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I. Aanpassing van de regels van facturatie
In haar vergadering van 8 november 2016 heeft de Commissie belast met de toepassing van de reglementering betreffende de forfaitaire betaling van sommige verstrekkingen unaniem beslist om de
regels voor de facturatie van de ondervermelde honoraria voor de medische huizen te wijzigen.
De instructies voor de facturatie via magnetische drager werden dienovereenkomstig aangepast en
vervolgens bekrachtigd door het Verzekeringscomité van 21 november 2016.

1. Boekhoudkundige afrekening van het honorarium voor
de follow-up van een patiënt met diabetes type 2 - In het
bijzonder voor 2016 - Volgens het zorgprotocol dat is
opgemaakt door het Verzekeringscomité
a. Voor elke follow-up betaalt de verzekeringsinstelling een keer per kalenderjaar het honorarium
voor het voortraject diabetes (pseudocodenummer 109594).
b. Als het medisch huis tijdens een maand (t) meent dat sommige van zijn patiënten voldoen aan
de vastgelegde criteria, stelt het op papier een lijst op van alle “geactiveerde” rechthebbenden
met diabetes type 2.
Tussen de 30ste van de maand (t) en de 5de van de maand (t+1) die op die activering volgt, stuurt het
medisch huis die lijst naar de verzekeringsinstelling, als bijgevoegde lijst bij de maandelijkse factuur
van het forfait van de maand (t+1).
c. Naast de operatie die wordt vermeld onder b. wordt het honorarium gefactureerd op de magnetische drager waarop de maandelijkse forfaitaire bedragen van de maand (t+1) zijn opgenomen;
die drager wordt aan de verzekeringsinstelling bezorgd volgens de daarvoor geldende instructies.
d. Het bedrag van het honorarium is het tarief dat toepasbaar is op de dag van de activering.
e. De verzekeringsinstelling vereffent het honorarium samen met de maandelijkse bedragen.
f.

De facturatie voor 2016 zal de eerste maal plaatsvinden tussen 30 december 2016 en
5 januari 2017. Die eerste facturatie zal betrekking hebben op de patiënten in het voortraject diabetes op 1 februari 2016 en op de patiënten die het recht op het voortraject tussen
2 februari 2016 en 30 december 2016 hebben geopend. De volgende facturaties zullen enkel
betrekking hebben op de nieuw ingeschreven patiënten en op de eventuele hernieuwingen.

Voor gedetailleerde inlichtingen over de recordtekening, zie onze site :
		

.

http://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/instructies_elektronische_facturatiegegevens_beschrijving_bijwerkingen.pdf, pagina’s 413 en 414
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2. Boekhoudkundige afrekening van het honorarium voor
het supplement GMD chronisch zieken 2016
a. De betalingen betreffende het supplement GMD chronisch zieken (pseudocodenummer 101430)
voor 2016, ten bedrage van 25 EUR, zullen uiterlijk in de loop van het eerste kwartaal van 2017
plaatsvinden voor alle patiënten die aan de criteria van de doelgroep voldoen.
b. De verzekeringsinstelling zal die patiënten selecteren uit diegenen die op 1 oktober 2016 ingeschreven zijn.
c. Zij zal de lijst van de geselecteerde personen (naam, voornaam en rijksregisternummer) aan het
medisch huis bezorgen.
d. De verzekeringsinstelling zal de betaling vóór 1 april 2017 rechtstreeks op de rekening van het
medisch huis vereffenen, met toevoeging van een gestructureerde mededeling.
Omzendbrief V.I. nr. 2016/397 – 395/443 van 23 december 2016.
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