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Voorwoord

Voorwoord
BesCo_portal maakt het mogelijk om alle informatie in eCoNoDat®, eCoNoDat®Care, eCoMaDat®,
eCoMaDat®Notification, en eCoFaDat® via één portaalsite te benaderen. Bovendien is de informatie waar
mogelijk bi-directioneel gelinkt.
Vanuit geneesmiddel naar bijhorende pseudo-nomenclatuurcode, van genotificeerd product naar nomenclatuur
of limitatieve lijst, de link tussen zorgverstrekkers en prestaties die zij mogen uitvoeren: dit is maar een greep uit
de interactie tussen de verschillende modules.
Voor alle type gebruikers (tarificatie, apotheek, informatica, beleidsverantwoordelijken, artsen, medische
diensten, controlerende diensten,…) is deze BesCo_Portal als het ware een one-stop-shop van permanent
geüpdatete informatie.

Voor de ziekenhuizen, mutualiteiten, verzekeringsmaatschappijen en softwarebedrijven is eCoNoDat® een
onmisbare schakel voor de volledige informatie en optimale interpretatie van de ingewikkelde en steeds
wijzigende wetgeving. Geen tijdrovend speurwerk meer in alle soorten papieren dossiers, maar handige opzoeken filtermogelijkheden die ervoor zorgen dat alle gebruikers binnen enkele seconden de meest uiteenlopende
nomenclatuur gerelateerde informatie op hun scherm of via rapporten beschikbaar hebben.
eCoNoDat®Care
eCoNoDat®Care geeft de informatie weer i.v.m. de zorgverstrekkers en instellingen, hetgeen belangrijk is voor
een correcte tarificatie. Naast de huidige situatie is een historiek van de voorbije jaren beschikbaar voor controle
of (her-)facturatie.

eCoMaDat bevat “De lijst” en maakt de link naar de oude nomenclatuur uit de afgesloten artikels 35 en 35 bis in
verband met implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. Per verstrekkingsnummer wordt een overzicht
gegeven van o.a. de vergoedingscategorie, de vergoedingsbasis, de veiligheidsgrens en de afleveringsmarges.
Ook de vergoedingsvoorwaarden zijn beschikbaar. De tabel met classificaties bevat extra informatie over
specifieke tariferingsregels, magneetbandinstructies en Qermid-registratie.
eCoMaDat®Notification
De deelmodule eCoMaDat®Notification bevat alle informatie over genotificeerde implantaten. De notificatie is
een voorwaarde om een terugbetaling van de verplichte verzekering te verkrijgen. eCoMaDat®Notification bevat
meer info betreffende de notificatiecodes, de hulpmiddelen die genotificeerd zijn, hun referenties, leverancier
en hun link naar “De lijst”.

Bevat alle informatie over meer dan 300 000 geneesmiddelen en aanverwante artikelen, zoals homeopathische
middelen, dieetvoeding, hygiëneproducten, grondstoffen en fytofarmacie. De volledige wetgeving is gemakkelijk
te raadplegen, en de verschillende formulieren, attesten en machtigingen zijn beschikbaar in een
gebruiksvriendelijk formaat. Daarnaast bevat eCoFaDat® informatie i.v.m. rond de tarifering in de verschillende
vergoedingsgroepen en een overzicht van de wetenschappelijke gegevens en interacties.
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BesCo Portal - Basisfunctionaliteit

1

BesCo Portal: Informatieportaal gezondheidszorg

Onder de Besco Portal zijn de modules eCoNoDat, eCoNoDat Care, eCoMaDat, eCoMaDat Notifications en
eCoFaDat verzameld. Afhankelijk van de licentie van uw bedrijf zullen één of meerdere van deze modules
beschikbaar zijn voor gebruik.
In deze sectie wordt de basisfunctionaliteit beschreven die in de verschillende modules beschikbaar is.

1.1 BesCo portal Home scherm
Home

Laatste wijziging

Taal

Handleiding

Support

Via het Besco logo kan steeds teruggekeerd worden naar het Home scherm:

Voor de verschillende modules wordt hier de datum weergegeven waarop in uw bedrijf
de laatste update is gebeurd. Over het algemeen worden de volgende frequentie
aangehouden:
▪ eCoNoDat®: 1e dag van de maand. Bijkomende updates volgens noodzaak
▪ eCoNoDat®Care: 1 maal per week
▪ eCoMaDat®: minstens 1 maal per maand, afhankelijk van beschikbaarheid van nieuwe
informatie van het RIZIV
▪ eCoNoDat®Notification: 1 maal per week
▪ eCoFaDat®: 2 maal per maand, afhankelijk van beschikbaarheid van informatie (RIZIV,
APB, andere)
Alle modules van de portal zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Druk op
de gewenste taal om van taal te wisselen. Uw voorkeur wordt onthouden voor de volgende
keer wanneer u aanlogt.
De meest recente versie van de handleiding is steeds terug te vinden via het Home
scherm. Hierin zijn alle modules van de portal opgenomen.
Via het envelopje kan u Besco contacteren op het algemene e-mailadres:
econodat@besco.be. Uw vragen en/of suggesties worden intern doorgestuurd naar de
betreffende medewerker en worden zo snel mogelijk behandeld.
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Meldingen

Nieuws

Hier worden algemene meldingen ivm Besco weergegeven, bv in verband met de
opleidingen.

De belangrijkste wijzigingen worden hier per module beschreven . Nieuws ivm
nomenclatuur (eCoNoDat) staat bovenaan. Scroll naar beneden voor nieuws ivm
implantaten (eCoMaDat) of geneesmiddelen (eCoFaDat).
geeft gedetailleerde informatie over de nieuwsflash:

Deze info kan afgedrukt of opgeslagen worden.
Nieuwsitems blijven slechts een bepaalde periode beschikbaar in de portal. Indien u
dit nieuws langer wil bewaren, slaat u dit best op via één van bovenstaande opties.
Versienummer
en Release
Notes

Onderaan wordt het versienummer van de portal weergegeven. Door op het
versienummer te klikken wordt een document met Release Notes weergegeven. Dit
document bevat een overzicht van de wijzigingen per versienummer.

1.2 Navigatie
Modules

De modules die beschikbaar zijn voor uw organisatie lichten bovenaan het
scherm in het wit op.

Per module worden de keuzemogelijkheden van de toepasbare onderdelen
getoond. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk eenvormigheid tussen de
verschillende programma’s.

1.3 Documenten
De volgende modules bevatten een menu-item Document. Dit is een uitgebreide bibliotheek van documenten
die informatie bevatten voor elk type gebruiker. Hier kunnen documenten opgevraagd en indien gewenst
afgedrukt worden:
▪ eCoNoDat
▪ eCoMaDat
▪ eCoFaDat
Bovenstaande modules bevatten daarnaast een menu-item “Zoeken in Documenten”.
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Zoeken in
Documenten

Zoeken in de documenten, specifiek voor eCoNoDat® - eCoMaDat® of eCoFaDat® kan
door een nummer, woord of onderdeel in het zoekvenster in te geven.
Er kan ook gekozen worden om inactieve documenten te tonen.

De resultaten worden per thema weergegeven met beperkte informatie, selecteren
opent het betreffende document, bv:

1.4 Filters
Filter

Vanuit het home scherm of eender welke andere module kan het menu Filter geopend
worden:
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Vanuit Care en eCoFaDat zijn er nog extra mogelijkheden:
Care:
eCoFaDat:

Selectiecriteria

Filter activeren

De records worden getoond in tabelformaat. Per kolom kan een filter toegepast worden.
Afhankelijk van de gekozen filter, zijn er verschillende kolommen beschikbaar om op te
filteren.
Klik op

om de mogelijkheden per kolom te tonen:

Kies de filter ‘Bevat’ en geef een woord, nummer of onderdeel in en druk ‘enter’: de
opzoeking gebeurt zonder rekening te houden met hoofd- en kleine letters.
Voor sommige kolommen is een dropdown-lijst beschikbaar met voorgedefinieerde items.

Rechts onderaan wordt het aantal gevonden resultaten getoond.
Toon inactief

Standaard wordt enkel op de actieve records gezocht. Na aanvinken van “Toon inactief”
wordt ook rekening gehouden met records met een einddatum

Sorteren

Klik eenmaal op de kolomnaam om de records oplopend te sorteren. Nogmaals klikken zal
de gegevens aflopend sorteren.
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Record openen

Selecteer een record in te tabel en klik Open om de record te openen in het betreffende
basisscherm.

Export

De gefilterde gegevens kunnen geëxporteerd worden. Standaard zijn onderstaande opties
beschikbaar:
▪ Excel
▪ Standaard rapport

Per module kunnen er extra rapporten beschikbaar zijn. Deze worden uitgelegd in de
respectievelijke secties verder in dit document.
Export
Excel

Via Export > Excel, worden de gegevens geëxporteerd naar Excel:

Export
Standaard Rapport

Via Export > Standaard rapport, worden de gegevens naar een standaard rapport
geëxporteerd. Van hieruit is het mogelijk om het rapport af te drukken of in een ander
formaat op te slaan (pdf, csv, Excel, RTF, TIFF, Web):

Filtermogelijkheden
in Excel

Wanneer de gegevens naar Excel zijn geëxporteerd kan indien gewenst verder gefilterd
worden:
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1.
2.
3.

Plaats de cursor in de rij die de veldnamen bevat (rij 7 in het voorbeeld hieronder)
Ga naar Gegevens
Klik op Filter

Klik op een “dropdown” lijstje naar keuze om de gewenste items aan of uit te vinken en de
gewenste filter toe te passen.

1.5 Applicatielinks
Applicatielinks

Tussen de verschillende modules van de Besco_Portal bestaan er links om
informatie uit andere modules van de Besco_Portal op te vragen zonder zelf
verbanden te moeten zoeken.
In de navigatiebalk verschijnen de beschikbare items uit het eigen programma
en de andere onderdelen voor zover beschikbaar.
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Bron

zowel het gekozen nummer als de andere gelinkte nummers uit dezelfde
applicatie

Applicatie

De andere applicaties worden opgelijst (voor zover er items aan het selecteerde
item gekoppeld zijn).
Het nummer (nomenclatuur, prestatiecode, nominatief, CNK) en een gedeelte
van de omschrijving wordt getoond.
Door op de gevraagde link te drukken wordt het betreffende basisscherm van
de bijhorende applicatie geopend met de gekozen informatie.

Applicatielinks
exporteren

De applicatielinks kunnen naar Excel worden geëxporteerd

Applicatielinks
sluiten

Het sluiten van de applicatielinks gebeurt door op het volgende icoon te
drukken:

.

1.6 Afdrukken van de op het scherm beschikbare informatie
Voor het afdrukken van de informatie op het scherm kan gebruik gemaakt worden van de printfunctie van de
browser:
▪ Kies in de pagina-instelling voor ‘Liggend’
▪ Het afdrukvoorbeeld kan afgedrukt worden
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1.7 Rapporten
Standaard
rapporten

Iedere applicatie heeft een aantal standaard rapporten die allen volgens hetzelfde
principe werken:
Kies het gewenste rapport:

Dit rapport bevat de gevraagde gegevens, al dan niet voor één of meerdere nummers,
afhankelijk van de selectie.

Een rapport kan worden:
▪ Geprint
▪ Geëxporteerd volgens één van de beschikbare formaten:
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2

eCoNoDat® - eCoNoDat®Care

2.1 eCoNoDat®
De eCoNoDat® module in de Besco_Portal bestaat uit 4 hoofdmenu’s:
▪ Basis
▪ Documenten
▪ Zoeken in Documenten
▪ Limitatieve Lijst
Het basismenu is op zijn beurt nog onderverdeeld in verschillende schermen:
▪ Basis
▪ Classificaties
▪ Kwalificaties
▪ Aantallen
▪ Interacties
De verschillende menu’s en schermen worden hieronder individueel besproken.

2.1.1 Basis
Openen van
basisscherm

In de Besco_Portal, selecteer eCoNoDat > Basis:

Opzoeken van
nomenclatuurnr

De opzoekfunctionaliteit in eCoNoDat is beschikbaar in het Basisscherm,
Classificaties, Kwalificaties en Aantallen. Er kan gezocht worden op:
▪ Nomenclatuurnummer: typ een (gedeelte van) nomenclatuurnummer in.
Als resultaat worden alle nummers getoond die beginnen met dit
nummer.
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▪

Omschrijving: er kan gezocht worden op een woord, onderdeel van een
woord of meerdere woorden
Hier kan de volledige omschrijving of code ingeven worden of een gedeelte van deze
gegevens. Men kan ook gebruik maken van het ‘%’ teken (vb. hart%klep) om op
samengestelde woorden te gaan zoeken.
Het aantal resultaten van de zoekactie wordt weergegeven

Uit de gevormde selectie kan men dan het gezochte resultaat selecteren door erop
te klikken.
Toon inactief

Wanneer een zoekopdracht wordt uitgevoerd, wordt standaard gezocht op actieve
nomenclatuurnummers. Het is echter ook mogelijk om “Toon inactief” aan te vinken,
zodat eveneens nomenclatuurnummers met een einddatum getoond worden in de
selectie.

Historiek

De historiek van het geselecteerde nomenclatuurnummer kan opgevraagd worden:
(1) Door een datum in te geven in het Historiek venster
(2) Uit een lijst van wijzigingsdatums. Hier wordt ook weergegeven welk type
wijziging op de betreffende datum werd doorgevoerd (bv prijswijziging of
wijziging in een ander veld)

Wanneer in het veld Historiek een datum geselecteerd wordt, blijft deze de ganse
sessie bewaard. Dit kan handig zijn om facturen te controleren.
Wanneer in de historiek gewerkt wordt, wordt de laatste wijziging altijd in het geel
aangeduid. Niet enkel op bedragen is een historiek beschikbaar, maar ook de regels,
gekoppelde nummers, etc die op een bepaald moment in het verleden van
toepassing waren, worden in de historiek getoond.

2.1.1.1 Basis
Openen van
basisscherm

In de Besco_Portal, selecteer eCoNoDat > Basis > Basis:
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Basisinfo

Volgende gegevens zijn beschikbaar in het basisscherm:
Veldnaam
Omschrijving
(1) Nomenclatuur
Nomenclatuurnummer = rangnummer = prestatiecode
Het rangnummer moet gebruikt worden op elk
getuigschrift voor verstrekte hulp, gemaakt ter staving van
het verrichten van één of andere verstrekking.
(2) Begindatum
Datum vanaf wanneer het nomenclatuurnummer in voege
is gegaan.
(3) Laatste wijziging
Datum van de laatste wijziging (prijswijziging of andere)
(4) Einddatum
Datum vanaf wanneer het nomenclatuurnummer
geschrapt is
(5) Type
N = Nomenclatuur
P = Pseudonomenclatuur
(6) ID
Unieke ID van het nomenclatuurnummer (enkel voor
intern gebruik bij Besco)
(7) Letter
Elke sleutelletter wordt gepubliceerd in het Staatsblad1 en
staat voor een bepaald gedeelte van de “levering” van de
verstrekking. Zo kan de honorering van een bepaalde
verstrekking samengesteld zijn uit verschillende
gedeelten:
Vb: - intellectuele act: N-waarde
Beschikbaarheid (disponibiliteit): D-waarde
Materieel gedeelte: E-waarde
Accreditering: Q-waarde
(8) Factor
= Coëfficiëntgetal
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(9) Sleutelwaarde

(10) Bedrag
(11) Stagiair
(12) Artikel

(13) Operatieve hulp

(14) Daghospitalisatie

(15) Bedrag
(16) Veiligheidsgrens
(17) Maximum
(18) Afleveringsmarge
(19) Maximum
(20) Terugbetaling
(21) Remgeld
(22) Verklaring

Het coëfficiëntgetal wordt gepubliceerd in het Staatsblad1
geeft de betrekkelijke waarde van de verstrekking aan in
verhouding met de sleutelletter.
Voorbeeld: N8 heeft als reële waarde in euro:
N = 2.31€ volgens het akkoord met de geneesheren
op een bepaalde datum
 2.31€ x 8 = 18.48€
De waarde van de sleutelletter wordt bepaald in het
akkoord of de overeenkomst van de betrokken groep
verstrekkers (artsen, tandartsen, kinesisten,
logopedisten,…). Deze waarde kan voor elke
sleutelwaarde verschillen.
Dit is het honorarium, en is het resultaat van Factor x
Sleutelwaarde
Bedraagt 75% van het Bedrag (10) of honorarium.
Artikelnummer waarin het nomenclatuurnummer is
opgenomen.
Klik op het artikelnummer om de tekst te openen in een
pop-up scherm.
Operatieve hulp is de effectieve hulp (assistentie) tijdens
een heelkundige ingreep van een andere geneesheer. Het
honorarium is forfaitair vastgesteld op 10% van de
betrekkelijke waarde van de verrichte verstrekking.
Dit veld geeft weer of voor de geselecteerde verstrekking
een forfait kan aangerekend worden n.a.v.
daghospitalisatie. Zo ja, wordt het betreffende forfait
weergegeven, en het bedrag van dit forfait in het veld
Bedrag ernaast (zie 15)
Het nomenclatuurnummer van dit forfait kan
teruggevonden worden via gekoppelde nummers (zie
verder)
Forfaitair bedrag n.a.v. daghospitalisatie (zie 14)
Enkel van toepassing op de artikels 35 en 35 bis die sinds
01-Jul-2014 niet meer van toepassing zijn.
Voor meer info: zie eCoMaDat
Het ziekenfonds komt tegemoet in de prijs van de
verstrekking: dit is de terugbetaling
Het verschil tussen het officiële honorariumbedrag en de
terugbetaling
Verklaring per tarief (indien van toepassing). Indien niet
de volledige tekst kan getoond worden in dit veld, dan is
deze wel beschikbaar via “mouse-over” (tooltip).

1

Sleutelletters en coëfficientiegetallen worden in het het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit is het geval voor
de nomenclatuur, maar NIET voor de pseudonomenclatuur.
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Gekoppelde
nummers

Indien er andere (pseudo)nomenclatuurnummers aan het geselecteerd nummer
gekoppeld zijn, worden deze hier getoond.
Er bestaan verschillende types koppelingen:
▪ Cumul: in de nomenclatuur expliciet vermeld als cumuleerbaar.
▪ Niet-cumul: expliciet vermeld als niet cumuleerbaar.
▪ Voorwaardelijk cumul: cumul is toegelaten onder bepaalde voorwaarden
▪ Anesthesie: indien anesthesie gebeurd is, dan dit nummer gebruiken.
▪ Bijkomend honorarium: een mogelijk bijkomend honorarium voor dit nummer.
▪ Accreditering: een identieke prestatie met of zonder accreditatie.
▪ Forfait: het bijhorende forfait daghospitalisatie (zie ook hierboven onder punt
14)
▪ Gewoon: koppeling tussen een chirurgische prestatie en een implantaat of
materiaal forfait en visa versa.
▪ Gipskamer: de mogelijke aanrekenbaarheid van het forfait gipskamer.
▪ Vervangen: Afgesloten nomenclatuurnummers die vervangen zijn door een
nieuw nummer.

Regels

De regels die van toepassing zijn op het nomenclatuurnummer worden verzameld in één
rapport en gerangschikt volgens type regel:
▪ Bijkomend honorarium
▪ Cumul
▪ Diagnose
▪ Interpretatie
▪ Non-cumul
▪ Toepassingsregel
▪ Extra informatie
Ook is het mogelijk om enkel de regels van één bepaald type te tonen.

Bijlagen

Voor sommige aanvragen zijn specifieke getuigschriften voorgeschreven. Indien dit van
toepassing is kan het betreffende document in PDF formaat geopend worden.

Applicatielinks

Een nomenclatuurnummer kan verwijzen naar een aantal geneesmiddelen, materialen,…
Vb.: maxi-forfait, geneesmiddelenforfait, …
Via deze link kan de lijst in de corresponderende module (eCoFaDat®, eCoMaDat®)
geopend worden en kan het gelinkte item in de corresponderende module opgeroepen
worden.

Toezicht

Deze mogelijkheid is geactiveerd voor de nomenclatuurnummers waarvoor toezicht mag
aangerekend worden. De verschillende nomenclatuurnummers ivm toezicht die mogen
gebruikt worden in verschillende situaties zijn opgenomen in een:
▪ Document: bevat een tabel met de verschillende mogelijkheden
▪ Filter: bevat de verschillende mogelijkheden en laat toe te filteren

Limitatieve lijst

Indien er een limitatieve lijst gekoppeld is aan het nomenclatuurnummer, kan deze hier
opgeroepen worden. Sinds 30/6/2014 zijn de meeste limitatieve lijsten afgesloten (artikel
35 en 35bis), voor deze nummers is deze informatie enkel nog als “inactief” beschikbaar.
De vervangende “Nominatieve lijsten” (Wetgeving “De Lijst”) zijn terug te vinden in
eCoMaDat®.
Voor volgende categorieën zijn de limitatieve lijsten wel nog beschikbaar in eCoNoDat:
Mobiliteit
Stoma- en incontinentiemateriaal
Externe borstprothesen
Steunkousen
Handschoenen en armkousen

- 17 -

Een andere manier om Limitatieve lijsten op te roepen is uitgelegd in 2.1.4 Limitatieve
lijst.
Rapport

Volgende rapporten zijn beschikbaar in het basisscherm:
▪ Standaardrapport
▪ Rapport met gekoppelde regels
▪ Rapport met gekoppelde nummers
▪ Rapport met verstrekkers
Voor info ivm afdrukken en exporteren, zie sectie 1.7 Rapporten.

2.1.1.2 Classificaties
Openen van
scherm
Classificaties

In de Besco_Portal, selecteer eCoNoDat > Basis > Classificaties:

Classificatie info

Volgende gegevens zijn belangrijk zijn voor een correcte facturatie worde per onderwerp
getoond:
Veldnaam
Omschrijving
Toelating
Tegemoetkoming enkel toegestaan na toelating
adviserend geneesheer, college geneesheren
directeurs,…)
Verstrekker
Geeft aan of een verstrekker vereist is
Voorschrijver
Geeft aan of een voorschrijver vereist is
Wachttijd
Geeft aan of er een wachttijd is om deze verstrekking
meermaals terugbetaald te krijgen.
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Maximum aantal
Plaats

Geslacht
Relatieve verstrekking

Anesthesie

Tarief-B

Referentiebedrag

Zware pathologie
Zorgprog. Cardio
Leeftijd
Aanvraagprocedure
Geldigheid voorschrift

Geeft aan of de terugbetaling van deze verstrekking
beperkt is tot een bepaald aantal.
Plaats van de verstrekking indien het erkenningsnummer
van de plaats van de medische acte moet weergegeven
worden
Geeft aan of deze verstrekking beperkt is tot een bepaald
geslacht
Geeft aan of gaat om een prestatie waarvoor een
betrekkelijke verstrekking moet ingevuld worden
(facturatie op magnetische of elektronische drager, RT50
z17-18)
Indien in dit OK staat, betekent dit dat voor de
geselecteerde prestatie anesthesie mag aangerekend
worden. Via het Basisscherm > gekoppelde nummers kan
teruggevonden worden welke anesthesienummers voor
de geselecteerde prestatie in aanmerking komen.
In het KB van 23/03/1982 wordt er voor een aantal
groepen rechthebbenden een verminderd persoonlijk
aandeel voorzien. Er bestaan dus 2 soorten persoonlijk
aandeel: tarief A en tarief B. Tarief A is van toepassing als
er geen recht is op Tarief B. Het persoonlijk aandeel is
voor tarief A en tarief B verder ook afhankelijk van:
De verzekeringstoestand van de rechthebbende
De plaats van verstrekking
Dit veld geeft aan of de verstrekking recht geeft op Tarief
B.
Het referentiebedrag is de norm waarmee het ziekenhuis
wordt vergeleken. Het gaat om een nationaal gemiddelde
van de reële uitgaven, dat met 10% wordt verhoogd. Drie
groepen verstrekkingen komen in aanmerking voor de
berekening van de referentiebedragen:
Medische beeldvorming
Klinische biologie
Technische verstrekkingen
Dit veld geeft aan of de geselecteerde verstrekking in
aanmerking komt voor de berekening van de
referentiebedragen en zo ja tot welke groep de
verstrekking behoort.
Wordt afgeschaft vanaf 01.01.2018 (met uitstel tot
01.07.2018) en zal vervangen worden door het systeem
van de laagvariabele zorg.
Geeft aan of de terugbetaling van deze vertrekking
voorbehouden is voor bepaalde leeftijden.
Dit veld wordt momenteel niet gebruikt
Geeft de geldigheid van het voorschrift aan voor
nummers uit de Artikels 27, 28, 29 en 30.
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Tandnr/beh. Lid

Uniek nummer MB

Indeling
Karakter
Type
Aard
Categorie
Referentiecode

Dit veld geeft aan of de verstrekker verplicht is om het
tandnummer of behandeld lid te vermelden op het
getuigschrift.
= Uniek nummer Medische Beeldvorming
Indien “Ja”: voor het geselecteerde
nomenclatuurnummer dient het toestelnummer dat
gebruikt is bij de Medische Beeldvorming meegegeven te
worden. Dit is het geval voor zware medische apparaten
(cfr KB 26.05.2016, titel 3).
Het toestelnummer is terug te vinden via Care >
Zorginstellingen (zie ook 2.2.2 Zorginstellingen)
De klassieke indeling van de nomenclatuur en pseudo
nomenclatuur.
Positie 1 van de CM referentiecode (zie ook Bijlage 3)
Positie 2 van de CM referentiecode (zie ook Bijlage 3)
Positie 3 van de CM referentiecode (zie ook Bijlage 3)
Positie 4 van de CM referentiecode (zie ook Bijlage 3)
Volledige CM referentiecode (zie ook Bijlage 3)

2.1.1.3 Kwalificaties
Openen van
scherm
Kwalificaties

In de Besco_Portal, selecteer eCoNoDat > Basis > Kwalificaties:

Kwalificatie info

Gezien het RIZIV niet over een volledig bestand beschikt met de codes diensten,
verstrekker, voorschrijver per nomenclatuurnummer, wordt in eCoNoDat® indicatief
gebruik gemaakt van een door de CM maandelijks ge-update database.
Andere mutualiteiten kunnen van deze interpretatie afwijken.
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Voorschrijver/
Verstrekker

Alle bekwamingscodes die het betreffende nomenclatuurnummer kunnen attesteren, al
dan niet voor hun eigen patiënten.

Diensten

Alle diensten, ambulant en gehospitaliseerd,
nomenclatuurnummer in aanmerking komen.

die

voor

het

betreffende

2.1.1.4 Aantallen
Openen van
scherm
Aantallen

In de Besco_Portal, selecteer eCoNoDat > Basis > Aantallen:

Aantallen

De nationale aantallen en uitgaven: ambulant, gehospitaliseerd en de verhouding tussen
beide kunnen nuttig zijn om de eigen activiteit en tendens te vergelijken met de nationale
cijfers.

Standaardtijden

Noodzakelijke beleidsinformatie voor het proactief berekenen van de gefinancierde OK
verpleegkundigen (bijlage bij Budget Financiële Middelen).
Voor de chirurgische nomenclatuurnummers die een toegewezen standaardtijd hebben
worden de details weergegeven:
▪ Code
xH: enkel voor gehospitaliseerde patiënten
xA: enkel voor ambulante patiënten
xAH: voor alle patiënten
▪ Toegewezen tijd
▪ Pre&Post: de compensatiefactor per categorie
▪ Totale tijd
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2.1.1.5 Interacties
Openen van
scherm
Interacties

In de Besco_Portal, selecteer eCoNoDat > Basis > Interacties:

Toon interacties

In deze toepassing kunnen verschillende nomenclatuurnummers onderling gecontroleerd
worden op mogelijke interacties.

Geef het nomenclatuurnummer in en klik Zoeken.
Voeg een volgend nomenclatuurnummer toe en klik vervolgens op Toon interacties.

Het type interactie wordt weergeven (bv Niet cumuleerbaar,…)
Via

kan men een nomenclatuurnummer verwijderen uit de geselecteerde lijst.

2.1.2 Documenten
Openen van
Documenten
scherm

In de Besco_Portal, selecteer eCoNoDat > Documenten
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Alle wetgevende en andere officiële informatie is hier verzameld per thema:
▪ Instructies
▪ Limitatieve Lijsten
▪ Omzendbrieven
▪ Overeenkomsten
▪ Revalidatie overeenkomsten
▪ RIZIV
▪ Staatsblad
▪ Wetgeving
▪ Xtra
De selectie van een thema resulteert in 1 of een lijst van meerdere documenten.

2.1.3 Zoeken in documenten
Openen van
het scherm
Zoeken in
Documenten

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Zoeken in documenten:
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De werking van zoeken in documenten is beschreven in 1.3 Documenten

2.1.4 Limitatieve lijst
Indien er een limitatieve lijst gekoppeld is aan het nomenclatuurnummer, kan deze hier opgeroepen worden.
Sinds 30/6/2014 zijn de meeste limitatieve lijsten afgesloten (artikel 35 en 35bis), voor deze nummers is deze
informatie enkel nog als “inactief” beschikbaar. De vervangende “Nominatieve lijsten” (Wetgeving “De Lijst”) is
terug te vinden in eCoMaDat®.
Voor volgende categorieën zijn de limitatieve lijsten wel nog beschikbaar in eCoNoDat:
Mobiliteit
Stoma- en incontinentiemateriaal
Externe borstprothesen
Steunkousen
Handschoenen en armkousen
Een andere manier om een limitatieve lijst op te roepen is uitgelegd in 2.1.1 Basis.
Openen van
het scherm
Limitatieve
lijst

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Limitatieve lijst:

Zoeken kan op 2 manieren:
▪ Identificatiecode
▪ De eerste (of alle) cijfers van het te zoeken producten.
▪ Omschrijving
▪ Hier wordt gezocht op een woord of onderdeel van de productomschrijving of de
productreferentie.
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Het aantal gevonden resultaten wordt getoond. Door het gewenste product uit de lijst te
selecteren worden de details op het scherm getoond. Vanuit het weergegeven
nomenclatuurnummer is er een link naar het detail van dit nummer in het scherm
Nomenclatuur.
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2.2 eCoNoDat®Care
De eCoNoDat®Care module in de Besco portal bestaat uit 2 hoofdmenu’s:
▪ Zorgverstrekkers
▪ Zorginstellingen

2.2.1 Zorgverstrekkers
Dit onderdeel bevat alle bij het RIZIV gekende zorgverstrekkers
Openen van het
scherm
Zorgverstrekkers

In de BesCo_Portal, selecteer Care > Zorgverstrekkers:

Zoeken

Opzoeken van een zorgverstrekker kan via een (of meer) van volgende parameters:
▪ Naam
▪ Voornaam
▪ Beroep
▪ Postcode
▪ Gemeente
▪ Kwalificatie
▪ Riziv Nr
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Er wordt een lijst getoond van resultaten die overeenkomen met de opgegeven
zoekcriteria.
Selecteer de gewenste persoon om de huidige details van de zorgverstrekker weer te
geven.
Indien een verstrekker meer dan 2 specialismen heeft, worden de bijkomende
specialismen weergegeven als “Attribuut”, bv:
▪ Intensivist
▪ Brevet acute geneeskunde
▪ Dentale Cone Beam CT
▪ Neonatologie
▪ Pediatrische neurologie
Applicatielinks

Via de knop “Applicatielinks” worden alle verstrekkingen getoond die de arts mag
factureren:
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Rapport

Er zijn 2 types rapport beschikbaar:
▪ Standaard Rapport: hier wordt de info weergegeven zoals getoond op het
scherm:

▪

Rapport met verstrekkingen

Beide rapporten kunnen afgedrukt worden of geëxporteerd in een van onderstaande
formaten:
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Werkadres
koppelen

Door op de knop “Werkadres koppelen” te drukken krijgt u een scherm waarin u het
werkadres van de zorgverlener kan invullen.

2.2.2 Zorginstellingen
Dit onderdeel bevat alle zorginstellingen met hun erkenningsnummer.
Openen van het
scherm
Zorginstellingen

In de BesCo_Portal, selecteer Care > Zorginstellingen:

Zoeken

Opzoeken van een zorginstelling kan via een (of meer) van volgende parameters:
▪ Naam
▪ Riziv Nr:
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▪
▪
▪

Postcode
Gemeente
Type

Er wordt een lijst getoond van resultaten die overeenkomen met de opgegeven zoekcriteria.
Selecteer de gewenste zorginstelling om de huidige details van de zorginstelling weer te
geven.
Rapporten

Wanneer een zorginstelling geselecteerd is waar werknemers aan gekoppeld zijn, dan wordt
de knop “Rapport” actief.

Er zijn 2 rapporten beschikbaar:
• Conventionering werknemers
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•

Accreditatie werknemers

Wanneer deze rapport naar Excel geëxporteerd worden, kan daar verder gefilterd worden,
zoals beschreven in 1.4 Filters, Filtermogelijkheden in Excel .
Apparaten

Apparaten zijn steeds gelinkt aan het type “Algemeen ziekenhuis”.
Open een zorginstelling van het type “Algemeen ziekenhuis” zodat de lijst apparaten
getoond wordt:

In het scherm eCoNoDat Classificaties (zie 2.1.1.2 Classificaties) wordt aangegeven voor
welke nomenclatuurnummers het betreffende apparaatnummer moet meegegeven
worden.
Applicatielinks

Via Applicatielinks wordt de lijst van werknemers weergegeven. Deze kan geëxporteerd
worden naar Excel.
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3

eCoMaDat® - eCoMaDat®Notification

3.1 eCoMaDat®
eCoMaDat bevat “De Lijst”, ter vervanging van artikel 35 en 35bis, en is sinds 01.07.2014 in voege. Dit omvat de
Implanteerbare (I) en de Invasieve (II) implantaten.
De eCoMaDat® module in de BesCo Portal bestaat uit 4 hoofdmenu’s:
▪ Basis
▪ Documenten
▪ Zoeken in documenten
▪ Nominatieve lijst
Het basismenu is op zijn beurt nog onderverdeeld in 2 schermen:
▪ Basis
▪ Aantallen
De verschillende menu’s en schermen worden hieronder individueel besproken.

3.1.1 Basis
Openen van
basisscherm

In de BesCo_Portal, selecteer eCoMaDat > Basis:

Opzoeken van
verstrekking /
implantaat

De opzoekfunctionaliteit in eCoMaDat is beschikbaar in het Basisscherm, het scherm
Aantallen en bij Nominatieve lijst. Er kan gezocht worden op:
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▪

Verstrekkingsnummer: typ een (gedeelte van) verstrekkingsnummer in.
Als resultaat worden alle nummers getoond die beginnen met dit
nummer.
▪ Omschrijving: er kan gezocht worden op een woord, onderdeel van een
woord of meerdere woorden
Hier kan de volledige omschrijving of code ingeven worden of een gedeelte van deze
gegevens. Men kan ook gebruik maken van het ‘%’ teken (vb. slok%stent) om op
samengestelde woorden te gaan zoeken.
Het aantal resultaten van de zoekactie wordt weergegeven

Uit de gevormde selectie kan men dan het gezochte resultaat selecteren door erop
te klikken.
Toon inactief

Wanneer een zoekopdracht wordt uitgevoerd, wordt standaard gezocht op actieve
nomenclatuurnummers. Het is echter ook mogelijk om “Toon inactief” aan te vinken,
zodat eveneens nomenclatuurnummers met een einddatum getoond worden in de
selectie.

Historiek

De historiek van het geselecteerde nomenclatuurnummer kan opgevraagd worden:
(1) Door een datum in te geven in het Historiek venster
(2) Uit een lijst van wijzigingsdatums. Hier wordt ook weergegeven welk type
wijziging op de betreffende datum werd doorgevoerd (bv prijswijziging of
wijziging in een ander veld)

Wanneer in het veld Historiek een datum geselecteerd wordt, blijft deze de ganse
sessie bewaard. Dit kan handig zijn om facturen te controleren.
Wanneer in de historiek gewerkt wordt, wordt de laatste wijziging altijd in het geel
aangeduid. Niet enkel op bedragen is een historiek beschikbaar, maar ook de regels,
gekoppelde nummers, etc die op een bepaald moment in het verleden van
toepassing waren, worden in de historiek getoond.
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3.1.1.1 Basis
Openen van
basisscherm

In de BesCo_Portal, selecteer eCoMaDat > Basis > Basis:

Basisinfo

Volgende gegevens zijn beschikbaar in het basisscherm:
Veldnaam
Omschrijving
(1) Nomenclatuur
Nomenclatuurnummer = rangnummer = prestatiecode
Het rangnummer moet gebruikt worden op elk
getuigschrift voor verstrekte hulp, gemaakt ter staving
van het verrichten van één of andere verstrekking.
(2) Begindatum
Datum vanaf wanneer het nomenclatuurnummer in
voege is gegaan.
(3) Laatste wijziging
Datum van de laatste wijziging (prijswijziging of
andere)
(4) Einddatum
Datum vanaf wanneer het nomenclatuurnummer
geschrapt is
(5) Type
N = Nomenclatuur
P = Pseudocode
(6) ID
Interne, unieke ID van het nomenclatuurnummer
(7) Vergoedingscategorie
De vergoedingscategorie bestaat uit 3 posities:
Positie 1 geeft aan of het product Implanteerbaar (I) of
Invasief (II).
Positie 2 geeft de categorie (van A tot H) weer.
Positie 3 (van a tot e) bepaalt het percentage
persoonlijk aandeel.
(8) Vergoedingsbasis
Bedrag op basis waarvan de tussenkomst van de
ziekteverzekering berekend wordt
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(9) Maximumprijs2

(10) Plafondprijs2

(11) Vergoedingsbedrag
(12) Vergoedingsvoorwaar
de
(13) Veiligheidsgrens (%)

(14) Veiligheidsgrens (€)
(15) Persoonlijk aandeel
(%)
(16) Persoonlijk aandeel (€)
(17) Afleveringsmarge

(18) Max. afleveringsmarge
(19) Toelating

(20) Verstrekker
(21) Voorschrijver
(22) Wachttijd
(23) Maximum aantal
(24) Plaats

(25) Geslacht
(26) Relatieve verstrekking

Dit is de som van de vergoedingsbasis +
veiligheidsgrens en is van toepassing voor categorie B
en C.
Van toepassing op vergoedingscategorie A.
Dit is de maximale verkoopprijs, of ook de maximum
prijs van de nominatieve lijst.
Dit is de vergoedingsbasis – persoonlijk aandeel
Verwijst naar de sectie in “De Lijst” die de
vergoedingsvoorwaarden voor dit product omschrijft.
Klik op de link om het document te openen.
Komt voor bij vergoedingscategorie B en C. De
veiligheidsgrens is een percentage van de
vergoedingsbasis (20%, met uitzondering van de
bestaande verstrekkingen).
Berekening van de veiligheidsgrens in €, op basis van
het percentage (zie 13)
Wordt bepaald door KB 29.06.2014. PA kan 0% (a),
25% (b), 45% (c), 55% (d) of 88% (e) zijn.
Bedrag in €, berekend adhv het percentage persoonlijk
aandeel en de vergoedingsbasis.
De afleveringsmarge van de ziekenhuisapotheker
bedraagt 10% van de verkoopprijs (aan het
ziekenhuis), inclusief BTW van het materiaal dat
vermeld is op de aankoopfactuur van het ziekenhuis,
met een grensbedrag van 148,74€.
10% van de maximumprijs, met een grensbedrag van
148,74€.
Tegemoetkoming enkel toegestaan na toelating
adviserend geneesheer, college geneesheren
directeurs,…)
Geeft aan of een verstrekker vereist is
Geeft aan of een voorschrijver vereist is
Geeft aan of er een wachttijd is om deze verstrekking
meermaals terugbetaald te krijgen.
Geeft aan of de terugbetaling voor deze verstrekking
beperkt is tot een bepaald aantal
Plaats van de verstrekking indien het
erkenningsnummer van de plaats van de medische
acte moet weergegeven worden.
Geeft aan of deze verstrekking beperkt is tot een
bepaald geslacht
Geeft aan of gaat om een prestatie waarvoor een
betrekkelijke verstrekking moet ingevuld worden
(facturatie op magnetische of elektronische drager,
z17-18)

2

Plafondprijs en Maximumprijs kunnen niet samen voorkomen.
Als de verkoopprijs inclusief btw groter is dan de maximumprijs/plafondprijs, dan is er geen tussenkomst van de
verplichte verzekering ( BFM).
- 35 -

(27) Leeftijd
(28) Qermid

(29) Aanvraagprocedure

(30) Notificationzone 55

(31) Identificationzone 43

(32) Behandeld lid
(33) Indeling

Gekoppelde
nummers

▪

Geeft aan of de terugbetaling voor deze verstrekking
voorbehouden is voor bepaalde leeftijden.
De terugbetaling van bepaalde implantaten gebeurt
onder voorwaarde van een registratie via het systeem
qermid. Dit veld geeft aan of registratie via Qermid
noodzakelijk is.
Geeft aan of de terugbetalingsaanvraag dient te
gebeuren voor of na de implantatie en binnen welke
termijn (indien van toepassing)
▪ Genotificeerd: voor het geselecteerde
nomenclatuurnummer dient er een
notificatiecode meegegeven te worden. Via
Applicatielinks of Gekoppelde nummers kunnen
de gekoppelde notificatiecodes teruggevonden
worden
▪ Eén of meerdere statistische records: voor het
geselecteerde nomenclatuurnummer dient er een
notificatiecode meegegeven te worden. Via
Applicatielinks of Gekoppelde nummers kunnen
de gekoppelde notificatiecodes teruggevonden
worden
▪ Niet genotificeerd: voor het geselecteerde
nomenclatuurnummer dient er geen
notificatiecode meegegeven te worden.
▪ 1 identificatienummer: voor het geselecteerd
nomenclatuurnummer dient er 1 identificatiecode
van de gekoppelde nominatieve lijst meegegeven
te worden. Via de knop “Nominatieve lijst” kan het
betreffende identificatienummer teruggevonden
worden.
▪ Eén of meerdere statistische records: voor het
geselecteerd nomenclatuurnummer dienen er 1 of
meer identificatiecodes van de gekoppelde
nominatieve lijst meegegeven te worden. Via de
knop “Nominatieve lijst” kan het betreffende
identificatienummer teruggevonden worden
▪ Geen identificatienummer: voor de geselecteerde
verstrekking dient geen identificatienummer
meegegeven te worden.
Dit veld geeft aan of de verstrekker verplicht is om het
behandeld lid te vermelden op het getuigschrift.
Geeft aan tot welk artikel in de wetgeving het
geselecteerd nummer behoort.
Klik op de titel om het wetgevende document te
openen.

Verstrekkingen:
Cumuleerbaar
Niet-cumuleerbaar
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▪

Vervanging
Gewoon
Notificaties: een excel met de gekoppelde notificatienummers wordt geopend.

Regels

De regels van toepassing op de verstrekking nummer worden verzameld in 1 rapport.

Bijlagen

Voor sommige codes zijn specifieke formulieren van toepassing. Het betreffende
formulier in PDF formaat is hier beschikbaar

Applicatielinks

Verwijzing naar alle mogelijke gekoppelde items in de verschillende onderdelen van de
Besco_portal.

Nominatieve
lijst

Indien er een nominatieve lijst gekoppeld is aan de verstrekking nummer kan deze hier
opgeroepen worden.

Rapport

Rapport met gekoppelde nummers.

3.1.1.2 Aantallen
Openen van
scherm
Aantallen

In de Besco_Portal, selecteer eCoMaDat > Basis > Aantallen:

Aantallen

De nationale aantallen en uitgaven: ambulant, gehospitaliseerd en de verhouding tussen
beide kunnen nuttig zijn om de eigen activiteit en tendens te vergelijken met de nationale
cijfers.

3.1.2 Nominatieve lijsten
Openen van
Nominatieve
lijsten

In de BesCo_Portal, selecteer eCoMaDat > Nominatieve lijst:
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Info
nominatieve lijst

Veldnaam
Identificatiecode
Code limitatief (oud)
Type implantaat

Omschrijving categorie
Referentie
Productomschrijving
Begindatum
Laatste wijziging
Einddatum
Categorie
Oppervlakte

Leverancier
Prijs
Terugbetaling
Afleveringsmarge

Omschrijving
Unieke identificatiecode van het product
Oude code van de limitatieve lijst
Geeft aan over welk type implantaat het gaat (bv
torische lenzen, heup, knie, endoprothesen,
hartkleppen,….)
Eerste 5 digits van de identificatiecode
Referentienummer van het implantaat
Naam van het product
Datum vanaf wanneer het product in de terugbetaling
zit.
Datum van de laatste wijziging
Datum tot wanneer dit product terugbetaald wordt.
Komt overeen met de eerste 5 digits van de
identificatiecode
Bij bepaalde producten (bv netjes) wordt een
oppervlakte weergegeven (in cm²). De Prijs die
weergegeven wordt, is berekend voor de totale
oppervlakte.
Leverancier van het implantaat
Verkoopprijs leverancier
Het ziekenfonds komt tegemoet in de prijs van de
verstrekking: dit is de terugbetaling
De afleveringsmarge van de ziekenhuisapotheker
bedraagt 10% van de verkoopprijs (aan het
ziekenhuis), inclusief BTW van het materiaal dat
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Supplement patiënt
Nomenclatuur
Omschrijving

Applicatielinks

Zie sectie 1.5 Applicatielinks.

Rapport

Zie sectie 1.7 Rapporten.

vermeld is op de aankoopfactuur van het ziekenhuis,
met een grensbedrag van 148,74€.
Dit verwijst naar het remgeld, of persoonlijk aandeel
van de patiënt
Verstrekkingsnummer dat gelinkt is aan de
identificatiecode
Omschrijving van het nomenclatuurnummer dat gelinkt
is aan de identificatiecode
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3.2 eCoMaDat®Notificaties
Het eCoMaDat®Notification programma bevat alle informatie over de genotificeerde implantaten. Verschillende
opzoekmethodes laten toe de gewenste informatie te vinden of lijsten samen te stellen.
Openen van
eCoMaDat
Notificaties

In de BesCo_Portal, selecteer Notificaties > Notificaties

Zoeken

Het is mogelijk om notificatienummers op de zoeken, al dan niet in combinatie met de
classificatie.

Classificatie

Geeft de hoofdgroepen van de notificatie weer en de volledige classificatie in een
uitklapbare boomstructuur:
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Resultaten

Geeft een lijst van de gezochte implantaten met hun notificatiecode.

Het resultaat van een opzoeking kan omgezet worden in een rapport door te klikken op
De gegevens zijn gerangschikt per leverancier. Productomschrijving, Notificatienummer,
referentie en prijs worden op het rapport weergegeven.
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Implantaat

Indien dit implantaat op “Nominatieve lijsten” voorkomt, tabbladen per nummer op deze
nominatieve lijst
Indien dit implantaat niet voorkomt op een “Nominatieve lijst”, dan worden enkel
mogelijke koppelingen met een verstrekking nummer uit “de Lijst” getoond
Nota: sommige producten worden door de leverancier in een verkeerde classificatie
genotifieerd en krijgen daarom soms een verkeerd verstrekking nummer in de koppeling

Nominatief

Nominatieve lijst : detail informatie over het genotificeerde implantaat.

Nomenclatuur

Geeft de mogelijke verstrekkingsnummers uit “De Lijst”

Applicatielinks

Zie sectie 1.5 Applicatielinks.
Limitatieve lijst: voor de nog bestaande limitatieve lijsten is waar het kan ook de
koppeling gemaakt naar de notificatie.

Rapport

Zie sectie 1.7 Rapporten.
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4

eCoFaDat®

De eCoFaDat® module in de BesCo_Portal bestaat uit 3 hoofdmenu’s:
▪ Basis
▪ Documenten
▪ Zoeken in Documenten
Het Basismenu is op zijn beurt nog onderverdeeld in verschillende schermen:
▪ Basis
▪ Tarificatie
▪ Wetgeving
▪ Apotheek
▪ Interacties (enkel)
▪ Interacties (multi)
▪ Verpakking
De verschillende menu’s en schermen worden hieronder individueel besproken.

4.1 Basis
Openen van
basisscherm

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Basis:

Opzoeken van
geneesmiddel

In eCoFaDat Basis is de opzoekfunctionaliteit over de verschillende schermen dezelfde
(uitgezonderd Interacties multi). Men kan geneesmiddelen opzoeken op basis van:
▪ Naam
vb. Actos
▪ CNK-code (publiek, amb/hosp)
vb. 1669373,769646
▪ ATC-code
vb. A10BG03
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▪

Stofnaam
vb pioglitazon
Hier kan de volledige omschrijving of code ingeven worden of een gedeelte van deze
gegevens. Men kan ook gebruik maken van het ‘%’ teken (vb. crestor%comp) om op
samengestelde woorden te gaan zoeken.
Het aantal resultaten van de zoekactie wordt weergegeven.

Uit de gevormde selectie kan men dan het gezochte geneesmiddel selecteren door erop te
klikken.
Toon Inactief

Wanneer een zoekopdracht wordt uitgevoerd, wordt standaard gezocht op actieve
geneesmiddelen. Het is echter ook mogelijk om “Toon inactief” aan te vinken, zodat
eveneens geneesmiddelen met een einddatum getoond worden in de selectie.

Historiek

De historiek van het geselecteerde geneesmiddel kan opgevraagd worden:
(1) Door een datum in te geven in het Historiek venster
(2) Uit een lijst van wijzigingsdatums. Hier wordt ook weergegeven welk type wijziging
op de betreffende datum werd doorgevoerd (bv prijswijziging of wijziging in een
ander veld).

Wanneer in het veld Historiek een datum geselecteerd wordt, blijft deze de ganse sessie
bewaard. Dit kan handig zijn bij het controleren van facturen.
Wanneer in de historiek gewerkt wordt, wordt de laatste wijziging altijd in het geel
aangeduid:
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4.1.1 Basis
Openen
van
basisscherm

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Basis:

Basisinfo

Volgende gegevens zijn beschikbaar in het basisscherm (alfabetische volgorde):
Veldnaam
Omschrijving
A priori
Geeft aan of een a priori goedkeuring van de adviserend
geneesheer nodig is.
Wanneer deze a priori goedkeuring via het eHealth
platform of Tardis gebeurt, zal dit alsdusdanig
aangegeven worden.
ATC-code
De ATC-code (ATC staat voor Anatomical Therapeutic
Chemical) is een code van 7 posities (letters en cijfers)
die specifiek is voor een bepaald actief bestanddeel (of
een bepaalde associatie van actieve bestanddelen), en
die de plaats ervan in de ATC-classificatie aangeeft.
Attestplichtig
Indien een attest nodig is, geeft dit veld weer welk model
hiervoor gebruikt dient te worden (bv B, E,…).
Begin Datum
Datum vanaf wanneer het geneesmiddel op de markt is.
Binnen forfait
Geeft aan of het geneesmiddel binnen of buiten het
forfait valt
CNK
Reeks CNK-codes van 0700-000 tot 0799-999 die
ambulant/ziekenhuis
toegekend wordt aan hospitaalproducten
(voorbehouden aan het RIZIV).
CNK publiek
Code die toegekend wordt aan alle geneesmiddelen en
parafarmaceutische producten (medische hulpmiddelen,
biociden, voedingssupplementen, cosmetica,…) die
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CNKUD
Datum uit handel
Firma
Hoofdstuk

Naam
Prijzen

Registratie

worden afgeleverd in de apotheek; zowel voor humaan,
veterinair als fytofarmaceutisch gebruik.
De huidige structuur (6 cijfers + 1 controlegetal) biedt de
mogelijkheid 999.999 producten te coderen.
CNK code van de grootste verpakking van een bepaald
geneesmiddel
Datum vanaf wanneer het geneesmiddel uit de handel
gehaald werd (indien van toepassing).
Firma die eigenaar is van het geneesmiddel
Geeft aan welk hoofdstuk van de lijst van vergoedbare
farmaceutische specialiteiten (KB 21 dec 2001) van
toepassing is voor dit geneesmiddel
Naam van het geneesmiddel
Volgende prijzen worden in dit scherm weergegeven:
Publiek
Ambulant
Ziekenhuis
Prijs en basis van tegemoetkoming
Remgeld
De prijzen kunnen per categorie (A, B, C, Cs, Cx, Fa en Fb)
worden weergegeven of men kan het volledige overzicht
krijgen (zie afbeelding onder tabel).
Registratienummer van het geneesmiddel. De
vergunning of registratie wordt toegekend door
Hetzij de minister van Volksgezondheid
Hetzij de Europese Commissie
Het nummer komt in verschillende vormen voor: (X: cijfer en Y: letter)
xxxx YY xxxx F xxx
BExxxxxx (nieuwe nummering sinds 2008)
BE-Vxxxxxx (nieuwe nummering sinds 2008 voor geneesmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik)
EU/1/xx/xxx/xxx (geneesmiddel vergund door de Europese
Commissie)
Voor een homeopathisch geneesmiddel
xxxx CH xxxx F xx of xxxx UH xxxx F xx (notificatie)
HO-BExxxxxx (VHB)
HO-BE-CHxxxxxx of HO-BE-UHxxxxxx (registratie)
Voor een kruidengeneesmiddel
BE-TUxxxxxx (registratie)
- xxxx YY xxxx F xxx, of BExxxxxx EU/1/xx/xxx/xxx (VHB)

Riziv Code
Soort geneesmiddel

Code toegekend door het RIZIV, ingeval van
terugbetaalde geneesmiddelen
Geeft aan over welk soort geneesmiddel het gaat:
Originele specialiteit: Origineel geneesmiddel
waarvoor de fabrikant een octrooi heeft
Referentie: zodra het octrooi van de originele
specialiteit vervalt, wordt de originele specialiteit
een referentiespecialiteit
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-

Stofnaam
Terugbetaald tot
Type

Vergoedingsgroep

Vorm
Wettelijke status

Wijzigingsdatum

Generiek: een generiek geneesmiddel is identiek
aan een oorspronkelijk referentiegeneesmiddel
waarvan het octrooi publiek eigendom is geworden.
Kopie: een geneesmiddel dat is geregistreerd op basis
van gepubliceerde wetenschappelijke literatuur of een
"gekopieerd" geneesmiddel is een kopie van het
origineel, gemaakt met instemming van de fabrikant van
het originele geneesmiddel; dit laatste kan dus op de
markt worden gebracht vóór het verstrijken van de
octrooibescherming, wat niet het geval is voor het
generieke geneesmiddel.
Werkzaam bestanddeel van het geneesmiddel
Datum tot wanneer het geneesmiddel terugbetaald werd
(deze datum kan na de “datum uit handel” liggen).
Mogelijke opties:
Specialiteit
Homeopathie
Dieet
Cosmetisch
Grondstof
Stomie
…
Groep van specialiteiten met gelijkaardige
vergoedingsvoorwaarden. Eén specialiteit kan tot
verschillende vergoedingsgroepen behoren.
Vb capsule, tabletten, siroop,…
Wettelijke status van het geneesmiddel, bv:
Geregistreerd
Aangegeven
Grondstof
Medisch hulpmiddel
Geregistreerd in het buitenland
Biocide
…
Datum van wijziging
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Extra informatie

Voor de velden Stofnaam en Firma wordt er extra informatie getoond in een pop-up
wanneer men met de muis over deze velden beweegt:

Rapport

Hier kan men een rapport bekomen, zoals getoond op het basisscherm, inclusief de
GTIN code (zie ook 4.1.7 Verpakking):

Applicatielinks

Deze knop geeft toegang tot andere applicaties van de BesCo_Portal voor wat betreft
de:
▪ (Niet)-Cumul
▪ IVF
▪ Magneetband instructies
▪ Maxi-forfait: oncologie en anesthesie
▪ Onderling verwisselbaar
▪ Stoma- en incontinentiemateriaal
▪ Wetgeving
▪ Andere
Door op “Applicatielinks” klikken zal het volgende scherm aan de rechterzijde van het
scherm zichtbaar worden:
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Klik op het betreffende geneesmiddel of het nomenclatuurnummer om binnen de
module eCoFaDat®, eCoNoDat® of eCoMaDat® meer informatie te krijgen.

Klik op

om de informatie te exporteren naar Excel

Klik op

om de applicatielinks te sluiten.

Indicatie/Contraindicatie

Het opzoeken van de indicatie/contra-indicatie voor het gekozen geneesmiddel kan hier
gebeuren. Er verschijnt een pop-up scherm met de informatie. Deze info kan uitgeprint
en opgeslagen worden.

Generieken

Het opzoeken van de bestaande generieken voor de gekozen CNK-code, kan hier
gebeuren. Zij worden gerangschikt volgens Af-fabrieksprijs, te beginnen met het
goedkoopste geneesmiddel.

Buitenlandse
geneesmiddelen

Hier vindt men per land een equivalent van het gevraagde geneesmiddel. De naam van
dit geneesmiddel in het buitenland wordt weer gegeven als ook de vorm en de firma,
kan men hier raadplegen.
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4.1.2 Tarificatie
Openen van
Tarificatiescherm

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Basis en vervolgens Tarificatie:

Tarificatie info

Volgende gegevens zijn beschikbaar in het tarificatiescherm (alfabetische volgorde):
Veldnaam
Omschrijving
Aantal eenheden
Aantal eenheden in de facturatie eenheid
Binnen forfait
Geeft aan of het geneesmiddel binnen of buiten het
forfait valt
CNKUD
CNK code van de grootste verpakking van een bepaald
geneesmiddel
Code specifieke
Mogelijke opties:
tarifering
Klasse van prestatie en hulpmiddelen gasvormige
zuurstof
Gasvormige zuurstof
Terugbetaalbare, niet in België geregistreerde,
producten
Set hulpmiddelen zuurstof
Actieve verbandmiddelen
Analgetica
Zuurstofconcentrator – installatie
Zuurstofconcentrator – huurgeld, onderhoud,
hulpmiddelen en honorarium
Vloeibare zuurstof
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Tarificatie info
(vervolg)

Veldnaam
Eenheid van facturatie
Grootste verpakking

Hoeveelheid in 1x
geleverd
Indicator zorgtraject
Omschrijving
eenheidsdosis
Percentage facturatie
Plafondbedragen

Prijzen

Productgroep

Omschrijving
De eenheid die aan de patiënt mag/kan worden
gefactureerd
Schijf aantal eenheden in de grootste verpakking.
(1) Terugbetaalbare producten: schijf van het aantal
eenheden begrepen in de lijst gevoegd bij het KB van
21-12-2001. (Opmerking: indien een zieke naar een
andere dienst wordt overgebracht, dient men ervan
uit te gaan dat een nieuwe schijf wordt begonnen)
(2) Niet terugbetaalbare producten: schijf van het aantal
eenheden begrepen in de grootste publieke
verpakking, of bij ontstentenis, in de kleinste
hospitaalverpakking.
De hoeveelheid van een product die per patiënt in
éénmaal wordt geleverd.
Hier wordt aangegeven of het geneesmiddel tot een
zorgtraject behoort, en zo ja tot welk
Omschrijving van de facturatie-eenheid. Voor de
terugbetaalde producten is dit de facturatie-eenheid
zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Geeft aan of de specialiteit aan 100% of aan 90% dient
gefactureerd te worden.
Geeft de plafondbedragen weer die geldig zijn in de
publieke officina en ambulant. Geeft de geldigheidsduur
van de plafondbedragen aan. Wanneer in de historiek
gewerkt wordt, worden de historische plafondbedragen
getoond.
Voor farmaceutische specialiteiten die afgeleverd worden
tijdens een hospitalisatie gelden andere rekenregels.
Volgende prijzen worden in dit scherm weergegeven:
Publiek
Ambulant
Ziekenhuis
Prijs en basis van tegemoetkoming
Remgeld
De prijzen kunnen per categorie (A, B, C, Cs, Cx, Fa en Fb)
worden weergegeven of men kan het volledige overzicht
krijgen (zie afbeelding onder tabel).
Definieert welbepaalde groepen van producten, bv:
Irrigatievloeistoffen
Elastomeerpompen
Hulpmiddelen voor zuurstoftherapie
Contraceptiva jongeren
Behandeling van mucoviscidose
Bloeddrukmeters
Zelfzorgmateriaal diabetes
Radiofarmaceutische producten
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Tarificatie info
(vervolg)

Veldnaam
Type

Uitsluitend ZT
terugbetaald
Vermenigvuldiger
Voorwaarden
terugbetaling

Omschrijving
Mogelijke opties:
Specialiteit
Homeopathie
Dieet
Cosmetisch
Grondstof
Stomie
…
Verpakking uitsluitend terugbetaald door het RIZIV in
hospitaal-milieu
duid het aantal eenheden aan die begrepen zijn in de
werkelijke in éénmaal afgeleverde hoeveelheid
Geeft aan aan welke voorwaarden moet voldaan worden
om terugbetaald te worden (bv attest aan te hechten,
geschreven vermelding van behandelend geneesheer,…)

4.1.3 Wetgeving
Openen van
scherm
Wetgeving

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Basis en vervolgens Wetgeving:

Vergoedingsgroepen

De code van de vergoedingsgroep en de bijhorende uitleg wordt hier weergegeven.
Indien een geneesmiddel tot meerdere vergoedingsgroepen behoort, dan worden deze
in aparte tabbladen getoond.
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Regelgeving

De regel (s) vanuit de paragrafen in de wetgeving worden hier weer gegeven.

Documenten
wetgeving

Per vergoedingsgroep zijn hier alle gekoppelde documenten ter beschikking. Men kan
rechtstreeks het gewenste document selecteren.
Hoofdstuk: indeling volgens de officieuze coördinatie. De inleiding van het hoofdstuk
en de toepassingsmodaliteiten worden weergeven in het bijhorende document.
Paragraaf: de paragraaf wordt aangeduid en de bijhorende uitleg wordt via een
document getoond.
Ook attesten, machtigingen, specifieke informatie worden hier opgenomen.

Bekwaming arts

Bepaalde specialiteiten worden enkel terugbetaald indien voorgeschreven door een artsspecialist met een specifieke bekwaming. Indien dat het geval is, is de knop “Bekwaming
arts” beschikbaar.:

Een pop-up verschijnt waarin per vergoedingscategorie waarin deze specialiteit
vergoedbaar is wordt weergegeven worden door welk type arts-specialist de specialiteit
moet voorgeschreven worden om terugbetaalbaar te zijn:
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4.1.4 Apotheek
Openen van scherm
Apotheek

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Basis en vervolgens Apotheek:
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Apotheek info

Volgende gegevens zijn beschikbaar in het apotheekscherm (alfabetische volgorde):
Veldnaam
Omschrijving
Af-fabrieksprijs
Officiële af-fabrieksprijs van de geneesmiddelen en de
terugbetaalbare producten
ATC omschrijving
Omschrijving van de ATC code
Bereiding voor
Geeft aan of er een bereiding nodig is voor of na de
aflevering
aflevering
Bewaartemperatuur
Dit veld duidt de bewaarcondities aan
BTW
BTW uitgedrukt in percentage
Code verdoving
Code toegekend door de Farmaceutische Inspectie
DDD
Daily Defined Dose of gemiddelde dagdosis
Benadering van de hoeveelheid werkzame stof die een
volwassen van 70 kg gemiddeld per dag krijgt wanneer
het geneesmiddel is voorgeschreven
DDU
Daily Dose Unit
Eenheid waarin de DDD uitgedrukt wordt
Deelbaar
Geeft aan of het geneesmiddel deelbaar is, of
verdeelbaar (bv voor oplossingen, siropen, poeders)
DPP
Doses per Package
Wanneer de specialiteit wordt voorgeschreven aan de
DDD, komt de DPP overeen met het aantal dagen dat de
patiënt verder kan met één verpakking van de
specialiteit
Farmaco classificatie
Omschrijving van de farmacotherapeutische klasse
Omschrijving VOSHierin wordt de VOS cluster code van het BCFI
cluster
opgenomen. Door op het veld te klikken, wordt een
pop-up geopend waarin de andere CNK-codes van
dezelfde cluster getoond worden

Opmerking
Posologie kind

Posologie
volwassenen
Toediening
Toediening (ATC
niveau)
Voorwaarden

Maximale posologie van de Belgische specialiteiten voor
kinderen, hoofdzakelijk gebaseerd op de
wetenschappelijke bijsluiter
Maximale posologie van de Belgische specialiteiten voor
volwassenen, hoofdzakelijk gebaseerd op de
wetenschappelijke bijsluiter
Toedieningsweg op het niveau van de specialiteit
Toedieningsweg op het niveau van de ATC code, zoals
gedefinieerd door de WHO
Beschrijft de modaliteiten in verband met etikettering,
bewaring of aflevering van geneesmiddelen, bv:
Vrije verkoop, vrij gebruik
Fytofarmaceutisch product, vrije verkoop, vrij
gebruik
…
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Samenstelling

Geeft de samenstelling van het geneesmiddel weer.

Bijsluiter

Bijsluiter voor het publiek (bijgevoegd in de verpakking van het geneesmiddel). Deze
omvat volgende info:
Indicaties
Contra Indicaties
Farmacologische eigenschappen
Dosering
Posologie
Nevenwerkingen

Wetenschappelijke
bijsluiter

= samenvatting van de kenmerken van het product of SKP (specifiek bestemd voor
gezondheidszorgbeoefenaars).
Opmerking
Beide bijsluiters worden goedgekeurd in het kader van de vergunning voor het in de handel
brengen of de registratie van het geneesmiddel en vormen de informatie en fundamentele
referentie voor het geschikt en veilig voorschrijven, afleveren en gebruik van het geneesmiddel.

4.1.5 Interacties (enkel)
Openen van het
scherm
Interacties (enkel)

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Basis en vervolgens Interacties (enkel):

In dit scherm is het mogelijk om geneesmiddeleninteracties op te zoeken op basis van
de interventieklasse en waarschijnlijkheid.
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Interventieklassen

De interacties worden ingedeeld in 8 interventieklassen
Voor het gekozen geneesmiddel is er een overzicht van de interacties per
interventieklasse.
Omschrijving
Toelichting
Ernstige gevolgen waarschijnlijk –
Beide farmaca mogen niet gelijktijdig
Gecontra-indiceerd
gebruikt worden omdat er ernstige
gevolgen beschreven zijn.
Ernstige gevolgen waarschijnlijk – In Beide farmaca mogen niet gelijktijdig
sommige gevallen gecontragebruikt worden in geval van bepaalde
indiceerd
risicofactoren zoals comedicatie, hoge
leeftijd of dosering e.a.
Ernstige gevolgen mogelijk – Uit
Beide farmaca mogen niet gelijktijdig
voorzorg gecontra-indiceerd
gebruikt worden, omdat er op theoretische
grond ernstige gevolgen kunnen verwacht
worden.
Gelijktijdig gebruik niet aanbevolen
Gelijktijdig gebruik is volgens de
productinformatie te vermijden. Deze
aanbeveling heeft echter niet de betekenis
van een contra-indicatie.
Opvolging van de patiënt of
In dit geval zijn maatregelen noodzakelijk,
aanpassing(en) vereist
bijvoorbeeld alternatieve geneesmiddelen,
spreiding van de inname,
dosisaanpassingen of -beperkingen,
opvolging van ongewenste effecten, etc.
Opvolging van de patiënt of
In bepaalde gevallen zijn maatregelen
aanpassing(en) in sommige gevallen nodig, bijvoorbeeld in geval van
vereist
risicofactoren, hoge doseringen, toediening
van de geneesmiddelen in een bepaalde
volgorde, langdurige therapie, etc.
Opvolging van de patiënt of
Deze interacties zijn op theoretische grond
aanpassing(en) uit voorzorg
mogelijk, maar nog niet beschreven, of
treden slechts in bepaalde gevallen op
zonder gekende risicofactoren, of geven
slechts aanleiding tot licht versterkte
bijwerkingen.
Maatregelen zijn meestal niet
Deze interacties worden vaak in
vereist
vakliteratuur of leerboeken aangehaald,
maar zijn klinisch niet relevant. Zie
monografie voor verdere informatie.
(Bron: DelphiCare, APB)

Waarschijnlijkheid

De waarschijnlijkheid van de interactie:
In de databank wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende werkzame
bestanddelen die tot eenzelfde interactiegroep behoren (vb. benzodiazepines,
anticoagulantia …):

-

Bestanddelen waarvoor de interactie beschreven is
Bestanddelen waarvoor de interactie mag worden verwacht
Bestanddelen waarvoor de interactie onwaarschijnlijk is

Bestanddelen waarover er geen uitspraak kan worden gedaan
Enkel in de twee eerste gevallen is er een positief resultaat bij interactieanalyse tussen
grondstoffen en/of specialiteiten die deze bevatten. Stoffen waarvoor de interactie
onwaarschijnlijk is kunnen interessant zijn als alternatief, in zoverre de indicatie
dezelfde is.
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Lijst van
Interacties

Door op de gewenste interventieklasse te klikken, verschijnen verschillende groepen
geneesmiddelen.

Per groep van geneesmiddelen worden waarschijnlijkheden weergegeven. Daarbinnen
wordt volgende informatie getoond:
Farmacologisch effect
Mechanismen
Maatregelen
Commentaar
Literatuurgegevens

Applicatielinks

Wanneer men klikt op
geneesmiddelen getoond:

de
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applicatielinks

worden

de

corresponderende

4.1.6 Interacties (multi)
Openen van
het scherm
Interacties
(multi)

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Basis en vervolgens Interacties (multi):

Toon
interacties

In deze toepassing kunnen verschillende specialiteiten onderling gecontroleerd worden op
mogelijke interacties maar ook kan men farmaceutische grondstoffen gaan opnemen in de
analyse.

Geef de naam van de specialiteit of stofnaam in en klik Zoeken.
Selecteer de gewenste specialiteit of stofnaam in het pop-up venster:

Herhaal dit voor de specialiteit/stofnaam waarvoor de interactie(s) gezocht word(t)(en), en
klik vervolgens op “Toon Interacties”.
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Via
kan men een specialiteit en/of stofnaam verwijderen uit de geselecteerde lijst.
Door op de gewenste interactie te klikken verkrijgt men de detail-informatie waarbij de
volgende factoren beschreven worden:
Farmacologisch effect
Mechanisme
Maatregelen
Commentaar
Literatuurreferenties

4.1.7 Verpakking
Openen van het
scherm
Verpakking

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Basis en vervolgens Verpakking:
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Verpakking info

Volgende gegevens zijn beschikbaar in het Verpakkingsscherm (alfabetische volgorde):
Omschrijving
Toelichting
Aantal verpakkingen
Dit veld heeft steeds de waarde “1”,
behalve voor verpakkingen met specifieke
onderverdelingen, bv kalenderverpakkingen
of strips
Afmeting (mm)
Uitgedrukt in één getal (vb ronde
preparaten) of als (grootste diameter) x
(kleinste diameter)
Bruto (mg)
Vb gewicht van de capsule met inhoud
Capsule (hoed)
Kleur van de capsule (hoed). Enkel ingevuld
voor capsules
Capsule (lichaam)
Kleur van de capsule (lichaam). Enkel
ingevuld voor capsules
Dosering
De dosering wordt uitgedrukt in relatie tot
het referentievolume of – gewicht,
uitgezonder de unitaire vormen waar deze
referentie geen zin heeft
Dosering vaste associatie
Dosering uitgedrukt voor een associatie van
actief werkende bestanddelen die klinisch
erkend zijn. (bv anti-hypertensief middel +
diureticum)
Eenh/Verpakking
Aantal eenheden per verpakking of per
onderverdeling van de verpakking (bv voor
de orale contraceptiva zal hier het aantal
eenheden per blister vermeld worden)
Galenische vorm
Enkel vaste orale vormen: tablet, capsule,
oral lyophilisate, lozenge (zuigtablet)
Gravure
Gravure/opdruk. Tekens of codes die in de
tablet zijn ingekerfd of op de tablet of
capsule zijn gedrukt
GTIN code
Global Trade Item Identification Number,
uniek identificatienummer voor
handelseenheden, bestaande uit 14 cijfers.
Naar aanleiding van de Falisified Medicines
Directive (FMD) moet de CNK-code
vervangen worden door de GTIN code
(vanaf 09.02.2019)
Inhoud
Beschrijving van de inhoud, bv inhoud van
de capsules (poeder, granulen, de kleur
ervan)
Kleur
Kleur van de tablet, enkel ingevuld voor
tabletten
Netto (mg)
Vb gewicht van de tablet, of gewicht van de
inhoud van de capsule
Subvorm
Galenische subvorm. Bijkomende
kenmerken van de galenische vorm (vb
coated, uncoated, hard, etc)
Toediening
Toedieningsweg
Vorm
Voor tabletten: beschrijving van de vorm
Voor capsules: de maat (00, 0, 1, 2, 3, 4 of
A)
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4.2 Documenten
Openen van
Documenten
scherm

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Documenten:

Overzicht
documenten

Alle wetgevende en andere informatie wordt in een boomstructuur weergegeven per
thema:
▪ Algemeen: persberichten, forfaits per opname, homeopathie
▪ Chronisch zieken
▪ Interacties
▪ Intrekkingslijst
▪ IVF
▪ Magistrale bereidingen
▪ Medische hulpmiddelen
▪ Omzendbrieven
▪ Overeenkomst apotheek-VI
▪ Statistiek
▪ VOS
▪ Weesgeneesmiddelen
▪ Wetgeving
▪ Wettelijk kader
▪ Zorgtrajecten

Openen van
documenten

Klik op het gewenste thema om de lijst van beschikbare documenten te openen.
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Dubbelklik op het gewenste document om het document te openen.

4.3 Zoeken in documenten
Openen van
het scherm
Zoeken in
Documenten

In de BesCo_Portal, selecteer eCoFaDat > Documenten:

De werking van zoeken in documenten is beschreven in 1.3 Documenten

4.4 Filter
Openen van
de Filter

In de BesCo_Portal, selecteer Filter > eCoFaDat:

▪

Buitenlandse geneesmiddelen: 170.000 buitenlandse geneesmiddelen uit 75
landen.

De algemene werking van de filter is beschreven in sectie 1.4 Filters.
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Basis

Hier kan gefilterd worden op volgende velden:
▪ CNK
▪ CNKUD
▪ CNK Amb/Hosp
▪ Rizivcode
▪ Naam
▪ Begindatum
▪ Uit Handel
▪ Terugbetaald tot
▪ Wijzigingsdatum
▪ Publieksprijs
▪ Vergoedingsgroepen
▪ ATC code
▪ Stofnaam
▪ Type
▪ Soort geneesmiddel
▪ Binnen forfait
▪ Attestplichtig
▪ Wettelijke status
▪ Firma
▪ Gebruik
▪ A Priori
Er zijn eveneens 3 eCoFaDat-specifieke rapporten beschikbaar, onder export:
▪ Rapport maxi-forfait: producten die in aanmerking komen voor maxi-forfait
▪ Rapport anesthesie: relatieve verstrekking voor anesthesie
▪ Rapport A Priori: bevat de geneesmiddelen van Hoofdstuk IV waarvoor a priori een
machtiging van de adviserend geneesheer nodig is.

Tarificatie

Dit scherm laat toe te filteren op volgende informatie:
▪ CNK
▪ CNKUD
▪ % Fact
▪ Enkel ZH
▪ Binnen forfait
▪ Type
▪ Eenheidsdosis
▪ Aantal
▪ Eenheid
▪ Vermenigvuldiger
▪ Grootste verpakking
▪ Specificieke tarificatie
▪ Indicator zorgtraject
▪ Productgroep

Apotheek

Dit scherm laat toe te filteren op volgende informatie:
▪ CNK
▪ ATC Code
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Wetgeving

Naam
Wetgeving
Bewaartemperatuur
Af-fabrieksprijs
Code verdoving
Deelbaar
Bereiding voor aflevering
BTW
Einddatum
VOS Cluster

Gegevens kunnen gefilterd worden op basis van:
▪ CNK
▪ Naam
▪ Groep
▪ Type
▪
▪
▪

Document
Begindatum
Einddatum

Stofnaam

Een filter is beschikbaar voor volgende velden:
▪ CNK
▪ ATC code
▪ Stofnaam
▪ Toediening
▪ Galenische vorm
▪ Dosering
▪ Deelbaar
▪ Einddatum

Verpakking

Dit scherm laat toe te filteren op volgende informatie:
▪ CNK
▪ CNKUD
▪ Unidose
▪ GTIN code
▪ Aantal verpakkingen
▪ Dosering factor
▪ Dosering eenheid
▪ Toediening
▪ Galenische vorm
▪ Vorm
▪ Kleur
▪ Subvorm
▪ Inhoud
▪ Dosering vaste associatie
▪ Gravure
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BIJLAGE 1

BIJLAGE 1 – LIJST SLEUTELLETTERS NOMENCLATUUR
De lijst van de gebruikte sleutelletters (gepubliceerd in het Staatsblad) in alfabetische volgorde:
Sleutelletter
Staat voor
Toezicht (forfaitaire honoraria medische permanentie + honorarium
A
geneeskundige bijstand MUG)
B
Klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro
C
Toezicht door elke arts op een gehospitaliseerde patiënt
D
Beschikbaarheid
E
Verplaatsing: algemeen geneeskundige met verworven rechten of erkend huisarts
F
Klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro (forfaitaire honoraria)
I
Percutane interventionele verstrekkingen onder medische beeldvormingscontrole
K
Andere technische verstrekkingen van dokters in de genees-, heel- en verloskunde
L
Technische verstrekkingen van tandheelkundigen
M
Kinesitherapeuten
Raadplegingen, adviezen en bezoeken bij welke arts of tandheelkundige ook,
N
alsook voor sommige technische verstrekkingen van doctors in genees-, heel- en
verloskunde
Q
Bijkomend honorarium voor accreditering
R
Logopedisten
S
Gehoorprothesisten
T
Orthopedisten
U
Implantaten
V
Vroedvrouwen
W
Verpleegsters en verzorgingspersoneel
Y
Bandagisten
Z
Opticiens
De nomenclatuur geeft nooit de waarde in euro op, maar wel betrekkelijke waarden die concreet worden door
de bepalingen in de overeenkomsten. Dit om te voorkomen dat men telkens de volledige nomenclatuur dient
aan te passen.
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BIJLAGE 2

BIJLAGE 2 – DAGZIEKENHUIS – FORFAITS
ID
210706

Groep
/

Pseudonomenclatuurnr
761213 – 000000

210707

Maxi

761235 – 761246

215313
215314
215315
215316
215317
212041
212042
212043
212044
212045
212046
212047
212102
212103
212104
210788
210789

Maxi
Maxi
Maxi
Maxi
Maxi
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Forfait 1
Forfait 2
Forfait 3
Chir.

767852-767863
767874-767885
767896-767900
767911-767922
767933-767944
768176 – 768180
768191 – 768802
768213 - 768224
768235 – 768246
768250 – 768261
768272 – 768286
768294 - 768305
768316 - 768320
768331 - 768342
768353 – 768364
768036 – 768040
768051 – 768062

210700

Gips

761036 – 761040

Omschrijving
Dringende verzorging of intraveneuze infusie
(vroeger miniforfait)
Andere gevallen: Vast bedrag voor verpleegdag: MMF
(maxi) per dag in dienst 730
Forfait oncologische basiszorg
Maxiforfait monotherapie
Maxiforfait combitherapie
Maxiforfait monotherapie + pediatrie mono
Maxiforfait combitherapie + pediatrie combi
Forfaitaire verpleegdag: forfait groep 1
Forfaitaire verpleegdag: forfait groep 2
Forfaitaire verpleegdag: forfait groep 3
Forfaitaire verpleegdag: forfait groep 4
Forfaitaire verpleegdag: forfait groep 5
Forfaitaire verpleegdag: forfait groep 6
Forfaitaire verpleegdag: forfait groep 7
Forfait 1 Chronische pijn
Forfait 2 Chronische pijn
Forfait 3 Chronische pijn
Chirurgisch dagziekenhuis per opneming in dienst 32
Chirurgisch dagziekenhuis per dag in dienst 32 –
tabellen met tarieven in de bijlagen
Vast bedrag voor verpleegdag, gebruik gipskamer,
bedrag per dag in dienst 71
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BIJLAGE 3

BIJLAGE 3 – REFERENTIECODES (CM)
Een nomenclatuumummer dekt vaak een ingewikkelde medische omschrijving. Om een aantal reglementaire
bepalingen op een overzichtelijke wijze te kunnen toepassen, kent de CM in samenspraak met de medische
directie, waar nodig, aan de nomenclatuurnummers een referentiecode toe. Deze code moet tevens helpen een
accurate controle mogelijk te maken.
De referentiecodes bestaan uit 4 tot mogelijk 5 karakters. De positie geeft aan om welk gegeven het gaat. Het
karakter zelf duidt de eigenlijke betekenis aan (in de 3e, 4e en 5e positie kan het ook gaan om een letter).
Tabel 1: Omschrijving posities in CM Referentiecodes

Positie

Wijst op...

1
2
3
4

Heelkundig of met-heelkundig karakter van de verstrekking
Therapeutisch of diagnostisch karakter van de verstrekking
Bloedige of onbloedige ingreep
Categorisering van bepaalde verstrekkingen omwille van de invloed op toepassing van sommige
regels der nomenclatuur.

5

Forfaits

Tabel 2: Referentiecodes: samenstelling en betekenis

Waarde
Positie 1
1
2
3
4
5
6
7
9
0
Positie 2
1
2
9
0
Positie 3
1
2
9
0

Omschrijving
verstrekking van Hoofdstuk V van heelkundige aard met inbegrip van de orthopedische
verstrekkingen
verstrekking van Hoofdstuk V van niet-heelkundige aard
verloskundige verstrekking van heelkundige aard
verloskundige verstrekking van niet-heelkundige aard
technisch geneeskundige verstrekkingen van Hoofdstuk m - Afd. 1 van heelkundige aard
technisch geneeskundige verstrekkingen van Hoofdstuk m - Afd. 1 van niet-heelkundige aard
verstrekking van Hoofdstuk VIII van niet-heelkundige aard
verstrekking, welke, naargelang het geval van heelkundige of niet-heelkundige aard kan zijn.
Zonder belang
verstrekking van therapeutische aard
verstrekking van diagnostische aard.
verstrekking welke, naargelang het geval, van therapeutische of diagnostische aard kan zijn
Zonder belang
Wijst op een bloedige ingreep
Wijst op een onbloedige ingreep
Kan volgens de opgave van de verstrekking een bloedige of een onbloedige ingreep
betreffen
Zonder belang of niet bepaald
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BIJLAGE 3
Waarde
Positie 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B

0
Positie 5
1
2
E
F
G
H
I
J
K
L
X
Y
Z

Omschrijving
breuken of ontwrichtingen = onbloedige behandelingen
Laparotomies
operaties met speciale technieken
endoscopische handelingen
Gipstoestellen
Orthopedische -manipulaties
Orthopedische afgietsels
Continue tracties – orthopedie
Geen vrijstelling van 5 dagen bij operatie
Radiografieën uitgevoerd in de streek van het abdomen en/of bekken, vermeld in art. 17 §
1 -1°, 2°, 3° en 5°
uitgevoerd met contrastmiddelen, maar inclusief het onderzoek van het abdomen en/of
bekkenstreek zonder contrastmiddel
Zonder belang of niet bepaald
Miniforfait
Maxiforfait
Forfait 1
Forfait 2
Forfait 3
Forfait 4
Forfait 5
Forfait 6
Forfait 7
Chirurgische daghospitalisatie
Forfait chronische pijn 1
Forfait chronische pijn 2
Forfait chronische pijn 3
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