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[Bijlage 5a 
 

KENNISGEVING VAN DE BEHANDELING VAN EEN PATHOLOGISCHE SITUATIE BEDOELD IN ARTIKEL 7, § 14, 5°, A. 
VAN DE NOMENCLATUUR VAN DE GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN (F-lijst) 

  
1. Identificatiegegevens van de rechthebbende  
(invullen of het kleefbriefje V.I. aanbrengen)  
  
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Inschrijvingsnummer V.I.: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Verklaring van de kinesitherapeut 
 
Ik, ondergetekende, ……………………………………………………………………………………………………………., kinesitherapeut, 
verklaar aan de adviserend geneesheer dat ik start/gestart ben met de behandeling van onderstaande aangeduide pathologische situatie op 
datum van ………………. . 
 
Ik heb kennisgenomen van de voorwaarden om de verstrekkingen in het kader van onderstaande pathologische situatie aan te rekenen en in 
het bijzonder van artikel 7, § 14 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. 
 
Ik bewaar een afschrift van het voorschrift alsook de elementen die aantonen dat de patiënt zich in de hieronder aangeduide situatie bevindt, 
in het dossier. 
 
3. Pathologische situaties van de F-lijst omschreven in § 14, 5°, A.1 
Het vakje van de pathologische situatie aankruisen (maximaal 1 pathologische situatie). 
 
 Het formulier is ongeldig als afgeweken wordt van de tekst, er begeleidende 

commentaar wordt bijgeschreven of het onvolledig is ingevuld. 
 

 
a) Posttraumatische of postoperatieve aandoeningen: 
 - situaties waarin één of meerdere verstrekkingen uit artikel 14 k) (orthopedie), I (heelkundige verstrekkingen) en III 

(diagnostische en therapeutische arthroscopieën) zijn aangerekend en waarin de verstrekking of de som van die 
verstrekkingen overeenkomst met een waarde van N 200 of meer;  

1.  
 

 - situaties waarin een verstrekking uit artikel 14 b) (neurochirurgie) zijn aangerekend en waarin deze verstrekking 
overeenkomt met een waarde van K 225 of meer;  

2.  
 

 - in geval van handletsels, situaties waarin één of meerdere verstrekkingen uit artikel 14, k) (orthopedie) I 
(heelkundige verstrekkingen) met een totale waarde van Nx en een verstrekking van artikel 14, b) (neurochirurgie) 
met een waarde van Ky tegelijk zijn verricht terwijl het resultaat van de volgende berekening [Nx/N200 + 
Ky/K225] hoger is dan of gelijk is aan 1; 

2B.  
 

 - situaties waarbij een van de verstrekkingen 227695-227706, 227710-227721, 227813-227824, 227835-227846, 
226936-226940, 227592-227603, 227614-227625, 227651-227662, 227673-227684, 227776-2277801 of 227791-
227802 is geattesteerd uit artikel 14, e) van de nomenclatuur. 

3.  

 

     
b) Situaties waarbij de verstrekkingen 211046, 212225 of 214045, (artikel 13, § 1 van de nomenclatuur (reanimatie)) werden 

aangerekend. 
4.  

 
    
c) Situaties waarbij de rechthebbenden opgenomen zijn geweest in een erkende functie intensieve verzorging (code 490), in 

een erkende functie plaatselijke neonatale verzorging (functie N*) (code 190) of in een erkende dienst voor intensieve 
neonatalogie (NIC) (code 270). 

5.  

 

    
d) Ademhalingsinsufficiëntie bij kinderen onder 16 jaar met tracheo-, laryngo- of bronchomalacie of recidiverende lage 

luchtwegeninfecties. 
6.  

    

                                                   
(°) van toepassing van 1-5-2015 
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e) Motorisch deficit en invalidering als gevolg van:   
 - mononeuropathie (bijvoorbeeld dropvoet, drophand); 7.  
     
 - motorische of gemengde polyneuropathie; 8.  
     
 - myopathie geïnduceerd door medicatie of door acuut of chronisch contact met toxische stoffen. 9.  
     
f) Situaties in het domein van de orthopedie – traumatologie 10.  
 - wervelbreuk die gedurende minstens drie weken met een gipsverband, een korset of een orthese werd 

geïmmobiliseerd; 
  

 - bekkenbreuk die gedurende minstens drie weken een immobilisatie of partieel of volledig steunverbod 
vereist; 

  

 - breuken aan de knieschijf, het tibiaplateau, de humeruskop, de elleboog of intra-articulaire breuken ter 
hoogte van de ledematen, die gedurende minstens drie weken werd geïmmobiliseerd; 

  

 - luxatie van de elleboog, de heup, de heupprothese, het schoudergewricht of de schouderprothese;   
 - ernstige knievertuikingen met gehele of partiële ruptuur van één of meerdere ligamenten.   
     
g) Adhesieve capsulitis (frozen shoulder) 11.  
    
h) Situaties die uro-, gynaeco-, colo- of proctologische revalidatie vereisen   
  bewezen neuropathie, zowel bij mannen als bij vrouwen 12.  
  postoperatieve revalidatie van sfyncterdisfunctie na: 13.  
  (01) radicale prostatectomie of adenomectie.   
  (02) totale cystectomie met vervangblaas ingeplant op de urethra bij patiënten die lijden aan 

urinaire incontinentie en/of verminderd aandranggevoel 
  

  (03) verwijdering van een deel van het spijsverteringskanaal met behoud van de anale sfyncter.   
  (04) fverzakking van blaas, rectum of baarmoeder na een chirurgische ingreep.   
  functionele aandoeningen bij kinderen tot de 16e varjaardag ten gevolge van één van de volgende disfuncties of 

misvormingen: 
14.  

  (01) urinaire aandoeningen die op korte en middellange termijn een bedreiging vormen voor de 
hogere urinewegen: 

  

  - dyssynergie tussen blaas en sfincter   
  - recidiverende urinewegeninfecties   
  - postoperatief syndroom van urethrakleppen   
  - vesicale immaturiteit   
  (02) encopresis bij het kind   
    
i) Reflex Sympathische dystrofie (RSD) van het type I (algoneurodystrofie of Südeckatrofie) of van het type II (causalgie) 15.  
    
j) Polytraumatismen, met invaliderende functionele gevolgen ter hoogte van twee verschillende ledematen of ter hoogte van 

een lidmaat en de romp, waarvan ten minste 2 traumatismen voldoen aan de criteria van de pathologische situaties 
omschreven in § 14, 5°, A, a), 1) of 2) (posttraumatische of postoperatieve aandoeningen) en/of in § 14, 5°, A, f) (situaties 
in het domein van de orthopedie – traumatologie) 

16.  

 

 

    
k) De volgende situaties in het domein van de stomatologie: 17.  
 - na een intra-articulaire temporomandibulaire heelkundige ingreep;   
 - tijdens en/of na radiotherapie betreffende de maxillo-faciale zone;   
 - na een intra-articulaire of sub-condylaire mandibulaire breuk;   
     
4. Ondertekening 
 
De kinesitherapeut 
(naam, adres en identificatienummer) 
 
 
 
(datum en handtekening) 
 
1 Als het formulier via informatica wordt gemaakt dan hoeft slechts de betrokken rubriek (a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) of k)) in punt 3 

worden weergegeven. De volledige tekst van deze rubriek moet worden overgenomen en de betrokken pathologische situatie moet 
worden aangekruist. 

  

] 
 


