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SS00015 - Datum van aflevering (Farmanet)

Beschrijving

De datum waarop het geneesmiddel aan de rechthebbende wordt afgeleverd. Indien het gaat om een
honorarium, tegemoetkoming of andere dienst (herkenbaar aan de pseudonomenclatuurcode), is het
de datum waarop deze aangerekend of opgestart wordt.

Code

SS00015

Formaat SAS

DDMMYYN8. (date)

Opmerkingen

Afgeleide
variabelen

PROCEDURE_YYYYWW-Jaar en
week van de aflevering
PROCEDURE_MM-Maand van
de aflevering
PROCEDURE_YYYY-Het jaar van
de aflevering
C_RANK-Volgnummer van de
prestatiedag

Verwante
variabelen

SS00125-Datum van aflevering

Trefwoorden

Zorgverstrekkingen,
Geneesmiddelen en medisch
materiaal,
Zorginstellingen

Indien een geneesmiddel in oraal-vaste vorm per eenheid (bv. per tablet, capsule, …) afgeleverd
wordt aan een patiënt die in een woonzorgcentrum (ROB of RVT) verblijft, is deze variabele gelijk aan
de eerste dag van de tariferingsweek. Voor een aflevering met individuele medicatievoorbereiding
(IMV) (SS00215 = 1) wordt de tariferingsweek als volgt gedefinieerd:
begindatum tariferingsweek = datum van bereiding (= begindatum therapieweek - x);
einddatum tariferingsweek = begindatum tariferingsweek + 6;
x = bereidingstijd bij IMV (= maximum 2 dagen)
Voor een aflevering zonder IMV (SS00215 = 0) wordt de tariferingsweek als volgt gedefinieerd:
begindatum tariferingsweek = begindatum therapieweek - y;
einddatum tariferingsweek = begindatum tariferingsweek + 6;
y = bereidingstijd zonder IMV (= maximum 1 dag).
Naleveringen buiten het normale wekelijkse ritme vormen een uitzondering waarbij de datum niet
gelijk is aan de eerste dag van de tariferingsweek.
Het honorarium per week voor patiënten die in een woonzorgcentrum (ROB of RVT) verblijven
(SS00020 = 758155) wordt 1 keer per kalenderweek getarifeerd, op de eerste dag waarop er binnen
die kalenderweek een geneesmiddel in oraal-vaste vorm getarifeerd wordt.
Meer informatie vindt u in de instructies van het RIZIV voor de gegevensverzameling van Farmanet
(RECORDTYPE 40 ZONE 5).
Beschikbaar

Info voor
aanvragers

Database

Varianten

Eerste gegevens

Laatste gegevens

Farmanet

ALL

2004-01-01

2022-12-31

Detail te motiveren. Exacte datums met betrekking tot aflevering van geneesmiddelen zijn bijzondere
categorieën van persoonsgegevens. Elk gebruik ervan moet overtuigend gemotiveerd worden in de
aanvraag en wordt idealiter vermeden. De aanvrager onderzoekt of de afgeleide week
(PROCEDURE_YYYYWW), de afgeleide maand (PROCEDURE_MM) of het afgeleide jaar
(PROCEDURE_YYYY) volstaat.
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