
 

Nieuwe verstrekkingscodes voor rubriek 3°bis 
 

Art. 8, § 1, 3°bis    Verstrekkingen verleend in een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke 
woon- of verblijfplaats van mindervaliden. 

I. Verpleegkundige verzorgingszitting. 

A. Basisverstrekking. 

427696 Eerste basisverstrekking van de verzorgingsdag     W  0,655 

427711 Tweede basisverstrekking van de verzorgingsdag W  0,655 
427733 Derde of latere basisverstrekking van de verzorgingsdag W  0,655 

B. Technische verpleegkundige verstrekkingen. 

427755 Hygiënische verzorging (toiletten) W  1,167 

 
427770 

Toedienen van geneesmiddelen, waaronder de vervanging van het 
heparineslot, via een directe intraveneuze toedieningsweg of via een 
eerder geplaatste intraveneuze katheter 

 
W  0,532 

427792 Toedienen van geneesmiddelen langs intramusculaire, subcutane of 
hypodermale toedieningsweg   

W  0,484 

 
427814 

Toedienen van geneesmiddelen langs intramusculaire, subcutane, 
hypodermale of intraveneuze toedieningsweg in verschillende 
injectieplaatsen   

 
W  0,508 

427836 Toezicht op wonde met bioactief verband W  0,484 

427851 Aanbrengen van zalf of van een geneeskrachtig product W  0,484 

427873 Aanbrengen van oogdruppels en/of oogzalf in de postoperatieve fase    W  0,484 

427895 In het kader van compressietherapie: aanbrengen van bandage(s), 
compressieverband(en)      

W  0,484 

427910 In het kader van compressietherapie: aandoen en/of uittrekken van 
kous(en) 

W  0,484 

 
427932 

Eenvoudige wondzorg met uitzondering van de verstrekkingen die 
vallen onder de codenummers 427836, 427851, 427873, 427895 en 
427910         

 
W  1,459 

427954 Complexe wondzorg W  1,759 

427976 Specifieke wondzorg W  2,9 

427991 Bezoek van een referentieverpleegkundige bij specifieke wondzorg     W  2,8 

 
429030 

- blaassondage; 
- blaasinstillatie; 
- blaasspoeling                        

 
W  0,804 

 
429052 

- aseptische vulvazorgen; 
- vagina-irrigatie; 
- aspiratie luchtwegen        

 
W,  0730 

 
 

429074 

- manueel verwijderen van faecalomen; 
- lavement en/of toediening van medicamenteuze oplossingen via  
  rectale sonde; 
- gastro-intestinale tubage en drainage; 
- darmspoeling; 
- enterale voeding via maagsonde, gastro- of enterostomiesonde 

 
 

W  0,730 

II. Forfaitaire honoraria per verzorgingsdag voor zwaar zorgafhankelijke patiënten . 

429096 Forfait A         W  3,605 

429111 Forfait B         W  6,432 

429133 Forfait C         W  8,874 

III. Specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen. 

 
 

429155 

Forfaitair honorarium per verzorgingsdag voor patiënten die verzorging 
met één of meerdere van de volgende specifieke technische 
verpleegkundige verstrekkingen vereisen : 
- plaatsen van en/of toezicht op (intraveneuze of subcutane)    
  perfusie;  
- toediening van en/of toezicht op parenterale voeding; 

 
 

W  8,934 

 Plaatsing van een verblijfskatheter of van specifiek materiaal dat de  



429170 toediening van een geneeskundige oplossing in een inplanteerbare 
kamer toelaat 

W  8,934 

 
429192 

Verwijdering van een verblijfskatheter of van specifiek materiaal dat 
de toediening van een geneeskundige oplossing in een implanteerbare 
kamer toelaat 

 
W  8,333 

429214 Vervangen van een suprapubische sonde met ballon W  2,302 

429236 Vervangen van een gastrostomiesonde met ballon W  2,302 

 
429251 

Toezichts- en opvolgingshonorarium bij het gebruik van pompsystemen 
voor het toedienen van chronische analgesie via epidurale of 
intrathecale catheter 

 
W  2,946 

IV.  Vergoeding voor de herhaaldelijke noodzakelijke verstrekkingen 

429273 vergoeding voor de herhaaldelijke noodzakelijke verstrekkingen bij 
zeer afhankelijke patiënten 

W  0,134 

 


