47757

BELGISCH STAATSBLAD — 24.06.2014 — MONITEUR BELGE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2014/22291]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen

[C − 2014/22291]
Institut national d’assurance maladie-invalidité
Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé

Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 10 december 2013 en in uitvoering van artikel 22, 4°bis, van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de Verzekering
voor geneeskundige verzorging op 28 april 2014 de hiernagaande
interpretatieregel vastgesteld :
Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 12 van
de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (Anesthesiologie) :
INTERPRETATIEREGEL 26
VRAAG
Kan bij de verstrekking 423500 toezicht op en de uitvoering van de
verlossing door een vroedvrouw, in het weekend of op een feestdag de
epidurale anesthesie aangerekend worden ?
ANTWOORD
In afwachting van een aanpassing van de nomenclatuur kan de
verstrekking 202193-202204 ook aangerekend worden als een epidurale
anesthesie gedurende de verstrekking 423500 wordt uitgevoerd.
De hiervoren vermelde interpretatieregel heeft uitwerking met
ingang van 1 juli 2010.
De Leidend ambtenaar,
De Voorzitter,
H. DE RIDDER
G. PERL

Sur proposition du Conseil technique médical du 10 décembre 2013
et en application de l’article 22, 4°bis, de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le
Comité de l’assurance soins de santé a établi le 28 avril 2014 la règle
interprétative suivante :
Règles interprétatives relatives aux prestations de l’article 12 de la
nomenclature des prestations de santé (Anesthésiologie) :
REGLE INTERPRETATIVE 26
QUESTION
Peut-on attester l’anesthésie épidurale lors de la prestation 423500
Surveillance et exécution de l’accouchement par une accoucheuse
durant le week-end ou un jour férié ?
REPONSE
En attendant une adaptation de la nomenclature, la prestation 202193202204 peut aussi être portée en compte lorsqu’une anesthésie épidurale est pratiquée au cours de la prestation 423500.
La règle interprétative précitée produit ses effets le 1er juillet 2010.
Le Fonctionnaire dirigeant,
H. DE RIDDER

Le Président,
G. PERL

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
JOBPUNT VLAANDEREN
[2014/204103]
Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een coördinator gebouwen
bij het Agentschap voor Natuur en Bos
Onze organisatie
Supporter mee voor de natuur!
Het ANB zet samen met uiteenlopende partners in op biodiversiteit in Vlaanderen, op toegankelijkheid en
beleving van natuur en op groen in en rond de stad. Het agentschap beheert eigen domeinen en helpt anderen met het
beheren van hun terreinen. Zo onderhouden boswachters, arbeiders en regiobeheerders zo’n 75 000 hectare bos of
natuurgebied. Natuurinspecteurs houden een oogje in het zeil en kijken er op toe dat de wetgeving rond natuur in
Vlaanderen nageleefd wordt.
Het Agentschap voor Natuur en Bos staat met zijn twee ’botten’ op het terrein. Die terreinkennis en ervaring
vormen belangrijke pijlers om het beleid rond natuur te helpen voorbereiden en uit te voeren. Themabeheerders en
projectleiders dokteren uit waar het met natuur in Vlaanderen naar toe moet.
Het ANB zorgt niet alleen voor biodiversiteit, maar ook voor diversiteit bij de rekrutering van enthousiaste
medewerkers. De selectie gebeurt op basis van competenties, met gelijke kansen voor iedereen. Met zo’n
780 geëngageerde werknemers zorgen we samen voor de natuur!
Jouw functie
Ben je een kei in technische kennis over gebruik van duurzame materialen, efficiënt energiegebruik en
bouwstructuren? Wil je met deze kennis een bijdrage leveren aan een mooier Vlaanderen, waar het Agentschap voor
Natuur en Bos rond werkt als belangrijkste beheerder van natuurterreinen in Vlaanderen (meer dan 70 000 ha) ? Lees
verder, want wij hebben je nodig!
In de domeinen die beheerd worden door ANB bevindt zich een aanzienlijk vastgoedpatrimonium gaande van
boswachterswoningen, loodsen tot kastelen en boerderijen. Samen met de terreinbeheerders die dag in dag uit zorgen
voor het beheer en de inrichting voor natuur en recreatie, zorg jij er voor dat ook de gebouwen mogen gezien worden.
Daarvoor zijn renovaties en verbouwingen nodig en een goede inrichting en planmatig onderhoud. Spreekt dit jou
aan ? Pak je (digitale) pen en papier en solliciteer !

