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Bijlage 1: procedures in RIZIV 
 

Enkel de procedures die aan 100 % gefactureerd werden, moeten vermeld worden 

 

1. Alle nomenclatuurnummers uit de volgende artikels dienen geregistreerd te worden (* staat 

voor de cijfers die vereist zijn om tot een geldige code met zes karakters te komen): 

 

Art. 3 :  Technische geneeskundige verstrekkingen (behalve klinische biologie) 

  Nummers 11**** 

    14**** 

Art. 4 en 5 : Tandverzorging 

  Nummers 30**** 

  Nummers 37**** (vanaf 01/09/2005) 

Art. 7 § 1 : Kinesitherapie 

  Nummers  51**** (tot 30/04/2002) 

  Nummers 56**** (vanaf 01/05/2002) 

Art. 9 :  Verlossingen 

  Nummers 42**** 

Art. 11 : Algemene speciale verstrekkingen 

  Nummers 35**** 

Art. 12 : Anesthesiologie 

  Nummers 20**** 

Art. 13 : Reanimatie 

  Nummers 211*** tot en met 214*** 

Art. 14 : Heelkunde 

  Nummers 22**** 

    23**** 

    24**** 

    25**** 

    26**** 

    28**** 

    29**** 

    30**** 

    31**** 

    431*** 

    432*** 

Art. 17 : Medische beeldvorming 

  Nummers 45**** 

    46**** 

Art. 18 : Radiotherapie en radiumtherapie 

  Nummers : 433*** tot en met 438*** 

    44**** 

Art. 20 : Inwendige geneeskunde 

  Nummers 47**** 

Art. 21 : Dermato – venerologie 

  Nummers 53**** 

Art. 34 : Interventionele verstrekkingen 

  Nummers 589*** 
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2. De nomenclatuurnummers uit de volgende tabel dienen (indien van toepassing) ook in de 

MKG-registratie vermeld te worden. 
Deze lijst mag niet gebruikt worden voor de selectie van verblijven in daghospitalisatie voor de welke 

een MKG-registratie dient te gebeuren. 

 

FORFAITAIRE 

VERPLEEGDAG 

VOOR … 

RIZIV nummer 

 

 Niet 

gehospitaliseerd  

Gehospitaliseerd (in een ander 

ziekenhuis) 

a) - gebruik gipskamer 761036 761040 

- miniforfait 761213 - 

- maxiforfait 761235 761246 

- superforfait 761250 (*) 761261 (*) 

- forfait A 761132 761143 

- forfait B 761154 761165 

- forfait C 761176 761180 

- forfait D 761191 761202 

b) dienst A : verpleegdagprijs in 

toepassing van art. 2 § 2 van de 

nationale overeenkomst (50 % 

van de totale verpleegdagprijs) 

 

 

 

761073 

 

 

 

- 

c) - nierdialyse 761272 761283 

 (*) geschrapt met ingang van 01/04/1998 

 

3. Pseudocodes : 
761316  MINI Elke toestand waarin dringende verzorging, welke een opneming in een 

ziekenhuisbed verantwoordt, vereist is. 

761434 MINI Elke toestand die een intraveneuze transfusie vereist 

761331 – 761342 MAXI Een verstrekking waarvoor een algemene anesthesie vereist is die verricht 

wordt door een geneesheer-specialist in de anesthesiologie. 

 

Opmerking : indien deze verstrekking voorkomt op de nominatieve lijst van 

de maxiforfaits, dan mag deze pseudocode niet gebruikt worden. De 

verstrekking uit de nominatieve lijst dient dan vermeld te worden. 

761353 – 761364 MAXI Bij de toediening van een chemotherapeutische medicatie van de 

vergoedingscategorie A, waarvoor een geneeskundig en verpleegkundig 

toezicht nodig is, ingeval van een om therapeutische reden noodzakelijke 

intravasculaire of een intracavitaire of intravesicale instillatie 

761390 – 761401 MAXI Een intraveneuze infusie in het raam van een ambulante chemotherapeutische 

behandeling 

 

Opmerking : het codenummer 761390 – 761401 moet worden gebruikt in de 

plaats van het codenummer 761353 – 761364 als het gaat om een 

chemotherapeutische behandeling voor zelfstandigen waarbij de 

geneesmiddelen mogen worden vergoed, bij toepassing van het K.B. van 

04/12/1990 

768036 – 768040 Chirurgische 

daghospitalisatie 

Bedrag per opname voor patiënten die in regel zijn met de verzekerbaarheid. 

Deze code mag enkel gebruikt worden voor ontslagen vanaf 1 juli 2002. 

768051 – 768062 Chirurgische 

daghospitalisatie 

Bedrag per dag voor patiënten die in regel zijn met de verzekerbaarheid. 

Deze code mag enkel gebruikt worden voor ontslagen vanaf 1 juli 2002. 

768471 – 768482 Chirurgische 

daghospitalisatie 

Dagprijs aan 100 % voor patiënten die NIET in regel zijn met de 

verzekerbaarheid. 

Deze code mag enkel gebruikt worden voor ontslagen vanaf 1 juli 2002. 

 

 


