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GDT-MO: werkwijze rond prestaties 2018 en prestaties vanaf 2019
Geachte voorzitters en coördinatoren,
Vanaf 1 januari 2019 wordt de bevoegdheid rond GDT-MO volledig door het
Agentschap Zorg en Gezondheid uitgevoerd. Concreet houdt dit in dat de
verzekeringsinstellingen in 2019 een projectmatige subsidie toegewezen krijgen
voor de uitbetaling van de deelnamevergoedingen aan multidisciplinair overleg
rond patiënten met verminderde fysieke zelfredzaamheid, comapatiënten en
patiënten met een psychiatrische problematiek en van de vergoedingen voor
organisatie en coördinatie van het overleg rond patiënten met een psychiatrische
problematiek.
Alle normen rond de vergoedbaarheid van het multidisciplinair overleg zijn
ongewijzigd overgenomen en als bijlage bij het ontwerp subsidiebesluit gevoegd.
Ook de procedures rond de controle van de vergoedbaarheid van het overleg en
de facturatie van de SEL’s aan de verzekeringsinstellingen blijven ongewijzigd.
Om de administratieve last voor alle betrokkenen zo laag mogelijk te houden,
blijven ook de pseudonomenclatuurcodes behouden. De SEL’s maken verder
gebruik, in de facturatie aan de verzekeringsinstellingen, van het RIZIV-nummer
van de GDT.
De nieuwe bedragen van de vergoedingen voor 2019 zijn de volgende:
773172 MO thuis (max. 1 x / jaar)
50,63
773216 MO elders (max. 1 x / jaar)
37,98
773290 registratie (max. 1 x / jaar)
15,84
776532 MO thuis coma (max. 4 x / jaar)
50,63
776554 MO elders coma (max. 4 x / jaar)
37,98

2/2

776576
777350
777361
777372
777383
777394
777405
777416
777420
777431
777442

registratie coma (max. 4 x / jaar)
overleg thuis - ambulant
overleg thuis - gehospitaliseerd
overleg elders - ambulant
overleg elders - gehospitaliseerd
referentiepersoon - ambulant
referentiepersoon - gehospitaliseerd
organisatie & coördinatie - ambulant
organisatie & coördinatie - gehospitaliseerd
registratie - ambulant
registratie - gehositaliseerd

15,84
50,63
50,63
37,98
37,98
106,07
106,07
x
x
15,84
15,84

777453
777464
777475
777486

organisatie & coördinatie 1° overleg - ambulant
organisatie & coördinatie 1° overleg - gehospitaliseerd
organisatie & coördinatie opvolgoverleg - ambulant
organisatie & coördinatie opvolgoverleg gehospitaliseerd

230,24
230,24
155,37
155,37

Voor de afhandeling van de prestaties van het jaar 2018 zal het RIZIV instaan.
De rapportage over de prestaties 2018 kan bezorgd worden onder de vorm zoals bepaald door het RIZIV en
het agentschap. De rapportage over prestaties vanaf 2019 verloopt via de verzekeringsinstellingen.
We kijken uit naar de verdere samenwerking in de uitvoering van deze opdracht.
Vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
BIJLAGEN: ontwerpbesluit GDT-MO 2019

