersteloord 

Omschrijving Pseudocode
Verpleegkundigen: pseudo-code
betrekkelijke verstrekking: alleenstaande
praktijkkamer van verplee kundige(n)

421131

Verpleegkundigen: pseudo-code
betrekkelijke verstrekking: praktijkkamer
van verpleegkundige(n) deel uit makend
van een multidisciplinaire groepspraktijk
van eerste lijns gezondheidszorg

421153

Verpleegkundigen: pseudo-code
betrekkelijke verstrekking: praktijkkamer
van verpleegkundige(n) in een ziekenhuis

421175

Verpleegkundigen: pseudo-code
betrekkelijke verstrekking: praktijkkamer
van verpleegkundige(n) in een polikliniek
buiten een ziekenhuiscampus bij
geneesheer specialist(en)

421190

Verpleegkundigen: pseudo-code
betrekkelijke verstrekking: hersteloord

421212



W/97 undecies
Bijlage 3

TOETREDINGSFORMULIER

De ondergetekende (naam, voornamen)

die zijn (haar) hoofdverblijfplaats heeft (straat, nr., bus)

(postnummer, gemeente)

(provincie of Brussels Hoofdstedelijk gewest)

ingeschreven op de lijst der verpleegkundigen welke is gepubliceerd door het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering,
onder het nr 

Die zijn (haar) activiteit uitoefent op volgend(e) adres(sen)1 : 

verklaart kennis te hebben genomen van deze overeenkomst en er onbeperkt tot toe te treden.

Opgemaakt te op

De
de
De
De
De
de

gegradueerde verple(e)ger(ster)
met deze gelijkgestelde,
vroedvrouw,
verple(e)ger(ster) met brevet,2
verpleeg-/ziekenhuisassistent(e)

met deze gelijkgestelde,2

of

of

(handtekening)

Eventueel de benaming opgeven van de inrichting(en) waar het beroep wordt uitgeoefend.

Schrappen wat niet past.




