
ADVIES VERPLEEGDOSSIERS 

 

A. NOPENS HET VERPLEEGDOSSIER 

 

A.1 VOLLEDIG VERPLEEGDOSSIER ALS VERGOEDINGSVOORWAARDE 

 

Het bijhouden van een volledig verpleegdossier per patiënt is noodzakelijk voor het verkrijgen 

van de aan de verleende verstrekkingen verbonden vergoedingen.  

 

Overeenkomstig artikel 8, § 3, 5° van de Nomenclatuur van de Geneeskundige Verstrekkingen 

(hierna: NGV) (bijlage 1) zullen immers geen honoraria verschuldigd zijn: 

 

(a) wanneer het verpleegdossier niet bestaat of  

(b) wanneer de minimale inhoud niet vermeld is in dat dossier. 

 

 

 

CASCADESYSTEEM NAARGELANG DE ERNST VAN DE VERSTREKKING 

 

Wat de minimale inhoud van het verpleegdossier betreft, wordt in artikel 8, § 4, 2° NGV een 

onderscheid gemaakt tussen de vereiste inhoud voor: 

 

1. Verstrekkingen type 1 

 

Onder deze categorie vallen twee soorten verstrekkingen, met name: 

 

a. basisverstrekkingen vermeld in rubriek I, A van paragraaf 1, 1° tot en met 4° en 

b. technische verpleegkundige verstrekkingen vermeld in rubriek I, B van paragraaf 1, 1° 

tot en met 4°. 

 

Basisverstrekkingen vormen de handelingen die automatisch bij elke verzorging horen.  

 

Tot de technische verpleegkundige verstrekkingen behoren daarentegen onder andere de 

hygiënische verzorging (toiletten). Dit is elke verzorging inzake de hygiëne, preventie en 

het verplaatsen van de patiënt.1 

 

2. Verstrekkingen type 2 

 

Onder deze categorie vallen de volgende handelingen: 

 

a. verpleegkundige verzorging van een complexe wondzorg en 

b. verzorging verleend in de context van de forfaitaire honoraria per verzorgingsdag voor  

  zwaar zorgafhankelijke patiënten. 

                                                 
1 Voor een uitgebreide lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen: zie artikel 8, § 1, 1°, I, B, 2°, I, B, 

3°, I, B, 3°bis, I, B en 4°, I, B van de NGV. 



 

3. Verstrekkingen type 3 

 

Onder deze categorie vallen de volgende handelingen: 

 

a. specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen vermeld in rubriek III van  

paragraaf 1, 1° tot en met 3°bis2; 

b. verpleegkundige verzorging van een specifieke wondzorg; 

c. verzorging verleend in de context van de supplementaire honoraria per verzorgingsdag 

voor palliatieve patiënten3, de diabetesverstrekkingen4 en het verpleegkundig consult5 

en 

d. verzorging verleend in de context van de forfaitaire honoraria per verzorgingsdag voor  

palliatieve patiënten. 

 

Schematisch kunnen de diverse verplichtingen met betrekking tot het verpleegdossier als volgt 

worden voorgesteld: 

 

 

 
Bron: 

http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/verzorging/Paginas/verple

egdossier.aspx#.WhVzmkxFyUl. 

 

De facto geldt er een soort cascadesysteem naargelang de ernst van de verpleegkundige 

verstrekking, waarbij per trap strengere eisen worden opgelegd voor het verpleegdossier wat de 

frequentie inzake de planning en de evaluatie betreft.  

 

In wat volgt worden twee niveaus van vereisten uiteengezet. 

                                                 
2 Wees indachtig dat in casu 4° niet vermeld wordt. In artikel 8, § 1 van de NGV worden namelijk geen specifieke 

technische verpleegkundige verstrekkingen gekoppeld aan de verzorging in een dagverzorgingscentrum voor 

bejaarden. 
3 Zie artikel 8, § 1, 1°, V en § 2, 1°, V van de NGV. 
4 Zie artikel 8, § 1, 1°, VI en § 2, 1°, VI van de NGV. 
5 Zie artikel 8, § 1, 1°, VII van de NGV. 

http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/verzorging/Paginas/verpleegdossier.aspx#.WhVzmkxFyUl
http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/verzorging/Paginas/verpleegdossier.aspx#.WhVzmkxFyUl


 
 

 

A.3 VEREISTEN VOOR HET VERPLEEGDOSSIER MET BETREKKING TOT 

ALLE VERPLEEGKUNDIGE VERSTREKKINGEN (TYPE 1, 2 EN 3): 

NIVEAU 1 

 

Krachtens artikel 8, § 4, 2° van de NGV dienen in elk verpleegdossier minstens volgende 

aspecten aanwezig te zijn: 

 

 de identificatiegegevens van de rechthebbende, dus de patiënt; 

 de identificatiegegevens van de voorschrijver, dus de behandelende arts, voor zover de 

nomenclatuur dit vereist; 

 de identificatie van de beoefenaars van de verpleegkunde die deze verzorging hebben 

verleend; 

 de evaluatieschaal bedoeld in § 5, dus de evaluatie van de afhankelijkheidsgraad op 

basis van de Katz-schaal, voor zover de nomenclatuur dit vereist; 

 de inhoud van het voorschrift als bedoeld in § 2 (kopie van het voorschrift of 

omschrijving als het om een geautomatiseerd dossier gaat), dus het voorschrift voor 

verpleegkundige verzorging, voor zover de nomenclatuur dit vereist; 

 alle verpleegkundige zorgen die over elke verzorgingsdag verleend worden en 

 de vermelding inzake continentie bedoeld in § 6, voor zover de nomenclatuur dit vereist. 

 

 

A.4 VEREISTEN VOOR HET VERPLEEGDOSSIER MET BETREKKING TOT 

ALLE VERPLEEGKUNDIGE VERSTREKKINGEN (TYPE 1, 2 EN 3): 

NIVEAU 2 

 

A.4.1. Algemeen 

 

Naast deze elementen dient het verpleegdossier, van zodra er naast de basisverstrekkingen ook 

technische verpleegkundige verstrekkingen worden geboden, de planning evenals de evaluatie 

van de verzorging te omvatten.  

 

Op basis van de richtlijn van 23 mei 2011 met betrekking tot de inhoud van de planning en 

evaluatie werd verduidelijking geboden over wat begrepen dient te worden onder deze noties 

(bijlage 2). 

 

De “planning van de verzorging” omvat de frequentie van de uit te voeren verpleegkundige 

handelingen en het aanbevolen tijdstip. Wanneer aan het individu een aangepaste zorg wordt 

verschaft, is het aangewezen dat eventuele extra instructies hieromtrent in de planning worden 

ingeschreven. 

 

Een planning van een vorige periode kan worden bevestigd of verlengd, bijgestuurd of 

beëindigd. 



 

De “evaluatie van de verzorging” geschiedt op basis van de vastgelegde observaties, die 

geregistreerd dienen te worden op het ogenblik dat de verzorging wordt uitgevoerd. Deze 

observaties zijn niet alleen belangrijk voor de evaluatie van de verzorging, maar ook voor de 

toekenning van een score op basis van de Katz-schaal. 

 

De evaluatie van de verzorging mondt uiteindelijk uit in de bevestiging of verlenging, bijsturing 

of het beëindigen van de planning van de zorgverlening, dan wel in het herzien van de 

problemen van de patiënt. 

 

 

A.4.2. Extra vereisten en wijzigende frequentie van planning en evaluatie  

 

Naargelang de ernst van de verpleegkundige verstrekking worden extra vereisten gesteld en 

wijzigt de frequentie van de planning en de evaluatie van de verzorging. 

 

1. Verstrekkingen type 1 

 

Wanneer het gaat om technische verpleegkundige verstrekkingen vermeld in rubriek I, B van 

paragraaf 1, 1° tot en met 4°, dan wordt vereist dat de planning en de evaluatie van de zorg 

minimaal om de twee maanden worden opgenomen in het verpleegdossier. 

 

2. Verstrekkingen type 2 

 

Wanneer het gaat om verpleegkundige verzorging van een complexe wondzorg en verzorging 

verleend in de context van de forfaitaire honoraria per verzorgingsdag voor zwaar 

zorgafhankelijke patiënten, dan dient het verpleegdossier naast voornoemde elementen (zie III 

en IV) ook het specifiek wondzorgdossier bedoeld in § 8, 5° te omvatten, voor zover de 

nomenclatuur dit vereist. 

 

Voorts wordt vereist dat dat de planning en de evaluatie minimaal om de twee weken worden 

opgenomen in het verpleegdossier. 

 

3. Verstrekkingen type 3 

 

Wanneer het gaat om specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen vermeld in rubriek 

III van paragraaf 1, 1° tot en met 3°bis, verpleegkundige verzorging van een specifieke 

wondzorg, verzorging verleend in de context van de supplementaire honoraria per 

verzorgingsdag voor palliatieve patiënten, de diabetesverstrekkingen en het verpleegkundig 

consult en verzorging verleend in de context van de forfaitaire honoraria per verzorgingsdag 

voor  palliatieve patiënten, dan dient het verpleegdossier naast voornoemde elementen (zie III 

en IV) ook de specifieke elementen voor deze verstrekkingen te omvatten. 

 

Voorts wordt vereist dat dat de planning en de evaluatie minimaal wekelijks worden opgenomen 

in het verpleegdossier. 

 



 

B. NOPENS HET PALLIATIEF DOSSIER 

 

Overeenkomstig artikel 8, § 5bis, 5° NGV kunnen de forfaitaire en supplementaire honoraria 

voor palliatieve patiënten slechts worden aangerekend wanneer een aantal voorwaarden zijn 

vervuld. 

 

Eén van die voorwaarden stelt dat het verpleegdossier moet worden aangevuld met de volgende 

gegevens: 

 

 symptoomregistratie; 

 pijnschaal; 

 contacten met de familie van de patiënt en 

 resultaat van coördinatievergaderingen. 

 

Daarenboven moet de beoefenaar van de verpleegkunde, in voorkomend geval, voor elk 

aangerekend forfaitair en supplementair honorarium, naast het nomenclatuurnummer (en de 

pseudocodenummers in § 5, 3°, c) in geval van een forfaitair honorarium), de volgende 

pseudocodenummers vermelden die overeenstemmen met de verstrekkingen die tijdens de 

verzorgingsdag zijn verleend: 

 

 

Verstrekking Pseudo-code RIZIV-nummer 

verstrekker 

Dringend (niet gepland) bezoek overdag,  

op vraag van de patiënt 

426510  

Gepland bezoek ’s nachts 426532  

Dringend (niet gepland) bezoek ’s nachts,  

op vraag van de patiënt 

426554  

Contact met referentieverpleegkundige 426871  

Overlegvergadering met huisarts 426893  

Contact met de multidisciplinaire 

begeleidingsequipe voor palliatieve zorg 

426915  

Bezoek zonder nomenclatuuracte 426930  

Bezoek van minimum 1 uur (uitsluitend bij 

aanrekenen forfait PN) 

426952  

Wat deze pseudocodenummers betreft moet met “’s nachts” de periode tussen 21 uur en 8 uur 

worden verstaan. 

 

 

C. NOPENS HET DIABETESDOSSIER 

 

Overeenkomstig artikel 8, § 5ter, 4° NGV dient de beoefenaar van de verpleegkunde een 

specifiek verpleegdossier van de diabetische patiënt op te maken en bij te houden.  

 

Dit dossier maakt integrerend deel uit van het verpleegdossier. 

 



Het dient inhoudelijk te beantwoorden aan een richtlijn die op voorstel van de 

Overeenkomstencommissie verpleegkundigen – verzekeringsinstelling door het Comité van de 

verzekering voor geneeskundige verzorging wordt vastgelegd en omvat tenminste de volgende 

punten: 

 

 de gestandaardiseerde verpleegkundige anamnese; 

 verpleegproblemen en/of de verpleegkundige diagnoses; 

 de concrete verpleegplanning, inclusief het voorgeschreven educatieprogramma en de 

verdere verpleegkundige opvolging van de patiënt; 

 of er voorafgaandelijk overleg plaatsvond met de behandelend arts (huisarts of 

geneesheer-specialist) waarbij de doelstellingen van de verpleegkundige zorg inzake 

diabeteseducatie en opvolging worden besproken, en de arts beslist of hij al dan niet 

educatie tot zelfzorg of educatie tot inzicht voorschrijft. De doelstellingen worden 

vastgelegd in de verpleegplanning. 

 

Als bijlage treft u kopie van deze richtlijn (bijlage 3). 

 

Een aantal verstrekkingen kunnen slechts verleend en geattesteerd worden indien er voldaan is 

aan bijkomende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in artikel 8, § 5ter, 5° tot 

en met 9° NGV.  

 

 

D. NOPENS HET WONDZORGDOSSIER 

 

Overeenkomstig artikel 8, § 8, 5° NGV kunnen de verstrekkingen die verband houden met 

wondzorg slechts worden aangerekend op voorwaarde dat er een specifiek wondzorgdossier 

wordt opgemaakt en bijgehouden. 

 

Dit dossier maakt integrerend deel uit van het verpleegdossier bedoeld in § 4, 2°. 

 

Het dient inhoudelijk eveneens te beantwoorden aan een richtlijn die op voorstel van de 

Overeenkomstencommissie verpleegkundigen – verzekeringsinstellingen door het Comité van 

de verzekering voor geneeskundige verzorging wordt vastgelegd.  

 

Als bijlage treft u kopie van deze richtlijn (bijlage 3). 

 

 

E. OVERIGE OPMERKINGEN 

 

Voor de volledigheid met betrekking tot de verpleegdossiers wordt nog gewag gemaakt van 

twee belangrijke aspecten. 

 

Aan de ene kant is het opmaken van een verpleegdossier niet gebonden aan enige vormvereiste, 

waardoor een geautomatiseerd bestand perfect wordt toegelaten. 

 



Aan de andere kant is er een verplichting tot het bewaren van de verpleegdossiers gedurende 

een termijn van 5 jaar. 

 

 

Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Indien u nog vragen zou hebben met 

betrekking tot onderhavig advies, aarzel dan niet om contact op te nemen met mijn kantoor.  

 

 

 


