RECORDTEKENING BESTAND RIZIV
VERGOEDBARE FARMACEUTISCHE SPECIALITEITEN

BASISTABEL SPECIALITY
Deze tabel bevat:
de RIZIV code = het uniek volgnummer van elke specialiteitsverpakking (S_COD)
deze code vormt de link naar de overige tabellen
de naam van de specialiteit (S_NAM & S_NAM_SPECIF)
het verantwoordelijke bedrijf (F_ORGA)
de ATC code (ATC_COD)
de aanduiding "grote verpakking" (S_BIG; 0 = geen grote verpakking of 1 = wel grote verpakking)
de aanduiding "ziekenhuisforfait" (S_COD_F; 0 = valt niet onder het forfait; 1 = valt onder het forfait)
de CNK codes voor de 3 afleveringsmogelijkheden (publiek, ambulant, gehospitaliseerd)(APB_CNK_PUB &
APB_CNK_AMB & APB_CNK_HOS) (onder het huidige numerieke formaat)
de aanduiding van het soort specialiteit (generiek/ kopie / originele specialiteit)
de begindatum van de vergoedbaarheid (S_BEG_ADMIS_DAT)
BASISTABEL PRICES
Deze tabel bevat de prijzen per afleveringswijze:
de RIZIV code (SPBH_S_COD)
de afleveringswijze (SPB_DEL_ID; 1 = publiek, 2 = ambulant; 3 = gehospitaliseerd; 4 = buiten bedrijf)
de publieksprijs (SPB_PUBLIC)
de vergoedingsbasis (SPB_BASE of SPB_R_BASE indien code R)
het (eventuele) supplement (SPB_DIFF_AMB)
de toepassingsdatum (SPBH_DAT_BEG)
BASISTABEL REMGELD
Deze tabel bevat de remgelden per categorie:
de RIZIV code (SPPH_S_COD)

telkens voor de aflevering publiek (PTP_DEL_ID = 1)

de vergoedingscategorie (PTP_PP_CAT_ID; 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = Cs, 5 = Cx)
aanduiding WIGW/ACTIEF (PTP_REGIME; 1 = WIGW, 2 = Actief verzekerden)
het remgeld (PTP_PP)
BASISTABEL REFUND CONDITION
Deze tabel bevat per RIZIV code (en per aflevering), de inschrijvingen in de verschillende hoofdstukken van de
lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten:
de RIZIV code (SRCH_S_COD)
de afleveringswijze (SRC_DEL_ID; 1 = publiek, 2 = ambulant; 3 = gehospitaliseerd)
de vergoedingscategorie (CAT_LBL)
de vergoedingsgroep (RFGP_COD)
het hoofdstuk (LVL1_LBL)
desgevallend het paragraafnummer (LVL2_NUM)(zie ook “Opmerking - paragraafnummer”)
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aanduiding code M (SRC_CODE_M; 0 = geen code M, 1 = code M)
aanduiding code R (SRC_CODE_R; 0 = geen code R, 1 = code R)
aanduiding code T (SRC_CODE_T; 0 = geen code T, 1 = code T)
tariferingsschijf (SRC_SLC_TAR_HSP & HT_LBL_NL_PL) * [opm.: dit veld wordt enkel ingevuld voor specialiteiten

die uitsluitend in hospitaalmilieu vergoed worden en waarvoor de tariferingsschijf bedoeld in artikel 95 van het
K.B. van 21.12.2001 verschilt van de (hospitaal)tariferingseenheid]
*

nieuw (zie ook “Opmerkingen”)

Opmerkingen:
Paragraafnummering:
Het paragraafnummer bestaat uit 2 delen:
 Het eigenlijke paragraafnummer zoals het tot voor 31.05.2006 vermeld stond in hoofdstuk II, IV of
IVbis van de lijst bij het KB van 21.12.2001;
 aangevuld met een getal van 4 posities, die aanduidt of een paragraaf al dan niet opgesplitst kan
worden in subparagrafen.
Concrete voorbeelden:
§ 1 van hoofdstuk IV kan niet opgesplitst worden in subparagrafen  wordt gestockeerd als “10000”
§ 10 van hoofdstuk IV kan opgesplitst worden in 2 subparagrafen  worden gestockeerd als “100100” en
“100200”
§ 24 van hoofdstuk IV kan opgesplitst worden in 4 subparagrafen, waarbij de 3 e subparagraaf op zich ook 3
subparagrafen heeft  worden gestockeerd als “240100”, “240200”, “240301”, “240302”, “240303” en
“240400”.
Begrip “tariferingsschijf” (artikel 95 van het K.B. van 21.12.2001):


Specialiteiten vergoedbaar in openbare officina én in hospitaalmilieu:
tariferingsschijf = grootste vergoedbare publieksverpakking



Specialiteiten vergoedbaar uitsluitend in hospitaalmilieu:
tariferingsschijf = (hospitaal)tariferingseenheid, tenzij expliciet een tariferingsschijf gepreciseerd wordt die
verschilt van de tariferingseenheid

BASISTABEL PACKING
Deze tabel bevat de omschrijving van de verpakking en de (hospitaal)tariferingseenheid van elke specialiteit:
de RIZIV code (RPT_PCK_S_COD)
de afleveringswijze (RPT_PCK_DEL_ID; 1 = publiek, 2 = ambulant; 3 = gehospitaliseerd)
de omschrijving van de verpakking (RPT_PCK_LBL_FR & RPT_PCK_LBL_NL)

Versie 01.10.2013

Opmerking:
Deze tabel moet als volgt geïnterpreteerd worden:


Specialiteiten vergoedbaar in openbare officina én in hospitaalmilieu:
De omschrijving voor DEL_ID = 1
= de verkoopsverpakking
De omschrijving voor DEL_ID = 2 en 3
= de (hospitaal)tariferingseenheid



Specialiteiten vergoedbaar uitsluitend in hospitaalmilieu:
De omschrijving voor DEL_ID = 1
= de omschrijving van de kleinste vergoedbare hospitaalverpakking (= rekenbasis voor de * en ** prijzen)
(opmerking: deze verpakking mag niet verward worden met de begrippen tariferingseenheid en – schijf)
De omschrijving voor DEL_ID = 2 en 3
= de (hospitaal)tariferingseenheid

BASISTABEL SSP_PRICE_COMPARISON (aanpassing op 01.07.2013)
Deze tabel geeft aan of een specialiteit behoort tot de groep van de “goedkoopste” geneesmiddelen.
Veld
APPLICATION_DOMAIN

Beschrijving
Versie

APPLICATION_DATE
B_ID
B_LBL_FR
B_LBL_NL
SI_CONC_NOM

RETARD

Datum van toepassing (formaat YYYYMMDD)
ID werkzaam bestanddeel
Werkzaam bestanddeel (Frans)
Werkzaam bestanddeel (Nederlands)
Sterkte werkzaam bestanddeel (getal en
eenheid)
Aanduiding “injecteerbaar” versus “niet
injecteerbaar”
Aanduiding “retard vorm”

PCK_SIZ_GRP

Aanduiding groepering per verpakkingsgrootte

S_PREP

VOLUME_TOTAL

Opmerking(en)
“Draft” of “Official”
Online versie steeds “Official”

PCK_SIZ_GRP

Aantal eenheden

1
2
3
4
5
6
7

<
>
>
>
>
>
>

28
27 maar
30 maar
60 maar
79 maar
90 maar
120

<
<
<
<
<

31
61
80
91
121

0 = “niet injecteerbaar”
1 = “injecteerbaar”
0 = geen “retardvorm ”
1 = “retardvorm”
Invulling volgens het ontwerp van
aanpassing van artikel 94, § 1 van
het K.B. van 21.12.2001
(publicatie verwacht 15.07.2013)
Veld wordt voorzien, maar er
wordt geen rekening mee
gehouden bij de bepaling van de
lijst van de “goedkoopste”
geneesmiddelen.

Totaal aantal eenheden per
specialiteitsverpakking
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PG_QTY_PHT
PG_VOL_LBL

S_NAM
S_NAM_SPECIF
RPT_PCK_LBL_FR
RPT_PCK_LBL_NL
F_ORGA
S_COD

Volume per primaire verpakking (getal)
Volume per primaire verpakking (eenheid)

Deze velden worden enkel
ingevuld voor vloeibare
preparaten (druppels,
oogdruppels, siroop, oplossingen
voor injectie, ...)

Naam van de specialiteit

S_CNK_PUB_COD
OGC_TYPE

Verpakking (Frans)
Verpakking (Nederlands)
Verantwoordelijk bedrijf
Uniek volgnummer van elke
specialiteitsverpakking
CNK code (publieksverpakking)
Aanduiding van het soort specialiteit

SPB_PRICE
SPB_BASE

Buiten bedrijf prijs
Vergoedingsbasis (niveau buiten bedrijf)

DIFF

Resultaat van [SPB_PRICE]-[ SPB_BASE]

PRICE_INDEX
CHEAPEST

Resultaat van [SPB_BASE]/[VOLUME_TOTAL]
Aanduiding “goedkoopste”

O = origineel (niet in R)
R = origineel in R
G = generiek
C = kopie
I = parallel import
(ter info)

Geeft aan of er een supplement
ten laste van de patiënt is of niet
Waarden:
0 = niet “goedkoopste”
1 = “goedkoopste”

BASISTABEL REFUND CONDITION_PRICES
Deze tabel is de combinatie tussen de tabellen REFUND CONDITION en PRICES en bevat per RIZIV code (en per
aflevering), de inschrijvingen in de verschillende hoofdstukken van de lijst van de vergoedbare farmaceutische
specialiteiten, gekoppeld aan hun respectievelijke prijs/vergoedingsbasis:
de RIZIV code (SRCH_S_COD)
de afleveringswijze (SRC_DEL_ID; 1 = publiek, 2 = ambulant; 3 = gehospitaliseerd)
de vergoedingscategorie (CAT_LBL)
de vergoedingsgroep (RFGP_COD)
het hoofdstuk (LVL1_LBL)
desgevallend het paragraafnummer (LVL2_NUM)
aanduiding code M (SRC_CODE_M; 0 = geen code M, 1 = code M)
aanduiding code R (SRC_CODE_R; 0 = geen code R, 1 = code R)
aanduiding code T (SRC_CODE_T; 0 = geen code T, 1 = code T)
tariferingsschijf (SRC_SLC_TAR_HSP & HT_LBL_NL_PL)
de publieksprijs (SPB_PUBLIC)
de vergoedingsbasis (SPB_BASE of SPB_R_BASE indien code R)
het (eventuele) supplement (SPB_DIFF_AMB)
de toepassingsdatum (SPBH_DAT_BEG)
de tariferingscode (CODE) (nieuw vanaf 01.10.2013)
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