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METADATAFICHE  

STAT_025_001 

Naam 

Teleconsulten voor de beoordeling van Covid-19 (wekelijks) 

Definitie 

Aantal teleconsulten met een arts voor de beoordeling van Covid-19 per 10.000 rechthebbenden 

Berekeningswijze 

 TELLER = aantal teleconsulten met een arts i.v.m. de beoordeling van Covid-19 

 NOEMER = aantal rechthebbenden/10.000 
 
Nomenclatuur: 
101990 Advies met het oog op triage Covid-19 
101835 Advies met het oog op triage Covid-19 tijdens de georganiseerde huisartsenwachtdienst 

Meeteenheid 

Aantal per 10.000 rechthebbenden 

Brondata 

-DB COP: databank met alle gefactureerde Covid-19 prestaties sinds 14 maart 2020 rechtstreeks 
bekomen op basis van gegevens die nog niet door de ziekenfondsen zijn bewerkt waardoor de 
gegevens reeds 1 maand na facturatie beschikbaar komen. 

Cijfers beschikbaar vanaf jaar 

Vanaf 14 maart 2020 

Kleinste beschikbare geografisch niveau 

België 

Frequentie van update + timing (i.f.v. beschikbaarheid brondata) 

3-maandelijks 

Opmerkingen - interpretatie 

 De nomenclatuur 101990 en 101835 is in het leven geroepen zodat huisartsen of huisartsen 
op de wachtposten als eerste aanspreekpunt kunnen dienen bij het adviseren van patiënten 
met Covid-19-achtige symptomen. Het idee is dat de huisartsen voorkennis hebben over de 
patiënt en deze de juiste vragen kunnen stellen zodat ze de patiënten op maat kunnen 
adviseren in functie van de noodzaak om een test uit te voeren ter identificatie van 
Covid-19.  
De nomenclatuur 101990 en 101835 kan in principe slechts 1 maal per patiënt worden 
aangerekend. Voor de wekelijkse cijfers komt het aantal teleconsulten dus overeen met het 
aantal patiënten met teleconsulten. 

 De cijfers in de tellers zijn aangemaakt op basis van (een subselectie van) de tijdelijke 
databanken COA, COP en COH uit 2020. Hierin zitten gegevens geaggregeerd per 
prestatiedatum, nomenclatuurcode en plaats van verstrekking. Er zijn geen gegevens op 
persoonsniveau. De teller en de noemer hebben niet exact dezelfde populatie. 

 De noemer gegevens zijn gebaseerd op de gevalideerde ledengegevens situatie op 31 
december 2019 (daar de cijfers voor 2020 pas in 2021 beschikbaar zullen zijn). Dit betekent 
dat de noemer bestaat uit iedereen die leefde en verzekerd (in de Belgische ziekte- en 
invaliditeitsverzekering) was gedurende het jaar 2019. 

Referenties 

De specifieke Covid-19 nomenclatuur is geldig vanaf 14 maart 2020. Zie hiervoor Omzendbrief VI nr 
2020/144 van 19 mei 2020 en het KB2020_COVID_NL op de RIZIV website, maar ook de instructies 
elektronische facturatiegegevens Covid-19. 
Er zijn extra toevoegingen in daaropvolgende KB’s zoals KB2020041295_nl waarin meer toelichting 
wordt gegeven 

Contactpersoon 

belinda.tengeuzendam@intermut.be 

 


