
BESLISSING VAN DE LEIDEND AMBTENAAR (artikel 143. S 1. 2 en 3 van de
qecoordineerde wet van 14 iuli 1994)

Mevr. A...

Verpleegkundige - gegradueerde verpleegsters en ermee gelijkgestelden

BRS/N/2014/026

Gelet op het onderzoek uitgevoerd door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
naar de verstrekkmgen die door A aan de verplichte ziekteverzekenng werden aangerekend,

gelet op de resultaten van dat onderzoek die zijn gebundeld in het dossier N/2014/026 en dat
door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle werd neergelegd,

gelet op het proces-verbaal van vaststellmg van 6/05/2014, opgesteld lastens A , ter
kenmsgevmg aangeboden via een aangetekende brief opgestuurd op 14/05/2014,

gelet op de ter post aangetekende brief van 15/01/2015 waann de synthesenota aan A . ter
kenmsgevmg werd aangeboden, waann A werd verzocht zich schriftelijk te verantwoorden,

gelet op het gebrek aan verweermiddelen in hoofde van mevrouw A ,

gelet op artikel 143, § 3, van de gecoordmeerde wet van 14 juh 1994 (mgevoegd bij artikel 100
van de Wet van 13 december 2006);

gelet op de artikelen 73bis, 142, 156 en 157 van de gecoordmeerde wet,

gelet op het konmkhjk besluit van 11 mei 2007 (B S , 1 jum 2007, biz 29797) waarbij de datum
van 15 mei 2007 wordt vastgesteld als datum van de mwerkingtredmg van de artikelen 89 tot
112 van de Wet van 13 december 2006, van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 21 december
2006, van de artikelen 254 tot 261 van de Wet van 27 december 2006 (I), en van artikel 159 van
de Wet van 27 december 2006 (II)

1 GEFORMULEERDE TENLASTELEGGINGEN

A heeft m de penode van 07-05-2012 tot 03-09-2013 volgende mbreuken begaan op de
wetgevmg betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekermg

1.1 Op haar naam reqlementaire documenten die de teruabetalinq toelaten van de
geneeskundige verstrekkinqen op te stellen, te laten opstellen, af te leveren of te laten
afleveren wanneer de verstrekkinqen niet werden verleend of afqeleverd.

Wetteliike basis

Wet betreffende de verplichte verzekenng voor geneeskundige verzorgmg en uitkenngen gecoordmeerd
op 14 juli 1994
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Artikel 73bis Onvermmderd eventuele straf- en/of tuchtrechtehjke vervolging, en onafgezien van de
bepalmgen uit de overeenkomsten of verbmtemssen bedoeld in Titel III, is het de zorgverleners en
gelijkgestelden verboden, op straffe van de maatregelen voorzien in artikel 142, § 1

1° reglementaire documenten voorzien in deze wet of de uitvoenngsbesluiten ervan op te stellen, te laten
opstellen, af te leveren of te laten afleveren wanneer de verstrekkmgen met werden verleend of afgeleverd,

Reglementaire basis

Bijlage bij het komnkhjk besluit van 14 September 1984 tot vaststellmg van de nomenclatuur van
geneeskundige verstrekkmgen mzake verplichte verzekermg voor geneeskundige verzorgmg
uitkenngen

Artikel 8, § 1 De volgende verstrekkmgen worden beschouwd als verstrekkmgen waarvoor de bekwammg
van gegradueerde verpleegkundigen of met dezen gelijkgestelden, vroedvrouwen, verpleegkundigen met
brevet, verpleegassistenten / ziekenhuisassistenten of met dezen gelijkgestelden, hierna verpleegkundigen
genoemd (W), vereist is Voor de specifieke techmsche verpleegkundige verstrekkmgen, bedoeld in rubnek III
van § 1, 1°, 2° en 3° en voor de forfaitaire en supplementaire honoraria voor palhatieve patienten bedoeld in
rubnek IV en V van § 1, 1° en 2° is evenwel de bekwammg van gegradueerde verpleegkundige of met deze
gehjkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet vereist

1" Verstrekkmgen verleend m de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende

I Verpleegkundige verzorgmgszittmg

A Basisverstrekkmg

425014 Eerste basisverstrekkmg van deverzorgmgsdag	W 0,879

425036 Tweede basisverstrekkmg van de verzorgmgsdag	W 0,879

B Techmsche verpleegkundige verstrekkmgen

425110 Hygiemsche verzorgmg (toiletten)	W 1,167

428035 vergoedmg voor de herhaaldelijke noodzakelijke verstrekkmgen bij zeer afhankehjke

2° Verstrekkmgen verleend m de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende tijdens het weekemd of op een
feestdag

I Verpleegkundige verzorgmgszittmg

A Basisverstrekkmg

VIII

patienten W 0,134

425412 Eerste basisverstrekkmg van de verzorgmgsdag W 1,206

425434 Tweede basisverstrekkmg van de verzorgmgsdag W 1,206

B Techmsche verpleegkundige verstrekkmgen

425515 Hygiemsche verzorgmg (toiletten) W 1,754



II Forfaitaire honoraria per verzorgingsdag voor zwaar zorgafhankehjke patienten

425670 Forfaitair honorarium, forfait A genoemd, dat een keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het
geheel van de verpleegkundige verzorgmg, verleend aan de rechthebbende wiens fysieke
afhankehjkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria	W 5,710

-	afhankelijk wegens het cntenum zich wassen en het cntenum zich kleden (score 3 of 4), en
-	afhankelijk wegens het cntenum transfer en verplaatsmgen en/of het cntenum toiletbezoek (score 3 of 4)

VII

428050 vergoedmg voor de herhaaldehjke noodzakehjke verstrekkmgen bij zeer afhankelijke
patienten	W 0,134

§ Squater

De verstrekkmgen 428035, 428050, 428072 en 429273 kunnen geattesteerd worden voor het 3e, 4e en 5e
bezoek by eenzelfde patient op eenzelfde verzorgingsdag voor zwaar zorgafhankehjke patienten die gemeten
van een verstrekkmg beschreven in § 1, 1°, II en IV, in § 1, 2°, II en IV en in § 1, 3° en 30bis, II behalve van de
verstrekkmgen 427173 en 427195

Enkel de zorgverlener die het 3e of de volgende bezoeken effectief uitvoert, kan deze verstrekkmg
aanrekenen Deze verstrekkmg kan maximaal een keer per verzorgingsdag voor het 3e bezoek, maximaal
een keer per verzorgingsdag voor het 4e bezoek en maximaal een keer per verzorgingsdag voor het 5e
bezoek worden aangerekend

Bij 13 verzekerden werden 2969 verstrekkmgen ten onrechte aangerekend voor 17 002,68
euro

1.2 Op haar naam reqlementaire documenten die de terugbetalinq toelaten van de
qeneeskundiqe verstrekkinqen op te stellen. te laten opstellen, af te leveren of te laten
afleveren wanneer de verstrekkinqen niet voldoen aan de voorwaarden bepaald in deze
wet, in haar uitvoerinqsbesluiten en verordeninqen, in de overeenkomsten en akkoorden
afqesloten krachtens deze zelfde wet.

Wettelnke basis

Wet betreffende de verplichte verzekermg voor geneeskundige verzorgmg en uitkermgen gecoordmeerd
op 14 juli 1994

Artikel 73bis Onvermmderd eventuele straf- en/of tuchtrechtehjke vervolgmg, en onafgezien van de
bepalmgen uit de overeenkomsten of verbmtemssen bedoeld m Titel III, is het de zorgverleners en
gelijkgestelden verboden, op straffe van de maatregelen voorzien in artikel 142, § 1

2° hogervermelde reglementaire documenten op te stellen, te laten opstellen, af te leveren of te laten
afleveren wanneer de verstrekkmgen met voldoen aan de voorwaarden bepaald m deze wet, in haar
uitvoenngsbesluiten en verordemngen, in de overeenkomsten en akkoorden afgesloten krachtens deze zelfde
wet,

Reglementaire basis
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Bijlage bij het komnkhjk besluit van 14 September 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkmgen mzake verphchte verzekermg voor geneeskundige verzorgmg en
uitkermgen

Artikel 8, § 1. De volgende verstrekkmgen worden beschouwd als verstrekkmgen waarvoor de bekwammg
van gegradueerde verpleegkundigen of met dezen gelijkgestelden, vroedvrouwen, verpleegkundigen met
brevet, verpleegassistenten / ziekenhuisassistenten of met dezen gelijkgestelden, hierna verpleegkundigen
genoemd (W), vereist is Voor de specifieke techmsche verpleegkundige verstrekkmgen, bedoeld in rubnek III
van § 1, 1°, 2° en 3° en voor de forfaitaire en supplementaire honoraria voor palliatieve patienten bedoeld m
rubnek IV en V van § 1, 1° en 2° is evenwel de bekwammg van gegradueerde verpleegkundige of met deze
gelijkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet vereist

10 Verstrekkmgen verleend m de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende

II Forfaitaire honoraria per verzorgmgsdag voor zwaar zorgafhankelijke patienten

425272 Forfaitair honorarium, forfait A genoemd, dat een keer per verzorgmgsdag wordt toegekend voor het
geheel van de verpleegkundige verzorgmg, verleend aan de rechthebbende wiens fysieke
afhankehjkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria

-	afhankelijk wegens het cntenum zich wassen en het cnterium zich kleden (score 3 of 4), en- afhankehjk
wegens het cntenum transfer en verplaatsmgen en/of het cntenum toiletbezoek (score 3 of
4)	W 3,825

425294 Forfaitair honorarium, forfait B genoemd, dat een keer per verzorgmgsdag wordt toegekend voor het
geheel van de verpleegkundige verzorgmg, verleend aan de rechthebbende wiens fysieke
afhankehjkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria
-	afhankelijk wegens het cntenum zich wassen en het cntenum zich kleden (score 3 of 4), en- afhankehjk
wegens het cntenum transfer en verplaatsmgen en het cntenum toiletbezoek (score 3 of 4), en-
afhankehjkheid wegens het cntenum contmentie en/of het cntenum eten (score 3 of
4)	W 7,371

2° Verstrekkmgen verleend in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende tijdens het weekemd of op een
feestdag

II Forfaitaire honoraria per verzorgmgsdag voor zwaar zorgafhankelijke patienten

425670 Forfaitair honorarium, forfait A genoemd, dat een keer per verzorgmgsdag wordt toegekend voor het
geheel van de verpleegkundige verzorgmg, verleend aan de rechthebbende wiens fysieke
afhankehjkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria
- afhankehjk wegens het cntenum zich wassen en het cntenum zich kleden (score 3 of 4), en- afhankehjk
wegens het cntenum transfer en verplaatsmgen en/of het cntenum toiletbezoek (score 3 of
4)	W 5,710

425692 Forfaitair honorarium, forfait B genoemd, dat een keer per verzorgmgsdag wordt toegekend voor het
geheel van de verpleegkundige verzorgmg, verleend aan de rechthebbende wiens fysieke
afhankehjkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria - afhankehjk wegens het cntenum zich wassen
en het cntenum zich kleden (score 3 of 4), en- afhankehjk wegens het cntenum transfer en verplaatsmgen en
het cntenum toiletbezoek (score 3 of 4),
en-afhankehjkheid wegens het cntenum contmentie en/of het cntenum eten (score 3 of
4)	W 10,944
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§ 5 Nadere bepalmgen mzake de forfaitaire honoraria bedoeld in rubnek II van § 1, 1°, 2° en 3° en in rubnek
IV van § 1, -Ten 2°

1° De fysieke aftiankehjkheidstoestand, bedoeld in rubnek II van § 1, 1°, 2° en 3° en in rubnek IV van §1,1°
en 2°, wordt geevalueerd op basis van de hierna vermelde evaluatieschaal

Zich wassen
(1)	Kan zichzelf helemaal wassen zonder emge hulp,
(2)	Heeft gedeeltehjke hulp nodig om zich te wassen boven of onder de gordel,
(3)	Heeft gedeeltehjke hulp nodig om zich te wassen zowel boven als onder de gordel,
(4)	Moet volledig worden geholpen om zich te wassen zowel boven als onder de gordel

Zich kleden
(1)	Kan zich helemaal aan- en uitkleden zonder emge hulp,
(2)	Heeft gedeeltehjke hulp nodig om zich te kleden boven of onder de gordel (zonder rekenmg te houden met
de veters),
(3)	Heeft gedeeltehjke hulp nodig om zich te kleden zowel boven als onder de gordel,
(4)	Moet volledig worden geholpen om zich te kleden zowel boven als onder de gordel

Transfer en verplaatsingen
(1)	Is zelfstandig voor de transfer en kan zich volledig zelfstandig verplaatsen zonder mechanisch(e)
hulpmiddel(en) of hulp van derden,
(2)	Is zelfstandig voor de transfer en voor zijn verplaatsingen, mits het gebruik van mechanisch(e)
hulpmiddel(en) (kruk(ken), rolstoel, ),
(3)	Heeft volstrekte hulp van derden nodig voor mmstens een van de transfers en/of zijn verplaatsingen,
(4)	Is bedlegeng of zit in een rolstoel en is volledig afhankehjk van anderen om zich te verplaatsen

Toiletbezoek
(1)	Kan alleen naar het toilet gaan, zich kleden en zich reimgen,
(2)	Heeft hulp nodig voor een van de dne items zich verplaatsen of zich kleden of zich reimgen,
(3)	Heeft hulp nodig voor twee van de dne items zich verplaatsen en/of zich kleden en/of zich reimgen,
(4)	Heeft hulp nodig voor de dne items zich verplaatsen en zich kleden en zich reimgen

e) Contmentie
(1)	Is continent voor urine en faeces,
(2)	Is accidenteel incontinent voor urine of faeces (mclusief blaassonde of kunstaars),
(3)	Is incontinent voor urine (mclusief mictietraimng) of voor faeces,
(4)	Is incontinent voor urine en faeces

f) Eten
(1)	Kan alleen eten en drmken,
(2)	Heeft vooraf hulp nodig om te eten of te drmken,
(3)	Heeft gedeeltehjke hulp nodig tijdens het eten of drmken,
(4)	De patient is volledig afhankehjk om te eten of te drmken

Door het te hoog evalueren van de fysieke afhankehjkheidstoestand van verzekerden werden
ten onrechte te hoge forfaitaire honoraria aangerekend
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1.2.1 Het aanrekenen van forfait B daar waar dageliiks een toilet aanrekenbaar was.

Er werden bij twee verzekerden 402 verstrekkmgen ten onrechte aangerekend voor een totaal
bedrag van 8754,06 euro (na verschilregel)

1.2.2 Het aanrekenen van forfait A daar waar dageliiks een toilet aanrekenbaar was.

Er werden bij drie verzekerden 708 verstrekkingen ten onrechte aangerekend voor een totaal
bedrag van 5346,95 euro (na verschilregel)

In totaal werden voor de tweede tenlastelegging bij vijf verzekerden 1110 verstrekkingen ten
onrechte aangerekend voor een totaal bedrag van 14 101,01 euro (na verschilregel)

1.3 Op haar naam reqlementaire documenten die de teruqbetaling toelaten van de
geneeskundige verstrekkingen op te stellen, te laten opstellen, af te leveren of te laten
afleveren wanneer de verstrekkingen niet voldoen aan de omschriivinqen bepaald in
deze wet in haar uitvoeringsbesluiten en verordeningen, in de overeenkomsten en
akkoorden afgesloten krachtens deze zelfde wet.

Er werden toiletten aangerekend terwijl er in werkehjkheid medicatie werd klaargezet en de
bloeddruk gecontroleerd werd

Wettelnke basis

Artikel 73bis, 2° Wet betreffende de verphchte verzekermg voor geneeskundige verzorgmg en uitkermgen
gecoordmeerd op 14juli 1994

Reqlementaire basis

Bijlage bij het komnkhjk besluit van 14 September 1984 tot vaststellmg van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen mzake verplichte verzekermg voor geneeskundige verzorgmg en
uitkermgen

Artikel 8, § 1. De volgende verstrekkingen worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming
van gegradueerde verpleegkundigen of met dezen gelijkgestelden, vroedvrouwen, verpleegkundigen met
brevet, verpleegassistenten / ziekenhuisassistenten of met dezen gelijkgestelden, hierna verpleegkundigen
genoemd (W), vereist is Voor de specifieke techmsche verpleegkundige verstrekkingen, bedoeld in rubnek III
van § 1, 1°, 2° en 3° en voor de forfaitaire en supplementaire honoraria voor palhatieve patienten bedoeld in
rubnek IV en V van § 1, 1° en 2° is evenwel de bekwaming van gegradueerde verpleegkundige of met deze
gelijkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet vereist

10 Verstrekkingen verleend in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende

I Verpleegkundige verzorgmgszittmg

A Basisverstrekkmg

425014 Eerste basisverstrekkmg van de verzorgmgsdag	W 0,879

B Techmsche verpleegkundige verstrekkingen

425110 Hygiemsche verzorgmg (toiletten)	W 1,167
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2° Verstrekkmgen verleend in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende tijdens het weekemd of op een
feestdag

I Verpleegkundige verzorgmgszittmg

A Basisverstrekkmg

425412 Eerste basisverstrekkmg van de verzorgmgsdag	W 1,206

B Techmsche verpleegkundige verstrekkmgen

425515 Hygiemsche verzorgmg (toiletten)	W 1,754

Er werden bij een verzekerde 666 verstrekkmgen ten onrechte aangerekend voor een totaal
bedrag van 3312,14 euro

1.4 Op haar naam reqlementaire documenten die de teruqbetalinq toelaten van de
qeneeskundiqe verstrekkinqen op te stellen, te laten opstellen. af te leveren of te laten
afleveren wanneer de verstrekkinqen niet voldoen aan de omschriivinqen bepaald in
deze wet, in haar uitvoerinqsbesluiten en verordeninqen. in de overeenkomsten en
akkoorden afqesloten krachtens deze zelfde wet.

Er werden toiletten aangerekend in plaats van compressietherapie

Wettelnke basis

Artikel 73bis, 2° Wet betreffende de verplichte verzekermg voor geneeskundige verzorgmg en uitkermgen
gecoordmeerd op 14juli 1994

Reqlementaire basis

Bijlage bij het komnklijk besluit van 14 September 1984 tot vaststellmg van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkmgen mzake verplichte verzekermg voor geneeskundige verzorgmg en
uitkermgen

Artikel 8, § 1. De volgende verstrekkmgen worden beschouwd als verstrekkmgen waarvoor de bekwammg
van gegradueerde verpleegkundigen of met dezen gehjkgestelden, vroedvrouwen, verpleegkundigen met
brevet, verpleegassistenten / ziekenhuisassistenten of met dezen gehjkgestelden, hierna verpleegkundigen
genoemd (W), vereist is Voor de specifieke techmsche verpleegkundige verstrekkmgen, bedoeld m rubnek III
van § 1, 1° , 2° en 3° en voor de forfaitaire en supplementaire honoraria voor palliatieve patienten bedoeld m
rubnek IV en V van § 1, 1° en 2° is evenwel de bekwammg van gegradueerde verpleegkundige of met deze
gelykgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet vereist

10 Verstrekkmgen verleend in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende

I Verpleegkundige verzorgmgszittmg

B Techmsche verpleegkundige verstrekkmgen

425110 Hygiemsche verzorgmg (toiletten)	W 1,167
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2° Verstrekkmgen verleend in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende tijdens het weekemd of op een
feestdag

I Verpleegkundige verzorgmgszittmg

B Techmsche verpleegkundige verstrekkmgen

425515 Hygiemsche verzorgmg (toiletten)	W 1,754

Er werden bij een verzekerde 257 verstrekkmgen ten onrechte aangerekend voor een totaal
bedrag van 854,04 euro (na verschilregel)

Op haar naam reqlementaire documenten die de teruqbetaling toelaten van de
qeneeskundiqe verstrekkinqen op te stellen, te laten opstellen, af te leveren of te laten
afleveren wanneer de verstrekkinqen niet voldoen aan de voorwaarden bepaald in deze
wet, in haar uitvoerinqsbesluiten en verordeninqen, in de overeenkomsten en akkoorden
afqesloten krachtens deze zelfde wet.

Er werden verstrekkingen aangerekend zonder dat er een voorschnft was

Wettelnke basis

Artikel 73bis, 2° Wet betreffende de verphchte verzekermg voor geneeskundige verzorgmg en uitkermgen
gecoordmeerd op 14juli 1994

Reqlementaire basis

Bijlage bij het konmklijk besluit van 14 September 1984 tot vaststellmg van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen mzake verphchte verzekermg voor geneeskundige verzorgmg en
uitkermgen

Art. 8. § 1. De volgende verstrekkingen worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwammg van
gegradueerde verpleegkundigen of met dezen gelijkgestelden, vroedvrouwen, verpleegkundigen met brevet,
verpleegassistenten / ziekenhuisassistenten of met dezen gelijkgestelden, hierna verpleegkundigen genoemd
(W), vereist is Voor de specifieke techmsche verpleegkundige verstrekkingen, bedoeld in rubnek III van § 1,
1°, 2° en 3° en voor de forfaitaire en supplementaire honoraria voor palliatieve patienten bedoeld in rubnek IV
en V van § 1, 1° en 2° is evenwel de bekwammg van gegradueerde verpleegkundige of met deze
gelijkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet vereist

10 Verstrekkingen verleend m de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende

B Techmsche verpleegkundige verstrekkingen

424336 Eenvoudige wondzorg met uitzondenng van de verstrekkingen die vallen onder de codenummers
424255, 424270, 424292, 424314 en 424933	W 1,459

2° Verstrekkingen verleend in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende tijdens het weekemd of op een
feestdag
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B Techmsche verpleegkundige verstrekkmgen

424491 Eenvoudige wondzorg met uitzondenng van de verstrekkmgen die vallen onder de codenummers
424410, 424432, 424454, 424476 en 424955	W 2,189

§ 2 Nadere bepalmgen betreffende het voorschnft

Volgende verstrekkmgen worden slechts vergoed mdien ze door een geneesheerzijn voorgeschreven "

- de techmsche verpleegkundige verstrekkmgen bedoeld m rubnek I, B van § 1, 1°, 2°, 3°, 30bis en 4°, behalve
de verstrekkmgen 425110, 425515, 425913, 427755, 424395, 424690, 427991, 424852 en 424874 De
verstrekkmgen 424255, 424410, 424550, 427836 en 424712 moeten met worden voorgeschreven, maar
mogen enkel worden aangerekend tijdens de penode waarvoor het verzorgen van een wonde met bioactief
verband werd voorgeschreven,

Er werden bij een verzekerde 174 verstrekkmgen ten onrechte aangerekend voor een totaal
bedrag van 1231,83 euro

1.6 Op haar naam reqlementaire documenten die de teruqbetalinq toelaten van de
geneeskundige verstrekkinqen op te stellen. te laten opstellen, af te leveren of te laten
afleveren wanneer de verstrekkingen niet voldoen aan de voorwaarden bepaald in deze
wet, in haar uitvoeringsbesluiten en verordeninqen, in de overeenkomsten en akkoorden
afgesloten krachtens deze zelfde wet.

Met name spreidmg van de verzorgmg over verschillende verzorgmgszittmgen zonder medische
redenen vermeld op het voorschnft

Wettelnke basis

Artikel 73bis, 2° Wet betreffende de verplichte verzekermg voor geneeskundige verzorgmg en uitkermgen
gecoordmeerd op 14juli 1994

Reqlementaire basis

Bijlage bij het komnkhjk besluit van 14 September 1984 tot vaststellmg van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkmgen mzake verplichte verzekermg voor geneeskundige verzorgmg en
uitkermgen

Art 8. § 1. De volgende verstrekkingen worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwammg van
gegradueerde verpleegkundigen of met dezen gelykgestelden, vroedvrouwen, verpleegkundigen met brevet,
verpleegassistenten / ziekenhuisassistenten of met dezen gelykgestelden, hierna verpleegkundigen genoemd
(W), vereist is Voor de specifieke techmsche verpleegkundige verstrekkingen, bedoeld m rubnek III van § 1,
1°, 2° en 3° en voor de forfaitaire en supplementaire honoraria voor palhatieve patienten bedoeld in rubnek IV
en V van § 1, 1° en 2° is evenwel de bekwammg van gegradueerde verpleegkundige of met deze
gelijkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet vereist

10 Verstrekkingen verleend in de woon- of verbhjfplaats van de rechthebbende

I Verpleegkundige verzorgmgszittmg

A Basisverstrekkmg
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425036 Tweede basisverstrekkmg van de verzorgmgsdag W 0,879

2° Verstrekkmgen verleend in de woon- of verbhjfplaats van de rechthebbende tijdens het weekemd of op een
feestdag

I Verpleegkundige verzorgmgszittmg

A Basisverstrekkmg

425434 Tweede basisverstrekkmg van de verzorgmgsdag	W 1,206

§ 4 Nadere bepalmgen mzake de m rubnek I van § 1, 1°, 2°, 3°, 30bis en 4° bedoelde verstrekkmgen

5° De verzorgmg mag door de beoefenaar van de verpleegkunde enkel over verschillende
verzorgmgszittmgen gespreid worden om medische redenen, vermeld op het voorschnft

Er werden bij een verzekerde 16 verstrekkmgen ten onrechte aangerekend voor een totaal
bedrag van 64,00 euro.

Op haar naam reglementaire documenten die de teruqbetalinq toelaten van de
geneeskundiqe verstrekkinqen op te stellen, te laten opstellen, af te leveren of te laten
afleveren wanneer de verstrekkinqen niet voldoen aan de voorwaarden bepaald in deze
wet, in haar uitvoerinqsbesluiten en verordeninqen. in de overeenkomsten en akkoorden
afqesloten krachtens deze zelfde wet.

Met name het aanrekenen van verstrekkmgen voor het wekehjks voorbereiden van
geneesmiddelen per os zonder de aanwezigheid van een document voor akkoord van de
behandelend arts.

Wetteliike basis

Artikel 73bis, 2° Wet betreffende de verplichte verzekermg voor geneeskundige verzorgmg en uitkeringen
gecoordmeerd op 14 juli 1994

Reglementaire basis

Bijlage bij het komnkhjk besluit van 14 September 1984 tot vaststellmg van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkmgen mzake verplichte verzekermg voor geneeskundige verzorgmg en
uitkeringen

Artikel 8, § 1. De volgende verstrekkmgen worden beschouwd als verstrekkmgen waarvoor de bekwammg
van gegradueerde verpleegkundigen of met dezen gelykgestelden, vroedvrouwen, verpleegkundigen met
brevet, verpleegassistenten / ziekenhuisassistenten of met dezen gelykgestelden, hierna verpleegkundigen
genoemd (W), vereist is Voor de specifieke techmsche verpleegkundige verstrekkmgen, bedoeld m rubnek III
van § 1, 1°, 2° en 3° en voor de forfaitaire en supplementaire honoraria voor palliatieve patienten bedoeld in
rubnek IV en V van § 1, 1° en 2° is evenwel de bekwammg van gegradueerde verpleegkundige of met deze
gelijkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet vereist
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1° Verstrekkmgen verleend in de woon- of verbhjfplaats van de rechthebbende

I Verpleegkundige verzorgmgszittmg

A Basisverstrekkmg

425014 Eerste basisverstrekkmg van de verzorgmgsdag W 0,879

B Techmsche verpleegkundige verstrekkmgen

424874 Wekelijkse voorbereidmg van de geneesmiddelen per os W 2,365

§ 4bis Nadere bepalmgen mzake de verstrekkmgen in rubnek VII van §1,1°

De verstrekkmg 424896 kan enkel geattesteerd worden voor de verzorgmg van personen die een inadequate
therapietrouw vertonen vanwege dementie, vanwege een met gecorngeerd visueel gebrek, vanwege tijdehjke
of defmitieve motorische gebreken van een of beide bovenste ledematen of van personen die een complexe
medicatie moeten mnemen De complexe medicatie omvat de mname van minimum 5 verschillende
moleculen per dag verdeeld over minimum 3 mnames per dag Voor de bepalmg van de minima in de vonge
zm wordt rekenmg gehouden met de geneesmiddelen die de patient neemt zoals beschreven in artikel 1 van
de wet op de geneesmiddelen van 25 maart 1964 en die mtegreerbaar zijn m een medicatiedoos, pillendoos
of een equivalent recipient voor een week

De verstrekkmg 424896 omvat de mtellectuele acte voor de wekelijkse voorbereidmg van geneesmiddelen per
os

Die acte omvat het opstellen van een verpleegkundige diagnostiek en het overleg met de behandelend arts
Die acte wordt afgerond met het opstellen van een document dat de noodzaak voor de verpleegkundige
tenlastenemmg van de wekelijkse voorbereidmg van de geneesmiddelen per os motiveert en het bezorgen
van dit document voor akkoord aan de behandelend arts Het model van dat document wordt door het Comite
van de verzekermg voor geneeskundige verzorgmg vastgelegd op voorstel van de
Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekermgsmstellmgen

Indien de arts, door de ondertekenmg van het document, akkoord gaat met de verpleegkundige
tenlastenemmg van de voorbereidmg van de geneesmiddelen per os, kan de verstrekkmg 424896 worden
geattesteerd Het ondertekend document wordt m het verpleegdossier opgenomen

§ 8ter Nadere bepalmgen mzake de verstrekkmg wekelijkse voorbereidmg van de geneesmiddelen per os

De verstrekkmg 424874 kan slechts geattesteerd worden nadat de verstrekkmg 424896 werd geattesteerd

Er werden bij een verzekerde 36 verstrekkmgen ten onrechte aangerekend voor een totaal
bedrag van 253,44 euro
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Op haar naam reglementaire documenten die de teruqbetalinq toelaten van de
geneeskundiqe verstrekkinqen op te stellen. te laten opstellen, af te leveren of te laten
afleveren wanneer de verstrekkinqen niet voldoen aan de voorwaarden bepaald in deze
wet, in haar uitvoerinqsbesluiten en verordeninqen, in de overeenkomsten en akkoorden
afqesloten krachtens deze zelfde wet.

Het gaat over het aanrekenen van verstrekkmgen zonder de aanwezigheid van een
wondzorgdossier dat beantwoordt aan de bepalmgen van artikel 8, § 8, 5° van de nomenclatuur

Wettelnke basis

Artikel 73bis, 2° Wet betreffende de verplichte verzekermg voor geneeskundige verzorging en uitkermgen
gecoordmeerd op 14juli 1994

Reglementaire basis

Bijlage bij het komnklijk besluit van 14 September 1984 tot vaststellmg van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkmgen mzake verplichte verzekermg voor geneeskundige verzorging en
uitkermgen

Artikel 8, § 1. De volgende verstrekkmgen worden beschouwd als verstrekkmgen waarvoor de bekwammg
van gegradueerde verpleegkundigen of met dezen gelykgestelden, vroedvrouwen, verpleegkundigen met
brevet, verpleegassistenten / ziekenhuisassistenten of met dezen gelykgestelden, hierna verpleegkundigen
genoemd (W), vereist is Voor de specifieke techmsche verpleegkundige verstrekkmgen, bedoeld in rubnek III
van § 1, 1°, 2° en 3° en voor de forfaitaire en supplementaire honoraria voor palhatieve patienten bedoeld m
rubnek IV en V van § 1, 1° en 2° is evenwel de bekwammg van gegradueerde verpleegkundige of met deze
gelijkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet vereist

1" Verstrekkmgen verleend m de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende

I Verpleegkundige verzorgmgszittmg

A Basisverstrekkmg

425014 Eerste basisverstrekkmg van de verzorgmgsdag

425036 Tweede basisverstrekkmg van de verzorgmgsdag

B Techmsche verpleegkundige verstrekkmgen

424351 Complexe wondzorg	W 1,759

424373 Specifieke wondzorg	W 2,9

2° Verstrekkmgen verleend in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende tijdens het weekemd of op een
feestdag

I Verpleegkundige verzorgmgszittmg

W 0,879

W 0,879
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A Basisverstrekking

425412 Eerste basisverstrekking van de verzorgmgsdag W 1,206

425434 Tweede basisverstrekking van de verzorgmgsdag W 1,206

B Techmsche verpleegkundige verstrekkmgen

424513 Complexe wondzorg W 2,562

424535 Specifieke wondzorg W 4,350

"§ 8 Nadere bepalmgen mzake wondzorg (verstrekkmgen 424255, 424270, 424292, 424314,	424933,
424336, 424351, 424373, 424395, 424410, 424432, 424454, 424476, 424955, 424491, 424513, 424535,
424550, 424572, 424594, 424616, 424970, 424631, 424653, 424675, 424690, 427836, 427851, 427873,
427895, 427910, 427932, 427954, 427976, 427991, 424712, 424734, 424756, 424771, 424992,	424793,
424815, 424830 en 424852)

5° De verstrekkmgen 424351, 424513, 424653, 427954, 424815, 424373, 424535, 424675, 427976 en
424830 kunnen slechts worden aangerekend op voorwaarde dat een specifiek wondzorgdossier wordt
opgemaakt en bijgehouden Dit dossier maakt mtegrerend deel uit van het verpleegdossier bedoeld in § 4, 2°
Het dient mhoudehjk te beantwoorden aan een nchthjn die op voorstel van de Overeenkomstencommissie
verpleegkundigen - verzekenngsinstellmgen door het Comite van de verzekenng voor geneeskundige
verzorgmg wordt vastgelegd

Er werden bij 24 verzekerden 1038 verstrekkmgen ten onrechte aangerekend voor een totaal
bedrag van 2825,17 euro (na verschilregel)

Op haar naam reqlementaire documenten die de teruqbetalinq toelaten van de
geneeskundige verstrekkinqen op te stellen. te laten opstellen, af te leveren of te laten
afleveren wanneer de verstrekkinqen niet voldoen aan de voorwaarden bepaald in deze
wet, in haar uitvoeringsbesluiten en verordeningen, in de overeenkomsten en akkoorden
afgesloten krachtens deze zelfde wet.

Met name het aanrekenen van verstrekkmgen zonder de aanwezigheid van een
verpleegdossier dat beantwoordt aan de bepalmgen van artikel 8, § 3 en § 4 van de
nomenclatuur

Wetteliike basis

Artikel 73bis, 2° Wet betreffende de verphchte verzekenng voor geneeskundige verzorgmg en uitkermgen
gecoordmeerd op 14juli 1994

Reqlementaire basis

Bijlage bij het konmklijk besluit van 14 September 1984 tot vaststellmg van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkmgen mzake verphchte verzekenng voor geneeskundige verzorgmg en
uitkermgen
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Artikel 8, § 1. De volgende verstrekkmgen worden beschouwd als verstrekkmgen waarvoor de bekwammg van
gegradueerde verpleegkundigen of met dezen gelijkgestelden, vroedvrouwen, verpleegkundigen met brevet,
verpleegassistenten / ziekenhuisassistenten of met dezen gelijkgestelden, hierna verpleegkundigen genoemd (W),
vereist is Voor de specifieke techmsche verpleegkundige verstrekkmgen, bedoeld in rubnek III van § 1, 1", 2° en 3°
en voorde forfaitaire en supplementaire honoraria voor palhatieve patienten bedoeld in rubnek IV en V van § 1, 1" en
2° is evenwel de bekwammg van gegradueerde verpleegkundige of met deze gelijkgestelde, vroedvrouw of
verpleegkundige met brevet vereist

1° Verstrekkmgen verleend in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende

I Verpleegkundige verzorgmgszittmg

A Basisverstrekkmg

425014 Eerste basisverstrekkmg van de verzorgmgsdag	W 0,879

425036 Tweede basisverstrekkmg van de verzorgmgsdag	W 0,879

425051 Derde of latere basisverstrekkmg van de verzorgmgsdag	W 0,879

B Techmsche verpleegkundige verstrekkmgen

425110 Hygiemsche verzorgmg (toiletten)	W 1,167

423076 Toedienen van geneesmiddelen langs mtramusculaire, subcutane of hypodermale
toedienmgsweg	W 0,484

424292 Aanbrengen van oogdruppels en/of oogzalf in de postoperatieve fase	W 0,484

424314 In het kader van compressietherapie aanbrengen van bandage(s), compressieverband(en), aandoen
en/of uittrekken van kous(en)	W 0,484

424336 Eenvoudige wondzorg met uitzondermg van de verstrekkmgen die vallen onder de codenummers
424255, 424270, 424292, 424314 en 424933	W 1,459

424351 Complexe wondzorg	W 1,759

424373 Specifieke wondzorg	W2,9

425736 Voorbereidmg en toedienmg van medicatie bij chromsche psychiatnsche
patienten	W 0,180

II Forfaitaire honoraria per verzorgmgsdag voor zwaar zorgafhankehjke patienten

425272 Forfaitair honorarium, forfait A genoemd, dat 6en keer per verzorgmgsdag wordt toegekend voor het
geheel van de verpleegkundige verzorgmg, verleend aan de rechthebbende wiens fysieke
afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria
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-afhankelijk wegens het cntenum zich wassen en het cntenum zich kleden (score 3 of 4), en-afhankelijk
wegens het cntenum transfer en verplaatsingen en/of het cntenum toiletbezoek (score 3 of
4)	W 3,825

425294 Forfaitair honorarium, forfait B genoemd, dat een keer per verzorgmgsdag wordt toegekend voor het
geheel van de verpleegkundige verzorgmg, verleend aan de rechthebbende wiens fysieke
afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria

-afhankelijk wegens het cntenum zich wassen en het cntenum zich kleden (score 3 of 4), en-afhankelijk
wegens het cntenum transfer en verplaatsingen en het cntenum toiletbezoek (score 3 of 4), en-afhankelijkheid
wegens het cntenum contmentie en/of het cntenum eten (score 3 of
4)	W 7,371

425316 Forfaitair honorarium, forfait C genoemd, dat een keer per verzorgmgsdag wordt toegekend voor het
geheel van de verpleegkundige verzorgmg, verleend aan de rechthebbende wiens fysieke
afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria

-afhankelijk wegens het cntenum zich wassen (score 4) en het cntenum zich kleden (score 4) en
-afhankelijk wegens het cntenum transfer en verplaatsingen (score 4) en om het cntenum toiletbezoek (score
4) en-afhankelijkheid wegens het cntenum contmentie en het cntenum eten (waarvoor een van de twee
criteria een score 4 heeft en het andere cntenum een score van minimum 3)

W 10,083

VI Forfaitaire honoraria voor verstrekkmgen aan diabetespatienten

423231 Opvolgingshonoranum voor begeleidmg van een diabetespatient die met overschakelt op zelfzorg
door een vaste verpleegkundige	W 0,070

VIII

428035 vergoedmg voor de herhaaldelijke noodzakehjke verstrekkmgen bij zeer afhankelijke
patienten	W 0,134

2° Verstrekkmgen verleend in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende tijdens het weekemd of op een
feestdag

I Verpleegkundige verzorgmgszitting

A Basisverstrekkmg

425412 Eerste basisverstrekkmg van de verzorgmgsdag	W 1,206

425434 Tweede basisverstrekkmg van de verzorgmgsdag	W 1,206

425456 Derde of latere basisverstrekkmg van de verzorgmgsdag	W 1,206

B Techmsche verpleegkundige verstrekkmgen

425515 Hygiemsche verzorgmg (toiletten)	W 1,754
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423275 Toedienen van geneesmiddelen langs mtramusculaire, subcutane of hypodermale
toediemngsweg	W 0,730

424454 Aanbrengen van oogdruppels en/of oogzalf in de postoperatieve fase	W 0,730

424476 In het kader van compressietherapie aanbrengen van bandage(s), compressieverband(en), aandoen
en/of uittrekken van kous(en)	W 0,730

424513 Complexe wondzorg	W 2,562

425751 Voorbereidmg en toedienmg van medicatie bij chromsche psychiatnsche
patienten,	W 0,269

II Forfaitaire honoraria per verzorgingsdag voor zwaar zorgafhankehjke patienten

425670 Forfaitair honorarium, forfait A genoemd, dat een keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het
geheel van de verpleegkundige verzorgmg, verleend aan de rechthebbende wiens fysieke
afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria

-afhankelijk wegens het cntenum zich wassen en het cntenum zich kleden (score 3 of 4), en-afhankehjk
wegens het cntenum transfer en verplaatsmgen en/of het cntenum toiletbezoek (score 3 of
4)	W 5,710

425692 Forfaitair honorarium, forfait B genoemd, dat een keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het
geheel van de verpleegkundige verzorgmg, verleend aan de rechthebbende wiens fysieke
afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria

- afhankelijk wegens het cntenum zich wassen en het cntenum zich kleden (score 3 of 4), en- afhankelijk
wegens het cntenum transfer en verplaatsmgen en het cntenum toiletbezoek (score 3 of 4), en-
afhankehjkheid wegens het cntenum contmentie en/of het cntenum eten (score 3 of
4)	W 10,944

425714 Forfaitair honorarium, forfait C genoemd, dat een keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het
geheel van de verpleegkundige verzorgmg, verleend aan de rechthebbende wiens fysieke
afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria

-afhankelijk wegens het cntenum zich wassen (score 4) en het cntenum zich kleden (score 4) en- afhankelijk
wegens het cntenum transfer en verplaatsmgen (score 4) en om het cntenum toiletbezoek (score 4) en-
afhankelijkheid wegens het cntenum contmentie en het cntenum eten (waarvoor een van de twee criteria een
score 4 heeft en het andere cntenum een score van minimum
3)	W 15,017

VI	Forfaitaire honoraria voor verstrekkmgen aan diabetespatienten

423334 Opvolgmgshonoranum voor begeleidmg van een diabetespatient die met overschakelt op zelfzorg
door een vaste verpleegkundige	W 0,070

VII
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428050 vergoedmg voor de herhaaldelijke noodzakelijke verstrekkmgen by zeer afhankelijke
patienten	W 0,134

§ 3 Er zijn geen honoraria verschuldigd

5° wanneer het verpleegdossier, vermeld in dit artikel, met bestaat of mdien de mimmale mhoud, omschreven
in § 4, 2° van dit artikel, met vermeld is in dat dossier

§ 4 Nadere bepalmgen mzake de in rubnek I van § 1, 1°, 2°, 3°, 30bis en 4° bedoelde verstrekkmgen

10 De in rubnek I, A van § 1, 10, 2°, 3°, 30bis en 4° vermelde basisverstrekkmg omvat

-	de globale observatie van de rechthebbende,
-	de planning en evaluatie van de verzorgmg,
-	de gezondheidsbegeleidmg van de rechthebbende en zijn omgevmg,
-	het opmaken en bijhouden van een volledig verpleegdossier,
-	de verplaatsmgskosten, uitgezonderd de bijkomende verplaatsmgskosten in de plattelandsstreken, behalve
voor de basisverstrekkmgen, bedoeld in rubnek I, A van §1,3°, 30bis en 4°

2° De minimale mhoud van het verpleegdossier omvat tenminste

-	de identificatiegegevens van de rechthebbende,

-	de evaluatieschaal bedoeld in § 5, voor zover de nomenclatuur zulks vereist,

-	de mhoud van het voorschnft als bedoeld in § 2 (kopie van het voorschnft of omschnjvmg als het om een
geautomatiseerd dossier gaat), voor zover de nomenclatuur zulks vereist,

-	de identificatiegegevens van de voorschnjver, voor zover de nomenclatuur zulks vereist,

-	alle verpleegkundige zorgen die over elke verzorgmgsdag verleend worden,

-	de identificatie van de beoefenaars van de verpleegkunde die deze verzorgmg hebben verleend,"

-	de vermeldmg mzake contmentie bedoeld in § 6, 4°, voor zover de nomenclatuur zulks vereist"

Indien de aan de rechthebbende verleende verpleegkundige verzorgmg techmsche verstrekkmgen,
omschreven in rubnek I, B, van § 1, 1°, 2°, 3°, 30bis en 4° van dit artikel, omvat, dan omvat de mimmale
mhoud van het verpleegdossier, naast de elementen m het eerste lid van deze bepalmg ook "

-	de planning van de verzorgmg,

-	de evaluatie van de verzorgmg

De relevante elementen van de planning en evaluatie van de verzorgmg vermeld in het vonge lid moeten
mmimaal om de twee maanden worden opgenomen in het verpleegdossier"

Indien de aan de rechthebbende verleende verpleegkundige verzorgmg complexe wondzorg, omschreven m §
8, 1° van dit artikel, omvat, of mdien de verzorgmg wordt verleend m de context van de forfaitaire honoraria
per verzorgmgsdag voor zwaar zorgafhankelijke patienten, omschreven in rubnek II van § 1, 1°, 2°, 3° en 30bis
van dit artikel, dan omvat de mimmale mhoud van het verpleegdossier, naast de elementen m de eerste twee
leden van deze bepalmg ook "
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-	het specifiek wondzorgdossier bedoeld in § 8, 5°, voor zover de nomenclatuur zulks vereist

Voor de in het vierde lid bedoelde gevallen, moeten in afwijkmg van het derde lid, de relevante elementen van
de planning en evaluatie van de verzorgmg vermeld in het tweede lid mimmaal om de twee weken worden
opgenomen in het verpleegdossier

Indien de verpleegkundige verzorgmg verleend aan de rechthebbende specifieke techmsche verpleegkundige
verstrekkmgen, omschreven in rubnek III van § 1, 1°, 2°, 3° en 30bis van dit artikel, of specifieke wondzorg,
omschreven in § 8, 1° van dit artikel, of andere verstrekkmgen, omschreven in § 1, 1° V, VI en VII en § 1, 2°, V
en VI, omvat, of indien de verzorgmg wordt verleend in de context van de forfaitaire honoraria per
verzorgmgsdag voor palhatieve patienten, omschreven in rubnek IV van § 1, 1° en 2° van dit artikel, dan
omvat de mimmale mhoud van het verpleegdossier, naast de elementen in de eerste twee leden van deze
bepalmg ook

-	de specifieke elementen voor deze verstrekkmgen die bepaald zijn in dit artikel

Voor de in het zesde lid bedoelde gevallen en met uitzondermg van de verstrekkmgen in § 1, 1°, VI en VII en §
1, 2°, VI, moeten m afwijkmg van het derde lid, de relevante elementen van de planning en evaluatie van de
verzorgmg vermeld in het tweede lid mimmaal wekelijks worden opgenomen in het verpleegdossier

Voor deze paragraaf is een week een penode van maandag 0 uur tot zondag 24 uur

De planning en evaluatie van de verzorgmg dient mhoudelijk te beantwoorden aan een nchtlijn die op voorstel
van de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekenngsinstellmgen door het Comite van de
verzekenng voor geneeskundige verzorgmg wordt vastgelegd

De opmaak van het verpleegdossier is met gebonden aan vormvereisten (mag eventueel een
geautomatiseerd bestand zijn)

Onvermmderd de bewarmgstermijnen die door andere wetgevmgen zijn opgelegd, moet het verpleegdossier
gedurende ten mmste vijfjaar worden bewaard "

Indien het verpleegdossier van eenzelfde rechthebbende door verschillende beoefenaars van de
verpleegkunde samen wordt bijgehouden, is elke beoefenaar van de verpleegkunde verantwoordehjk voor het
bijhouden van de elementen uit het dossier die verband houden met de door hem verleende verzorgmg "

3° De basisverstrekkmgen bedoeld in rubnek I, A van § 1, 1°, 2°, 3°, 3° bis en 4° mogen slechts aangerekend worden
als men terzelfdertijd hetzij een of meer techmsche verpleegkundige verstrekkmgen, bedoeld in rubnek I, B van § 1,
1°, 2°, 3°, 30bis en 4° met uitzondermg van de verstrekkmgen 424395, 424690, 427991 en 424852, hetzij een of
meer specifieke verpleegkundige verstrekkmgen, bedoeld in rubnek III van § 1, 1°, 2°, 3° en 3°bis attesteert

Er werden bij 55 verzekerden 2851 verstrekkmgen ten onrechte aangerekend voor een totaal
bedrag van 39 252,59 euro (na verschilregel)

1.10 Op haar naam reqlementaire documenten die de teruqbetalinq toelaten van de
geneeskundige verstrekkinqen op te stellen. te laten opstellen. af te leveren of te laten
afleveren wanneer de verstrekkinqen niet voldoen aan de omschriivingen bepaald in
deze wet, in haar uitvoerinqsbesluiten en verordeninqen, in de overeenkomsten en
akkoorden afqesloten krachtens deze zelfde wet.

Met name het aanrekenen van twee keer een eerste basisverstrekking op eenzelfde dag

Wettehike basis

Artikel 73bis, 2° Wet betreffende de verplichte verzekenng voor geneeskundige verzorgmg en
uitkermgen gecoordmeerd op 14juli 1994

Reqlementaire basis
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Bijlage bij het komnklijk besluit van 14 September 1984 tot vaststellmg van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkmgen mzake verplichte verzekermg voor geneeskundige verzorgmg en
uitkermgen

Artikel 8, § 1. De volgende verstrekkmgen worden beschouwd als verstrekkmgen waarvoor de
bekwammg van gegradueerde verpleegkundigen of met dezen gehjkgestelden, vroedvrouwen,
verpleegkundigen met brevet, verpleegassistenten / ziekenhuisassistenten of met dezen
gelijkgestelden, hierna verpleegkundigen genoemd (W), vereist is Voor de specifieke techmsche
verpleegkundige verstrekkmgen, bedoeld m rubnek III van § 1, 1° , 2° en 3° en voor de forfaitaire
en supplementaire honoraria voor palhatieve patienten bedoeld in rubnek IV en V van § 1, 1° en 2°
is evenwel de bekwammg van gegradueerde verpleegkundige of met deze gelijkgestelde,
vroedvrouw of verpleegkundige met brevet vereist

10 Verstrekkmgen verleend in de woon- of verbhjfplaats van de rechthebbende

I Verpleegkundige verzorgmgszittmg

A Basisverstrekkmg

425014 Eerste basisverstrekkmg van de verzorgmgsdag	W 0,879

2° Verstrekkmgen verleend m de woon- of verbhjfplaats van de rechthebbende tijdens het weekemd of op een
feestdag

I Verpleegkundige verzorgmgszittmg

A Basisverstrekkmg

425412 Eerste basisverstrekkmg van de verzorgmgsdag	W 1,206

Er werden bij een verzekerde twee verstrekkmgen ten onrechte aangerekend voor een totaal
bedrag van 8,47 euro

Voor die tien tenlasteleggingen, bedraagt het totale bedrag van de ten onrechte aangerekende
verstrekkmgen 78 905,37 euro.

Tenlastelegging Aantal
Verzekerden

Aantal
Verstrekkingen

Bedrag

ILL 1 13 2969 17 002,68

ILL 2 5 1110 14 101,01*

ILL 3 1 666 3312,14

ILL 4 1 257 854,04*

ILL 5 1 174 1231,83

ILL 6 1 16 64,00
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TLL 7 1 36 253,44

ILL 8 24 1038 2825,17*

TLL 9 55 2851 39 252,59*

TLL 10 1 2 8,47

Totaled 9119 78 905,37

* Met verschilregel

BEOORDELING
De tenlasteleggmgen, de motivermg in rechte en in feite, de verklarmgen van de verzekerden
en/of getuigen en van de zorgverlener en de synoptische tabel zijn opgenomen in de
synthesenota die ter kenmsgevmg werd aangeboden aan mevrouw A De synthesenota maakt
deel uit van het dossier dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle werd
neergelegd en mevrouw A werd ertoe mzage verleend Het is naar die nota en naar dat
neergelegde dossier dat verwezen wordt in deze beslissmg

Krachtens artikel 142, § 2 van de wet betreffende de verplichte verzekermg van geneeskundige
verzorging en uitkenngen, gecoordineerd op 14 juh 1994, worden de materiele bestanddelen
van de mbreuk bedoeld in artikel 73bis door de beedigde ambtenaren bedoeld in artikel 146 van
deze wet vastgesteld in een proces-verbaal van vaststellmg Het proces-verbaal van vaststellmg
van een mbreuk heeft bewijskracht tot bewijs van het tegendeel Ten aanzien van de
processen-verbaal van verhoor dient de Leidend ambtenaar te oordelen in hoeverre zij als een
bewijs van bepaalde als overtredmg gekwahficeerde feiten kunnen gelden

De bepalmgen van de nomenclatuur zijn van openbare orde en moeten dus stnkt toegepast
worden Dat wil zeggen zonder emge toevoegmg of weglatmg, gesteund op een eigen
persoonhjke interpretatie, omwille van zogenaamde billijkheidsgronden, sociale overwegmgen
en/of het belang en comfort van de patient (Cf. een noot onder het arrest van het Arbeidshof te
Bergen dd 13 december 1995, gepubliceerd in het Informatieblad van het RIZIV 1996/3 biz
365 e v.)

De eerste tenlasteleggmg steunt zowel op de verklarmgen van mevrouw A zelf als op die van
de verzekerden en die van mevrouw B , de medewerker van mevrouw AUit een
samenlezing van die verklarmgen blijkt duidelijk dat er prestaties werden aangerekend die met
werden uitgevoerd De dubbele facturaties tussen mevrouw A en mevrouw B zijn daarbij
opvallend

Bijvoorbeeld verzekerde C verklaarde op 11 maart 2014 dat zij sinds 2011 twee keer per
week gewassen werd, op maandag en op donderdag De verpleegkundigen komen volgens
haar nooit op een andere dag, en zij komen haar wassen op het adres van haar zus

Mevrouw B verklaarde dat zij een toilet op een vnjdag en een zondag zal aangerekend
hebben omdat er op maandag of donderdag een dubbele facturatie was Door het op een
andere dag aan te rekenen, kreeg zij toch haar geld
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Mevrouw A zelf gaat in het proces-verbaal van verhoor van 23 april 2014 met akkoord met de
verklanng van de verzekerde en zij verklaarde toen dat er periodes waren dat ze mspuitmgen
moest hebben en dat ze de verzekerde dagelijks waste Zowel de verzekerde zelf als de
medewerkster van Mevrouw A zijn echter heel duidelijk in hun verklaring De verzekerde werd
in de ten laste gelegde penode slechts twee keer per week gewassen Er kon dus met dagelijks
een toilet worden aangerekend.

Voor de tweede tenlasteleggmg werden enkel de gevallen met een duidelijke overscoring ten
laste gelegd Dat wijst er op dat het onderzoek grondig gevoerd werd De verzekerden zijn heel
duidelijk wanneer ze hun afhankelijkheidstoestand beschnjven en dat wordt dan ook bevestigd
door hun behandelende geneesheren Er liggen geen concrete elementen voor op basis
waarvan er getwijfeld zou moeten worden aan de mhoud van de verklanngen van de
verzekerden

Voor wat betreft de derde tenlasteleggmg verklaarde de betrokken verzekerde "ik ben nog nooit
gewassen geweest door de verpleegster" De verzekerde kreeg dagelijks wondzorg en na de
wondzorg kwamen de verpleegkundigen dagelijks om medicatie te geven en om de bloeddruk
te nemen

Voor de vierde tenlasteleggmg werden er toiletten aangerekend m de plaats van
compressietherapie Mevrouw A verklaarde zich met te kunnen hermneren of de verzekerde
dagelijks gewassen werd Er werd geregeld dagelijks een toilet en een eenvoudige wondzorg
aangerekend van 01/04/2012 tot en met 31/12/2013, dagelijks een toilet van 01/01/2013 tot en
met 08/05/2013 en op 16/05/2013, geregeld een mspuitmg, een toilet en een tweede
basisverstrekkmg van 09/05/2013 tot en met 23/06/2013 en geregeld dagelijks een toilet van
24/06/2013 tot en met 18/08/2013 Dat terwijl de verzekerde m de realiteit dagelijks werd
gewassen tijdens de wondzorg die vijf weken duurde na haar polsoperatie m januan 2012 en na
de revalidatie van haar kmeoperatie m jum 2013 en er m de penode tussemn dagelijks
compressietherapie werd toegepast.

Voor tenlasteleggmg 5 geeft mevrouw A . toe dat ze geen voorschnft heeft voor de prestatie
hetgeen noodzakelijk is opdat er een honorarium voor wondzorg zou kunnen worden uitbetaald

Volgens mevrouw A heeft de zesde tenlasteleggmg betrekkmg op een admmistratieve
vergissmg Het toilet en de mspuitmg mogen enkel gesphtst aangerekend worden over twee
zittmgen mdien op de voorschnften vermeld staat dat de zorgen gespreid moeten worden om
medische redenen

Met betrekkmg tot de zevende tenlasteleggmg geeft mevrouw A , toe dat ze het document voor
akkoord van de behandeld arts, hetgeen nodig is om het wekelijks klaarzetten van medicatie te
mogen aanrekenen, met kan voorleggen en dat ze het zelfs met kent

Tenlasteleggmg 8 steunt ook op de verklaring van mevrouw A die duidelijk stelt dat ze geen
wondzorgdossiers heeft

Voor tenlasteleggmg 9 kan er geen sprake zijn van patientendossiers mdien er enkel kopies zijn
bijgehouden van de voorschnften en de Katzschalen per patient
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Ook de tiende tenlastelegging steunt volgens mevrouw A op een admmistratieve fout Zij geeft
toe dat er geen twee keer een eerste basisverstrekkmg mocht worden aangerekend op dezelfde
dag

3 CONCLUSIE
De aangehouden feiten werden vastgesteld in het proces-verbaal van vaststellmg van 6 mei
2014 door beedigde ambtenaren, en houden een miskennmg in van de wettehjke en
reglementaire bepalmgen mzake de verplichte verzekenng voor geneeskundige verzorgmg en
uitkenngen, gecoordmeerd op 14 juli 1994 De mbreuken zijn naar genoegen van recht
bewezen en worden ook met volledig betwist door mevrouw A Mevrouw A . betaalde de
volledige ten onrechte aangerekende som volledig vnjwillig terug en liet na verweermiddelen in
te dienen

Ten opzichte van een zorgverlener die zich met gedraagt of voegt naar de wettelijke en
reglementaire bepalmgen van de verzekenng voor geneeskundige verzorgmg en uitkenngen,
kunnen steeds de maatregelen opgelegd worden zoals bepaald in artikel 142 van de
gecoordmeerde wet Bedneglijk opzet is met vereist Goede trouw en/of de onwetendheid van
een zorgverlener, sluit de toepassmg van de wet niet uit (J BEULS, "De zorgverlener
admimstratief gesanctioneerd het verbod om tegemoet te komen in de kosten van de
geneeskundige verstrekkmgen" m A PRIMS, B DE RUYVER, E GULDIX en 1
VANSWEEVELT (red ) Recht en gezondheidszorg, Gent, Mys en Breesch,1999, 66 ) Er is dus
geen vereiste van kwade trouw of bedrog opdat de Leidend ambtenaar maatregelen zou
kunnen opleggen

Door het verzorgen van verplicht verzekerden worden de zorgverleners bij de toepassmg van
de ziekte- en mvahditeitswetgeving betrokken en worden zij geacht hun medewerkmg te
verlenen aan een openbare dienst Van elke medewerker wordt dan ook verwacht dat hij
voldoende kenms heeft van de vigerende bepalmgen (J BEULS, "De zorgverlener
admimstratief gesanctioneerd het verbod om tegemoet te komen in de kosten van de
geneeskundige verstrekkmgen" in A PRIMS, B. DE RUYVER, E GULDIX en T
VANSWEEVELT (red) Recht en gezondheidszorg, Gent, Mys en Breesch, 1999, 74) Vooral
dan van de nomenclatuurcodes die specifiek tot het beroepsdomem van die zorgverlener
behoren 1

Elke zorgverlener is zelf mee verantwoordehjk voor de correcte aanwendmg van het beperkte
budget van de ziekteverzekermg Misbruiken ten voordele van een bepaalde zorgverlener,
ongeacht welke diens motieven zijn, kunnen met getolereerd worden2 Er zijn geen
antecedenten m hoofde van mevrouw A en bij het bepalen van de hoogte van de
admmistratieve geldboete wordt rekenmg gehouden met het feit dat zij de volledige som
vnjwillig terugbetaalde

1	RvS (7e k) 2 September 2014, nr 228 245, 13/18
2	http//www nziv fqov be/SiteCollectionDocuments/rechtspraak kea bandaaist 20140918 22 pdf
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OM DIE REDENEN,

Gelet op de wet betreffende de verphchte verzekermg voor geneeskundige verzorgmg en
uitkermgen, gecoordmeerd op 14juli 1994,

NA ER OVER BERAADSLAAGD TE HEBBEN,

De Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

-	stelt vast dat de feiten die vastgesteld zijn in bet proces-verbaal van vaststellmg van 6
mei 2014 bewezen zijn en houdt ze dus aan,

-	stelt vast dat de ten laste gelegde feiten een mbreuk zijn op het bepaalde in artikel
73bis, 1° en 2° van de gecoordmeerde wet,

-	veroordeelt mevrouw A overeenkomstig artikel 142, § 1, 1° en 2° van de
gecoordmeerde wet tot de terugbetahng van de ten onrechte aangerekende prestaties,
zijnde 78 905,37 euro, stelt vast dat mevrouw A. dat bedrag reeds volledig vnjwillig
terugbetaalde;

-	legt bovendien overeenkomstig artikel 142, § 1, 1° van de gecoordmeerde wet aan
mevrouw A voor tenlasteleggmg 1 een admmistratieve geldboete op van 100% van de
waarde van de ten onrechte aangerekende verstrekkmgen zijnde 17 002,68 euro,
waarvan 50% of 8501,34 euro effectief en 50% met uitstel van dne jaar,

-	overeenkomstig artikel 142, § 1, 2° van de gecoordmeerde wet wordt voor
tenlasteleggingen 2-10 een admmistratieve geldboete opgelegd van 50%, van de
waarde van de ten onrechte aangerekende verstrekkmgen zijnde 30 951,34 euro,
waarvan 10% effectief, zijnde 3095,13 euro en 40% met uitstel van dnejaar
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A moet het bedrag van € 11 596,47 ten titel van admmistratieve geldboete, betalen door
overschnjvmg op het rekenmgnummer IBAN BE56 6790 0197 7988/610/' PCHQBEBB van het
RIZIV, binnen de maand te rekenen vanaf de dag waarop de beslissmg is ontvangen, met dien
verstande dat de met-betalmg van het geheel van deze som of elke laattijdige aanbetalmg, het
resterend verschuldigd saldo van rechtswege onmiddellijk mvorderbaar maakt via de
Admimstratie van de belastmg over de toegevoegde waarde, registratie en domemen,
overeenkomstig de bepalmgen van artikel 94 van de wetten op de Rijksconnptabiliteit,
gecoordmeerd op 17 juli 1991

Aldus beslist te Brussel op 7 augustus 2015

De Leidend ambtenaar

Dr Bernard Hepp
Geneesheer-directeur-generaal
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