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BETREFT:  Laagvariabele zorg – Facturatieprobleem  

 

INHOUD :  

Sinds 1 januari 2019 worden de ziekenhuisverblijven die voldoen aan de criteria van bijlage 1 van het Koninklijk 
Besluit van 2 december 2018 "tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering 
van de laagvariabele ziekenhuiszorg" apart gefactureerd. Het gaat om de facturatie van een globaal prospectief 
bedrag waarbij de verstrekkingen die worden gedekt door het globaal prospectief bedrag aan nul euro worden 
gefactureerd (de niet-gedekte verstrekkingen kunnen verder worden gefactureerd op basis van het geldende 
honorarium op het ogenblik van de verstrekking). 
 
De Commissie voor Informatieverwerking heeft tests georganiseerd (zie nota I 2018/18 van 11 juni 2018 en de 
definitieve instructies met betrekking tot de tests die in de bijwerking 41 van 4 juli 2018 zijn opgenomen) die 
vanaf november 2018 moesten worden uitgevoerd. 
 
Het RIZIV heeft de voorbije weken verschillende signalen ontvangen (van de softwarefirma's en van de 
ziekenhuizen - zie met name de brief van 14 februari 2019 van de ziekenhuisverenigingen) waaruit blijkt dat de 
testbestanden die de ziekenhuizen hebben verstuurd, niet konden worden verwerkt door sommige 
verzekeringsinstellingen.  
 
Het RIZIV heeft dan ook aan alle verzekeringsinstellingen gevraagd om een nauwkeurig overzicht van de 
uitgevoerde tests te bezorgen. Samengevat ziet de situatie op vrijdag 8.2.2019 eruit als volgt (Bron: NIC 
Geneeskundige Verzorging): 

 Alle V.I.'s zijn in productie gegaan. 

 Alle V.I.'s hebben met verschillende ziekenhuizen tests uitgevoerd behalve HR-RAIL. 

 Het aantal verworpen facturaties van 1/2019 ligt duidelijk onder de 5 %. 

 De V.I.'s kunnen de drempel van 5 % op verzoek verhogen.  

 De grote V.I.'s hebben de facturatiebestanden voor de periode van 1/2019 reeds ontvangen en 
verwerkt. 

 Blijkbaar zijn er sommige ziekenhuizen die nog geen forfaits voor laagvariabele zorg factureren. 

 Een V.I. heeft de forfaitaire verstrekkingen inzake "laagvariabele zorg" onderzocht. Het 
verwerpingspercentage voor louter die verstrekkingen ligt tussen 1.25 % en 1.96 %.  

 
In de tabel van bijlage 1 (Bron: NIC Geneeskundige Verzorging) kunt u een meer gedetailleerd overzicht van de 
lopende tests terugvinden. In deze bijlage wordt een drempel van 5 % vermeld. Volgens de 
factureringsinstructies (pagina's 6 en 7 en bijlage 5.1) moet het volledige bestand namelijk worden verworpen 
wanneer het foutenpercentage van een maandelijks facturatiebestand groter is dan 5 %. Ter herinnering: de 
instructies (en de bijwerkingen ervan) worden goedgekeurd door het Verzekeringscomité overeenkomstig 
artikel 6, § 16 van de Verordening van 28.7.2003 waarin wordt bepaald dat "de modaliteiten volgens dewelke 
de opmaak en de aflevering van de facturatiegegevens op magnetische of elektronische dragers dient te 
gebeuren, door het Verzekeringscomité worden vastgesteld". 



1 
 

In het kader van de tests met betrekking tot de laagvariabele zorg hebben sommige verzekeringsinstellingen 
het soms nodig geacht om die drempel aan te passen.  
Tijdens de volgende vergadering van de Commissie voor Informatieverwerking (gepland op 14 maart) zal erover 
worden nagedacht hoe de voorwaarden voor de aanpassing van de percentages (bijv. bij de invoering van een 
reglementering met grote gevolgen voor de facturatie, ...), na goedkeuring van het Verzekeringscomité, kunnen 
worden verduidelijkt. Het voorstel beoogt een uniforme toepassing door de V.I.'s. 
 
Een werkgroep van de Commissie voor Informatieverwerking zal in de komende weken een 
debriefingvergadering over de organisatie van die tests organiseren. 
 
Als bijlage 2 kunnen de leden van het Verzekeringscomité de conclusies terugvinden van de eerste vergadering 
van de werkgroep die zal moeten toezien op de implementering van het nieuwe financieringssysteem alsook 
bijkomende informatie van de Commissie voor Informatieverwerking over de uitsplitsing van het globaal 
prospectief bedrag. 
 

 

BUDGETTAIRE WEERSLAG :   

Nihil 

 

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG   

Nihil 

 

PROCEDURE :  

Koninklijk Besluit van 2 december 2018 "tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de 

gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg" » 

 

OPDRACHT VAN HET VERZEKERINGSCOMITE :  

Het Verzekeringscomité wordt verzocht kennis te nemen van deze nota. 

 

TREFWOORDEN: Financiering – Ziekenhuizen 

 

* * 

* 



Bijlage 1 
  

Laagvariabele zorg - Basse Variabilité 

Wat is de naam van uw V.I.? 
100  

 
LCM 

300 & 400 
NVSM & LLM 

200 & 500 
LNM & MLOZ 

600 
HZIV 

900 
HR-RAIL 

Is uw V.I. in productie gegaan? JA JA JA JA JA 

Hebt u facturatiebestanden in productie ontvangen? JA JA JA NEEN JA 

Hoeveel productiebestanden hebt u ontvangen? 1 21 2 2 

V.I. 900 heeft 
testen ontvangen 

van 3 
ziekenhuizen.  

Voor 2 
ziekenhuizen 

waren de 
resultaten van de 

testen positief.  
In de andere test 

waren geen codes 
LVZ opgenomen. 

Welke ziekenhuizen zijn naar aanleiding van deze 
nieuwe maatregel in productie gegaan?  

Moeskroen 
Mont Godine 

71000931 
71002317 
71003901 
71004295 
71006869 
71009641 
71015084 
71024784 
71040622 

Ziekenhuis van 
Moeskroen 

Mont Godine 
    

Welke softwarepakketten zijn in productie? (Indien 
u over die informatie beschikt) 

Medsoc, Infohos, 
Experthis en IBM 
hebben met ons 

getest en de 
testen waren 

positief 

  IBM     

Hebt u het % van de 5 % verhoogd? JA NEEN JA NEEN JA 



Hoeveel testfacturatiebestanden hebt u al 
verwerkt? 

+- 25 18 7   JA 

Hoeveel testbestanden worden momenteel getest? 0 1 0 3 1 

Welke ziekenhuizen bent u nog aan het testen?  Geen   71003901 Nihil 
71003901 
71024784  
71006374  

71003901 

Welke softwarepakketten worden nog getest? 
(Indien u over die informatie beschikt) 

Geen informatie  MEDSOC Geen informatie 
Experthis / infohos 

/ IBM 
MEDSOC 

Bijkomende opmerkingen? 

De drempel van 5 
% wordt in 
overleg met het 
ziekenhuis 
verzending per 
verzending 
afgeschaft.  
De reeds 
ontvangen 
verzendingen van 
01/2019 (test en 
productie) 
overschrijden niet 
de 5 %. 

De test MEDSOC 
wordt momenteel 

gevalideerd. 

Ter informatie:  
71024784: 

verzending met 
2,87 % fouten 423 

records 
laagvariabele zorg 
/ 21.544 records 

in totaal. 
 

71003901: 
verzending met 

0,87 % fouten 241 
records 

laagvariabele zorg 
records 

laagvariabele zorg 
/ 29.325 records 

in totaal 

Sommige 
ziekenhuizen 
hebben hun 

ziekenhuisfacturatie 
verstuurd tegen 
01/2019 zonder 

vermelding van het 
forfait voor 

laagvariabele zorg. 

Sommige 
ziekenhuizen 
versturen hun 
facturatie van 

januari 2019 maar 
zonder code LVZ 
in die facturaties 

UZ Leuven 
(71032209) wil 
graag testen, 

maar hun 
testbestand is in 

productie gegaan. 
Wij wachten op 

de correcte 
verzending van 

hun testbestand. 

 


