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Artikel 74septies van het besluit over het BFM 

Artikel 101 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen voorziet, na 
wijziging via het koninklijk besluit nr. 10 van 19 april 2020, dat het budget van financiële middelen van de 
ziekenhuizen de kosten kan dekken voor de dienstverlening ten gevolge van een epidemie of een pandemie 
die wordt vastgesteld door de Koning. Een koninklijk besluit van 19 april 2020 heeft een toestand van 
epidemie van het coronavirus Covid-19 vastgesteld op het Belgisch grondgebied. 

Artikel 74septies van het koninklijk besluit van 25 april 2002 voorziet dat onderdeel B4 van het BFM van de 
ziekenhuizen mag worden verhoogd met een bepaald bedrag vastgesteld volgens de modaliteiten en 
voorwaarden bepaald bij koninklijk besluit.  

De FRZV stelt voor om dit artikel aan te passen om ook de mogelijkheid te voorzien om via de ondertekening 
van een overeenkomst specifieke kosten te financieren die slechts door bepaalde ziekenhuizen worden 
gemaakt, zoals de financiële ondersteuning voor ziekenhuizen om de, aan hen toegewezen, kosten te 
dekken voor patiëntenvervoer. 

 

Medisch begeleide voortplanting 

In de huidige context van de Covid-19-pandemie werd beslist om de maximumleeftijd met zes maanden te 
verlengen voor de machtigingen afgeleverd door de adviserende artsen voor de terugbetaling van de 
specialiteiten aangewend in het kader van de medisch begeleide voortplanting.  

Het RIZIV heeft de terugbetaling van specialiteiten, aangewend in het kader van de medisch begeleide 
voortplanting, toegestaan voor zes extra maanden boven de wettelijk toegestane maximumleeftijd 
(omzendbrieven 2020/7 en 2020/7 addendum). 
 
Deze beslissing heeft gevolgen voor de forfaitaire tenlasteneming van de laboratoriumactiviteiten per 
cyclus, aangezien de leeftijd van de vrouw een voorwaarde is. 
  
De FRZV vraagt bijgevolg dat artikel 74ter en bijlage 15 van het koninklijk besluit BFM worden aangepast 
om de toegelaten maximumleeftijd op 43 jaar en zes maanden te brengen voor patiënten van wie de 43ste 
verjaardag valt tussen 1 maart 2020 en een datum die nog zal worden bepaald in functie van het einde van 
de inperkingsperiode. 
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