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Informatienota 2019/14
Betreft: aanpassing aan het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april
2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen tussenkomt in de kosten van menselijk vol bloed en sommige labiele
bloedproducten

Samenvatting: De aanpassing aan het KB 20 april 2010 betreft een administratieve vereenvoudiging
van de facturatie van bloed en bloedproducten en de afschaffing van het doorzenden van de
verzamelattesten van de individuele toedieningen aan de bloedinstelling. Deze uitvoering is er
gekomen door een onderhandeling van Zorgnet-Icuro samen het Rode Kruis op het RIZIV en met
instemming van de DGEC.

Geachte heer,
Geachte mevrouw,
De aanpassing aan het KB 20 april 2010 betreft een administratieve vereenvoudiging van de
facturatie van bloed en bloedproducten en de afschaffing van het doorzenden van de
verzamelattesten van de individuele toedieningen aan de bloedinstelling. Deze uitvoering is er
gekomen door een onderhandeling van Zorgnet-Icuro samen het Rode Kruis op het RIZIV en met
instemming van de DGEC.
De vermelding van de eenheidsprijs en totale prijs op het attest is eveneens geschrapt. Het attest
heeft enkel als functie om de behandelende arts te laten attesteren dat het product wel degelijk
door hem werd voorgeschreven en toegediend aan een bepaalde rechthebbende op een bepaalde
datum.
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Verder is ook duidelijk gesteld dat de individuele attesten, die de behandelende arts in de
verplegingsinrichting dient op te stellen voor elke toediening van menselijk volbloed of labiele
bloedproducten aan een rechthebbende in een verplegingsinrichting (art. 5, tweede lid van het KB
van 20 april 2010), niet meer moeten afgedrukt te worden, maar in het laboratorium bewaard
kunnen worden. Dit is mogelijk als wordt voldaan aan de voorwaarden vastgesteld in het koninklijk
besluit van 10 mei 2015 betreffende de bewijskracht van de gegevens die door de ziekenhuizen
worden opgeslagen, verwerkt of meegedeeld door middel van een optische en fotografische
techniek, evenals hun weergave op papier of op elke andere leesbare drager, voor de toepassing in
de gezondheidszorg.
We hopen om jullie met deze vereenvoudigingen van dienst te zijn, en verblijven

Met vriendelijke groeten,

Ingrid Nolis
Stafmedewerker

dr. Marc Geboers
Directeur algemene ziekenhuizen
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