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BIJLAGEN : 

Ontwerp van koninklijk besluit : bijlage 1  
Gecoördineerde nomenclatuurtekst : bijlage 2 
 

 
 

INHOUD VAN HET VOORSTEL : 

 
A. Botformatiemerkers 

 
De volgende verstrekkingen uit artikel 18 worden geschrapt : 
 

433215 433226 Doseren van de botfractie van alkalische fosfatasen   B  400  400  
  (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)    
      
433230 433241 Doseren van osteocalcine                                             B  300  300  
  (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)    
       

De volgende verstrekkingen uit artikel 24 worden geschrapt : 
 

542673 542684 Doseren van de botfractie van de alkalische fosfatasen      B 400          400  
  (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)"    

 
542695 542706 Doseren van osteocalcine B 300   
  (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)"     
       
541936 541940 Doseren van de totale alkalische fosfatasen en elektroforese 

van de iso-enzymen van alkalische fosfatasen met diagram 
en berekening B 400   

  (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)"     
 
Nieuwe nomenclatuur wordt gecreëerd : 
 
Voor artikel 18 
433370-433381  Doseren van de botaanmaak   B 400 
             (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71) 
 



Voor artikel 24 
542894-542905  Doseren van de botaanmaak   B 400 
             (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71) 
 
Cumulregel 77 wordt aangepast : 
 
77” 
De verstrekkingen 433215 - 433226, 433230 - 433241, 542673 - 542684, 542695 - 542706 
en 541936 - 541940  433355-433366 en 542894-542905 mogen onderling niet worden 
gecumuleerd."  
 

Diagnoseregel 71 wordt aangepast: 
De verstrekkingen 433215 - 433226, 433230 - 433241, 433576 - 433580, 542673 - 
542684, 542695 - 542706, 542754 - 542765, 543955 - 543966 en 541936 - 541940 
433355-433366, 542894-542905, 433370-433381 en 542916-542920 mogen enkel 
worden aangerekend ingeval van klinische tekenen van botpathologie. 
 

B. Botafbraakmerkers 
 
De volgende verstrekkingen uit artikel 18 worden geschrapt : 
 

433576 433580 Doseren van degradatieproduct van collageen type 1            B   300 300  
  (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)"    

 
De volgende verstrekkingen uit artikel 24 worden geschrapt : 
 

542754 542765 Doseren van degradatieproduct van collageen type 1 B 400   
  (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)"     

 
543955 543966 Doseren van degradatieproduct van collageen type 1 B 300   
  (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)"     

 
 
Nieuwe nomenclatuur wordt gecreëerd : 
 
Voor artikel 18 
433370-433381  Doseren van de botafbraak    B 400 
             (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71) 
 
Voor artikel 24 
542916-542920  Doseren van de botafbraak    B  400 
             (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71) 
 
Cumulregel 78 wordt aangepast : 
 
78” 
De verstrekkingen 542754-542765, 433576-433580 en 543955-543966 433370-433381 en 542916-
542920 mogen onderling niet worden gecumuleerd." 
 
Diagnoseregel 71 wordt aangepast : 
De verstrekkingen 433215 - 433226, 433230 - 433241, 433576 - 433580, 542673 - 
542684, 542695 - 542706, 542754 - 542765, 543955 - 543966 en 541936 - 541940 
433355-433366, 542894-542905, 433370-433381 en 542916-542920 mogen enkel 
worden aangerekend ingeval van klinische tekenen van botpathologie. 



 
MOTIVERING : 

Vanuit medisch standpunt is het noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen 
enerzijds de merkers van de botformatie en anderzijds de merkers van de botresorptie.  
Meerdere botaanmaak- en botafbraakmerkers zijn beschikbaar in de bestaande 
nomenclatuur. Nieuwe merkers komen op de markt die soms specifieker zijn, vroeger 
kunnen opsporen, stabieler zijn enz. Telkens er een nieuwe botaanmaak- en/of 
botafbraakmerker wetenschappelijk als superieur wordt erkend t.o.v. de reeds bestaande 
merkers, moet er een terugbetalingsprocedure worden opgestart. Vanuit medisch en 
analytisch standpunt is het logischer te werken met één algemeen nomenclatuurnummer 
voor een botaanmaakmerker en één algemeen nomenclatuurnummer voor een 
botafbraakmerker waarbij de keuze van de gebruikte test ligt bij de bioloog in overleg met 
de clinicus. Zij zullen in de keuze van de referentiemerkers rekening houden met de 
internationale richtlijnen zoals uitgevaardigd door de International Osteoporosis Foundation 
(IOF) en de International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) Working Group on Bone 
Marker Standards alsook met de specifieke klinische setting.  
Het vastzetten van de terugbetaling op B 400 zet de firma’s onder druk om de kostprijs zo 
laag mogelijk te houden.  

 

PERSOONLIJK AANDEEL : 

Geen wijzigingen 

 

BUDGETAIRE WEERSLAG : 

Budgetneutraal. 

Zie financiële analyse van het actuariaat in doc. NCAZ 2017/22add. 

 

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG : 

 

PROCEDURE 

Wettelijke basis : artikel 35, § 2, 1° W 14-07-1994 – Initiatief van de Technische 
Geneeskundige Raad  

 

Voorgeschiedenis : 

Vergadering WG Klinische Biologie van 18/10/2016 en 17/01/2017. 
TGRPL van 21/02/2017. 

 

 

OPDRACHT VAN DE NATIONALE COMMISSIE ARTSEN-GENEEESHEREN : 

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen wordt verzocht te beslissen over de 
overmaking van het ontwerp koninklijk besluit in bijlage 1 aan de Commissie voor 
Begrotingscontrole en aan het Verzekeringscomité. 

 

TREFWOORDEN : 

Speciale technische verstrekkingen 
Klinische biologie  

 



ANNEXE 1 BIJLAGE 1 

 

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE 
  
  

SERVICE PUBLIC FEDERAL 
SECURITE SOCIALE 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
SOCIALE ZEKERHEID 

  
  
 — Arrêté royal modifiant les articles 18, 
§ 2, B, e), et 24, § 1

er
, de l’annexe à l’arrêté 

royal du 14 septembre 1984 établissant la 
nomenclature des prestations de santé en 
matière d'assurance obligatoire soins de santé 
et indemnités. 

 — Koninklijk besluit tot wijziging van de  
artikelen 18, § 2, B, e), en 24, § 1, van de bijlage 
bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 
tot vaststelling van de nomenclatuur van de 
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen. 

  
Philippe, Roi des Belges, Filip Koning der Belgen, 

A tous, présents et à venir,  
Salut. 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,  
Onze Groet. 

  
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, 
l’article 35, § 2, alinéa 1

er
, 1°, modifié par l'arrêté 

royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 
décembre 1997; 

Gelet op de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 
35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet 
van 12 december 1997; 

  
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 
établissant la nomenclature des prestations de 
santé en matière d'assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités; 

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 
september 1984 tot vaststelling van de 
nomenclatuur van de geneeskundige 
verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen; 

  
Vu la proposition du Conseil technique médical 
formulée au cours de sa réunion du 21 février 
2017; 

Gelet op het voorstel van de Technische 
geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn 
vergadering van 21 februari 2017; 

  
Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle 
médicaux de l’Institut national d’assurance 
maladie-invalidité, donné le 21 février 2017; 

Gelet op het advies van de Dienst voor 
geneeskundige evaluatie en controle van het 
Rijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, gegeven op 21 februari 
2017; 

  
Vu la décision de la Commission nationale 
médico-mutualiste du @; 

Gelet op de beslissing van de Nationale 
commissie geneesheren-ziekenfondsen van @; 

  
Vu l’avis de la Commission de contrôle 
budgétaire, donné le @; 

Gelet op het advies van de Commissie voor 
Begrotingscontrole, gegeven op @; 

  
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de 
santé de l'Institut national d'assurance maladie-
invalidité du @; 

Gelet op de beslissing van het Comité van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging van 
het Rijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering van @; 



  
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 
@; 

Gelet op het advies van de Inspecteur van 
Financiën, gegeven op @; 

  
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le @; Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van 

Begroting van @; 
  
Vu l'avis @ du Conseil d'Etat, donné le @, en 
application de l’article 84, § 1

er
, alinéa 1

er
, 2°, 

des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 
janvier 1973; 

Gelet op advies @ van de Raad van State, 
gegeven op @, met toepassing van artikel 84, 
§ 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van 
State, gecoördineerd op 12 januari 1973; 

  
Sur la proposition de la Ministre des Affaires 
sociales, 

Op de voordracht van de Minister van Sociale 
Zaken, 

  
NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS : HEBBEN  WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ : 

  
Article 1

er
. A l'article 18, § 2, B, e), de l’annexe à 

l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la 
nomenclature des prestations de santé en matière 
d’assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités, modifié en dernier lieu par l’arrêté 
royal du 22 octobre 2010, à la rubrique 1/CHIMIE 
sont apportées les modifications suivantes : 

Artikel 1. In artikel 18, § 2, B, e), van de bijlage bij 
het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot 
vaststelling van de nomenclatuur van de 
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 22 oktober 2010, in de rubriek 
1/CHEMIE, worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 

  
1° sous l'intitulé 1/Sang, 1° onder het opschrift 1/Bloed, 

  
a) les prestations 433215-433226 et 

433230-433241 sont abrogées; 
a) worden de verstrekkingen 433215-

433226 en 433230-433241 opgeheven; 
  

b) la prestation suivante est insérée avant 
la prestation 433252-433263 : 

b) wordt de volgende verstrekking vóór de 
verstrekking 433252-433263  
ingevoegd : 

  

433355-433366 433355-433366 
Dosage de la formation osseuse ............... B 400 Doseren van de botaanmaak ................... B 400 
(Maximum 1) (Règle de cumul 77) (Règle 
diagnostique 71) 

(Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 
71); 

  
2° sous l’intitulé 2/Urine, 2° onder het opschrift 2/Urine, 
  

a) la prestation 433576-433580 est 
abrogée; 

a) wordt de verstrekking 433576-433580 
opgeheven; 

  
b) l’intitulé est complété par ce qui suit : b) wordt het opschrift als volgt aangevuld : 

  

433370-433381 433370-433381 
Dosage de la perte osseuse ..................... B 400 Doseren van de botafbraak ...................... B 400 
(Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle 
diagnostique 71). 

(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 
71). 

  
  
Art. 2. A l’article 24, § 1

er
, de la même annexe, Art. 2. In artikel 24, § 1, van dezelfde bijlage, 



modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du @, 
sont apportées les modifications suivantes : 

laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van @, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

  
1° à la rubrique 1/CHIMIE, 1° in de rubriek 1/CHEMIE, 
  

a) sous l’intitulé 1/Sang, a) onder het opschrift 1/Bloed, 
  

1) les prestations 542673-542684, 542695-
542706, 541936-541940 et 542754-
542765 sont abrogées; 

1) worden de verstrekkingen 542673-
542684, 542695-542706, 541936-
541940 en 542754-542765 opgeheven; 

  
2) la prestation suivante est insérée avant 

la prestation 541973-541984 : 
2) wordt de volgende verstrekking vóór de 

verstrekking 541973-541984  
ingevoegd : 

  

542894-542905 542894-542905 
Dosage de la formation osseuse ............. B 400  Doseren van de botaanmaak ................... B 400 
(Maximum 1) (règle de cumul 77) (Règle 
diagnostique 71); 

(Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 
71); 

  
b) sous l’intitulé 2/Urine, b) onder het opschrift 2/Urine, 

  
1) la prestation 543955-543966 est 

abrogée; 
1) wordt de verstrekking 543955-543966 

opgeheven; 
  

2) la prestation suivante est insérée avant 
la prestation 543432-543443 : 

2) wordt de volgende verstrekking vóór de 
verstrekking 543432-543443  
ingevoegd : 

  

542916-542920 542916-542920 
Dosage de la perte osseuse ................... B 400 Doseren van de botafbraak ...................... B 400 
(Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle 
diagnostique 71); 

(Maximum 1) (Cumulregel 78)  
(Diagnoseregel 71); 

  

2° à la rubrique Règles de cumul, 2° in de rubriek Cumulregels, 
  

a) la règle 77 est remplacée par ce qui 
suit : 

a) wordt de regel 77 als volgt vervangen : 

  

77 77 
Les prestations 433355-433366 et 542894-

542905 ne sont pas cumulables entre elles.; 

De verstrekkingen 433355-433366 en 542894-
542905 mogen onderling niet worden 

gecumuleerd.; 
  

b) la règle 78 est remplacée par ce qui 
suit : 

b) wordt de regel 78 als volgt vervangen : 

  

78 78 
Les prestations 433370-433381 et 542916-
542920 ne sont pas cumulables entre elles." ; 

De verstrekkingen 433370-433381 en 542916-
542920 mogen onderling niet worden 

gecumuleerd.; 
  

3° à la rubrique Règles diagnostiques, la règle 
71 est remplacée par ce qui suit : 

3° in de rubriek Diagnoseregels wordt de regel 
71 als volgt vervangen : 

  



71 71 
Les prestations 433355-433366, 542894-
542905, 433370-433381 et 542916-542920 ne 
peuvent être portées en compte qu'en cas de 
présence clinique de pathologie osseuse.". 

De verstrekkingen 433355-433366, 542894-
542905, 433370-433381 en 542916-542920 
mogen enkel worden aangerekend ingeval van 

klinische tekenen van botpathologie.. 
  
  
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 
premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa 
publication au Moniteur belge. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste 
dag van de tweede maand na die waarin het is 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

  
  
Art. 4. Le ministre qui a les Affaires sociales dans 
ses attributions est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 

Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

  
Donné à  Gegeven te  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PAR LE ROI : VAN KONINGSWEGE : 
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique,  
De Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid,  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

M. DE BLOCK 



BIJLAGE 2 
 

 RADIOTHERAPIE EN RADIUMTHERAPIE Art. 18  
officieuze coördinatie 
_____________________________________________________________________ 

 
"K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987) 

"AFDELING 7. – Radiotherapie en radiumtherapie. 

Nucleaire geneeskunde." 

 

"K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) + "K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987) + "K.B. 19.4.2001" (in werking 

1.6.2001)  

"Art. 18. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen die de bekwaming van geneesheer, specialist voor 

radiotherapie-oncologie (X), vereisen: 
 

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) 

"e) Nucleaire geneeskunde in vitro: 

 

1/CHEMIE 

 

1/Bloed" 

 

…. 

  "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)  

433215 433226 Doseren van de botfractie van alkalische fosfatasen B 400  

  (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)    

      

433230 433241 Doseren van osteocalcine B 300  

 

 

 (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71) 

    

433355-433366   Doseren van de botaanmaak B 400 
 (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71) 
 

433252 433263  Doseren van glutamaat decarboxylase (MW 65kDa) auto-

antilichamen (GAD65)     B 1400 

 

B 1400  

   (Maximum 1) (Diagnoseregel 63)"     

 
…. 

 

      

"2/Urine 

 
….. 
 

  "K.B. 16.7.2001"( in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) 

433576 433580 Doseren van degradatieproduct van collageen type 1 B 300 

  (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)"   

 

433370-433381   Doseren van de botafbraak  B 400 
 (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71) 
 

…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 KLINISCHE BIOLOGIE Art. 24 
officieuze coördinatie 
_____________________________________________________________________ 
 

    AFDELING 11. - Klinische biologie   

       

    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)   

    "Artikel 24. § 1.   

       

    Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van 

geneesheer, specialist voor klinische biologie (P), vereist is :  

      

 

….. 
 

    1/ CHEMIE  

         

         

    1/Bloed 

 

 

     

  "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) 

542673 542684 Doseren van de botfractie van de alkalische fosfatasen B 400  

  (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)"    

      

  "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)  

542695 542706 Doseren van osteocalcine B 300   

  (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)"     

       

  "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) 

+ "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)  

541936 541940 Doseren van de totale alkalische fosfatasen en elektroforese 

van de iso-enzymen van alkalische fosfatasen met diagram 

en berekening B 400   

  (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)"     

 

542894-542905   Doseren van de botaanmaak B 400 
 (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71) 
 

  "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 

1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) 

  

 

"541973 541984 Doseren van een intra-erythrocytair of intra-leucocytair enzym B 500   B 500   

  (Maximum 5)"       

 

….. 

 

542754 542765 Doseren van degradatieproduct van collageen type 1 B 400   

  (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)"     

 

"2/Urine 
 

……. 

 

543955 543966 Doseren van degradatieproduct van collageen type 1 B 300 
  (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)"   



 

542916-542920   Doseren van de botafbraak   B  400 
 (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71) 
 
543410 543421 Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)       

         

         

  "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in 

werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) 

  

    

543432 543443 Immunoëlektroforese met een minimum gebruik van twee 

antihumane immunosera   B 700 

  

 

  (Maximum 1) (Cumulregel 51)"   B 700   

         

 
…… 
 

 

 

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) 

"Cumulregels. 
 

77” 
De verstrekkingen 433215 - 433226, 433230 - 433241, 542673 - 542684, 542695 - 542706 en 
541936 - 541940 433355-433366 en 542894-542905 mogen onderling niet worden gecumuleerd."  

  

  

 
78” 
De verstrekkingen 542754-542765, 433576-433580 en 543955-543966 433370-433381 en 542916-

542920 mogen onderling niet worden gecumuleerd."  

 

 

 

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) 

"Diagnoseregels 
 

 

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) 

"71 

De verstrekkingen 433215 - 433226, 433230 - 433241, 433576 - 433580, 542673 - 542684, 542695 - 

542706, 542754 - 542765, 543955 - 543966 en 541936 - 541940 433355-433366, 542894-542905, 

433370-433381 en 542916-542920 mogen enkel worden aangerekend ingeval van klinische tekenen van 

botpathologie." 
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