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BETREFT :

Artsen - Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen - Wijziging van artikel 11 :
Langdurige consultaties na oncologische ingreep - Ontwerp van koninklijk besluit

(Uitvoering Akkoord NCAZ 2016-17 punt 4.2.5)

BIJLAGEN :

Bijlage 1: ontwerp van koninklijk besluit
Bijlage 2: gecoördineerde tekst van de nomenclatuur
Bijlage 3: limitatieve lijst

INHOUD VAN HET VOORSTEL :

Invoeren van een nieuwe prestatie in artikel 11 van de nomenclatuur (onder de
nomenclatuur van de MOC)

A1-H1 Raadpleging van lange duur (minstens 30 minuten ) in de spreekkamer door de
geneesheer-specialist die bij de patiënt minstens één van onderstaande ingrepen
uit de limitatieve lijst van majeure oncologische ingrepen heeft uitgevoerd
inclusief schriftelijk verslag aan de behandelende arts en aan de behandelende
geneesheer specialist in de medische oncologie K35

41,93 €

A2-H2 Raadpleging van lange duur (minstens 30 minuten ) in de spreekkamer door de
geneesheer-specialist geaccrediteerd die bij de patiënt minstens één van
onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst van majeure oncologische ingrepen
heeft uitgevoerd inclusief schriftelijk verslag aan de behandelende arts en aan
de behandelende geneesheer specialist in de medische oncologie K35 + Q 70

44,18 €

De verstrekkingen A1-H1 en A2-H2 zijn eenmaal per jaar aanrekenbaar tijdens
een postoperatieve follow up periode van maximum drie jaar vanaf de datum van
de ingreep.

De verstrekkingen A1-H1 en A2-H2 zijn niet cumuleerbaar met een technische
verstrekking, noch met een andere raadpleging.

Limitatieve lijst van majeure oncologische ingrepen in bijlage 3

MOTIVERING :

Voor de langdurige consultaties na majeure oncologische ingrepen voor invasieve tumoren



wenst men tegemoet te komen aan de vraag van de chirurgen, die in de eerste jaren van
follow up na een majeure oncologische ingreep (resectie van voornamelijk colorectale,
pancreas-, maag-, slokdarm-, borst-, ovarium-, baarmoeder(hals)-, blaas- en niertumoren)
meestal een consultatie van langere duur (≥ 30 minuten) hebben met de patiënt, die werd 
geopereerd, en met wie samen met partner of naaste familieleden de verdere prognose en
behandeling wordt besproken na een controle-klinisch onderzoek. Deze consultatie is voor
de betrokken patiënt en zijn familie meestal erg emotioneel en vereist de nodige
tijdsbesteding en aandacht van de behandelend chirurg, gynaecoloog of uroloog.

Het honorarium van de basisraadpleging (kleine specialist), de prestatie 102012 (niet-
geaccrediteerd) en 102535 (geaccrediteerd) is op heden onvoldoende om deze langdurige
consultaties op correcte wijze te vergoeden. In deze zin past het project ook perfect in de
algemene visie van een opwaardering van sommige intellectuele prestaties, zeker wanneer
deze niet gecumuleerd worden met technische verrichtingen.

PERSOONLIJK AANDEEL :

Geen persoonlijk aandeel.

BUDGETTAIRE WEERSLAG :

Het betreft een maatregel voorzien in het Akkoord voor een bedrag van 2,113 miljoen euro.
Het voorstel wordt conform het beschikbare budget beschouwd.
Cf. financiële analyse van het actuariaat in doc. NCAZ 2017/43 add.

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG :

Nihil.

PROCEDURE :

Wettelijke basis: artikel 35, § 2, 1° - W. 14.7.1994 – Initiatief van de Technische
Geneeskundige Raad

Voorgeschiedenis :

WG Heelkunde van 8-11-2016 en 7-3-2017
TGRPL van 16-5-2017

OPDRACHT VAN DE NATIONALE COMMISSIE ARTSEN-ZIEKENFONDSEN :

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
Heelkunde



ANNEXE 1 BIJLAGE 1

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

- Arrêté royal modifiant l’article 11, § 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 het artikel
11, § 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 16 mai 2017;

Gelet op het voorstel van de Technische
geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn
vergadering van 16 mei 2017;

Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle
médicaux de l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité, donné le 16 mai 2017;

Gelet op het advies van de Dienst voor
geneeskundige evaluatie en controle van het
Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering, gegeven op 16 mei 2017;

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

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie
Artsen-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 Gelet op advies @ van de Raad van State,



application de l’article 84, § 1
er

, alinéa 1
er

, 2°, des
lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12
janvier 1973;

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

. L'article 11, § 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, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal
du 25 septembre 2016, est complété par ce qui
suit :

Artikel 1. Artikel 11, § 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, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 25 september 2016, wordt als volgt
aangevuld :

A1-H1 A1-H1
Consultation de longue durée (au moins 30
minutes) au cabinet du médecin spécialiste qui a
réalisé chez le patient au moins une des
interventions reprises dans la liste limitative des
interventions oncologiques majeures ci-dessous,
y compris un rapport écrit au médecin traitant et
au médecin spécialiste en oncologie médicale
............................................................ K 35

Raadpleging van lange duur (minstens 30
minuten) in de spreekkamer door de geneesheer-
specialist die bij de patiënt minstens één van
onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst van
majeure oncologische ingrepen heeft uitgevoerd
inclusief schriftelijk verslag aan de behandelende
arts en aan de behandelende geneesheer-
specialist in de medische oncologie....... K 35

A2-H2 A2-H2
Consultation de longue durée (au moins 30
minutes) au cabinet du médecin spécialiste
accrédité qui a réalisé chez le patient au moins
une des interventions reprises dans la liste
limitative des interventions oncologiques
majeures ci-dessous, y compris un rapport écrit
au médecin traitant et au médecin spécialiste en
oncologie médicale ............................. K 35 +
............................................................ Q 70

Raadpleging van lange duur (minstens 30
minuten ) in de spreekkamer door de
geneesheer-specialist geaccrediteerd die bij de
patiënt minstens één van onderstaande ingrepen
uit de limitatieve lijst van majeure oncologische
ingrepen heeft uitgevoerd inclusief schriftelijk
verslag aan de behandelende arts en aan de
behandelende geneesheer-specialist in de
medische oncologie................................ K 35 +
................................................................ Q 70

Limitative Liste : Limitatieve lijst :
241415-241426, 241430-241441, 241452-
241463, 241555-241566, 242012-242023,
242034-242045, 242292-242303, 244753-
244764, 243036-243040, 244016-244027,
244031-244042, 244856-244860, 244893-
244904, 244915-244926, 244930-244941,
244952-244963, 227216-227220, 227275-
227286, 227334,227345, 228012-228023,
228233-228244, 228174-228185, 228255-
228266, 227695-227706, 227710-227721,
227776-227780, 227791-227802, 227813-
227824, 231033-231044, 232772-232783,
232514-232525, 230473-230484, 260411-
260422, 260433-260444, 261111-261122,
261472-261483, 261671-261682, 261796-
261800, 431336-431340, 431351-431362,
254892-254903, 256771-256782, 259011-

241415-241426, 241430-241441, 241452-
241463, 241555-241566, 242012-242023,
242034-242045, 242292-242303, 244753-
244764, 243036-243040, 244016-244027,
244031-244042, 244856-244860, 244893-
244904, 244915-244926, 244930-244941,
244952-244963, 227216-227220, 227275-
227286, 227334,227345, 228012-228023,
228233-228244, 228174-228185, 228255-
228266, 227695-227706, 227710-227721,
227776-227780, 227791-227802, 227813-
227824, 231033-231044, 232772-232783,
232514-232525, 230473-230484, 260411-
260422, 260433-260444, 261111-261122,
261472-261483, 261671-261682, 261796-
261800, 431336-431340, 431351-431362,
254892-254903, 256771-256782, 259011-



259022, 259033-259044, 259114-259125,
258392-258403, 258451-258462, 258871-
258882, 288455-288466, 288470-288481,
312594-312605, 312653-312664

259022, 259033-259044, 259114-259125,
258392-258403, 258451-258462, 258871-
258882, 288455-288466, 288470-288481,
312594-312605, 312653-312664

Les prestations A1-H1 et A2-H2 peuvent être
portées en compte une fois par an au cours d'une
période de suivi postopératoire de maximum trois
ans à compter de la date d'intervention.

De verstrekkingen A1-H1 en A2-H2 zijn eenmaal
per jaar aanrekenbaar tijdens een postoperatieve
follow up periode van maximum drie jaar vanaf
de datum van de ingreep.

Les prestations A1-H1 et A2-H2 ne sont pas
cumulables avec une prestation technique, ni avec
une autre consultation..

De verstrekkingen A1-H1 en A2-H2 zijn niet
cumuleerbaar met een technische verstrekking,
noch met een andere raadpleging..

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le
premier jour du deuxième mois qui suit celui de
sa publication au Moniteur belge.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste
dag van de tweede maand na die waarin het is
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales
dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Art. 3. 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

ALGEMENE SPECIALE VERSTREKKINGEN Art. 11
officieuze coördinatie
________________________________________________________________________________

AFDELING 2. - Algemene speciale verstrekkingen.

Art. 11. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de
bekwaming van geneesheer-specialist (B) vereist is :

……

"K.B. 25.11.2002" (in werking 1.2.2003) + "K.B. 18.8.2010" (in werking

1.11.2010)

" 350372 350383 Eerste multidisciplinair oncologisch consult (eerste
MOC), geattesteerd door de geneesheer-coördinator K 80 "

"K.B. 18.8.2010" (in werking 1.11.2010)

" 350276 350280 Opvolgings-multidisciplinair oncologisch consult
(opvolgings-MOC), geattesteerd door de geneesheer-
coördinator K 50

350291 350302 Bijkomend multidisciplinair oncologisch consult
(bijkomende MOC) in een ander ziekenhuis dan dit van
het eerste MOC, op doorverwijzing, geattesteerd door de
geneesheer-coördinator K 80 "

"K.B. 18.12.2009" (in werking 1.3.2010) + "K.B. 18.8.2010" (in werking

1.11.2010)

" 350453 350464 Bijkomend honorarium bij de verstrekking 350372-
350383, 350276-350280 en 350291-350302
aanrekenbaar door de geneesheer-specialist in de
medische oncologie, of houder van de bijzondere
beroepstitel in de klinische hematologie of in de
pediatrische hematologie en oncologie, wanneer deze
het multidisciplinair oncologisch consult coördineert K 15 "

"K.B. 25.11.2002" (in werking 1.2.2003)

" 350394 350405 Deelname aan multidisciplinair oncologisch consult K 17 "

"K.B. 25.11.2002" (in werking 1.2.2003) + Erratum B.S. 26.02.2003 + "K.B.

18.8.2010" (in werking 1.11.2010)

" 350416 350420 ° Deelname aan het multidisciplinair oncologisch consult
door een arts die geen deel uitmaakt van de staf van
ziekenhuisgeneesheren K 25 "

"K.B. 18.12.2009" (in werking 1.3.2010) + Erratum B.S. 19.2.2010

" 350475 350486 Bijkomend honorarium bij de verstrekking 350394-
350405 of 350416-350420 aanrekenbaar door de
geneesheer-specialist in de medische oncologie, of
houder van de bijzondere beroepstitel in de klinische
hematologie of in de pediatrische hematologie en
oncologie, wanneer deze het multidisciplinair oncologisch
consult bijwoont K 7,5 "

"K.B. 18.8.2010" (in werking 1.11.2010)



"Toelichting van de diagnose en van het voorstel van aanvullende
onderzoeken, opvolging en behandelingsplan aan de patiënt volgens
het verslag van het voorafgaand multidisciplinair oncologisch consult
tijdens een afzonderlijk overleg met de patiënt :

350232 ° door de behandelend erkende huisarts K 50

350254 350265 door de behandelend geneesheer-specialist die
deelgenomen heeft aan het MOC K 50

Minstens vier geneesheren van verschillende specialismen nemen
deel aan een MOC. Minstens één van hen heeft een bijzondere
ervaring in de oncologische chirurgie of is erkend als geneesheer-
specialist in de medische oncologie of in de radiotherapie-oncologie of
heeft een bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie of de
pediatrische hematologie en oncologie.

Eén van de geneesheren fungeert als coördinator en maakt het
schriftelijk verslag op dat een beschrijving bevat van de diagnose en
het behandelingsplan.

Een multidisciplinair oncologisch consult wordt schriftelijk aangevraagd
door de behandelende erkende huisarts of de algemeen
geneeskundige met verworven rechten of behandelende geneesheer-
specialist, met uitsluiting van de geneesheer-specialist in de
anatomopathologie, de klinische biologie en de roentgendiagnose.

De verstrekking 350372-350383 (eerste MOC) wordt georganiseerd bij
de behandeling van een nieuwe oncologische aandoening, met
uitzondering van een niet-verwikkeld spinocellulair of basocellulair
carcinoom van de huid.

Een eerste of opvolgings-MOC is verplicht voorafgaand aan :

a) elke oncologische behandeling die niet is opgenomen in of afwijkt
van de in het kwaliteitshandboek van het betrokken ziekenhuis
uitgeschreven protocollen;

b) elke chemotherapeutische behandeling met een geneesmiddel dat
in een eerste fase van verzekeringstegemoetkoming door de
Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen werd aangeduid voor
monitoring via het multidisciplinair oncologisch consult;

c) elke oncologische behandeling met gebruik van een verstrekking uit
artikel 18 die wordt aangerekend door een geneesheer-specialist voor
een ander specialisme dan de radiotherapie-oncologie of de nucleaire
geneeskunde en die verwant is aan zijn specialisme.

Onder behandeling wordt hier verstaan de aanwending van heelkunde,
medicatie of verstrekkingen vermeld in artikel 18 in een oncologische
situatie.

Indien een behandeling wordt ingesteld zonder MOC, houdt de
behandelende arts alle stukken ter motivatie voor zijn keuze
beschikbaar voor de adviserend-geneesheer.

De verstrekking 350276-350280 (opvolgings-MOC) is uitsluitend
aanrekenbaar bij :



a) de opvolging van een behandeling waarbij een objectieve noodzaak
bestaat om de diagnose in vraag te stellen en/of de therapeutische
planning aan te passen

en/of

b) de herhaling van een bestralingsreeks van eenzelfde doelgebied
binnen de twaalf maanden, te rekenen vanaf de aanvangsdatum van
de eerste bestralingsreeks.

In dat laatste geval is de voorafgaandelijke uitvoering van de
verstrekking 350276-350280 bovendien verplicht.

De verstrekking 350291-350302 (bijkomende MOC) is slechts
aanrekenbaar indien een eerste MOC geen aanleiding gaf tot een
definitieve diagnose of concreet behandelingsplan maar wel in functie
hiervan tot een doorverwijzing naar een ander ziekenhuis met erkend
oncologisch zorgprogramma.

De verstrekkingen 350372-350383, 350276-350280 en 350291-
350302 zijn niet aanrekenbaar bij het aanvatten van de behandeling
van een niet-verwikkeld spinocellulair of basocellulair carcinoom van
de huid.

De verstrekking 350394-350405 is aanrekenbaar door maximaal vier
geneesheren-specialisten van verschillende specialismen, uitsluitend
ter gelegenheid van de verstrekkingen 350372-350383, 350276-
350280 of 350291-350302.

De verstrekking 350416-350420 is uitsluitend aanrekenbaar in
combinatie met de verstrekkingen 350372-350383, 350276-350280 of
350291-350302. Ze dekt tevens de verplaatsingsonkosten.

De verstrekkingen 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302,
350394-350405 en 350416-350420 zijn onderling niet cumuleerbaar
door dezelfde verstrekker.

De verstrekkingen 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302,
350394-350405 en 350416-350420 vereisen de gelijktijdige fysieke
aanwezigheid van de verschillende deelnemende geneesheren.

Ieder multidisciplinair oncologisch consult geeft aanleiding tot een
schriftelijk verslag, opgesteld door de geneesheer-coördinator. Het
verslag vermeldt de namen van de deelnemende geneesheren en van
de aanvragende geneesheer.

Het bevat een initiële probleemstelling, een overzicht van de medische
gegevens die voorhanden zijn en een uitwerking van de diagnose met
uitspraak over de prognose. Het bevat verder een concreet
behandelingsplan op korte en langere termijn met motivatie, rekening
houdend met medische maar ook psychische en sociale argumenten.

In geval van doorverwijzing voor een bijkomend multidisciplinair
consult, staat de naam van het tweede ziekenhuis vermeld in het
verslag.



Het verslag wordt overgemaakt aan alle geneesheren die aan het
consult hebben deelgenomen, aan de aanvragende geneesheer, aan
de huisarts van de patiënt en aan de adviserend-geneesheer van de
verzekeringsinstelling.

Het honorarium voor de verstrekkingen 350372-350383, 350276-
350280 en 350291-350302 dekt het verslag en de uniforme registratie
van de oncologische aandoening op een standaard-formulier,
opgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige
verzorging en bestemd voor het Kankerregister.

De verstrekkingen 350232 en 350254-350265 zijn elk slechts eenmaal
aanrekenbaar en alleen volgend op een eerste multidisciplinair
oncologisch consult (verstrekking nr. 350372-350383).

Tijdens het multidisciplinair consult wordt in voorkomend geval
afgesproken welke geneesheer de verstrekking 350254-350265 zal
uitvoeren.

De verstrekkingen 350232 en 350254-350265 zijn niet cumuleerbaar
met een raadpleging of een bezoek."

 A1 H1 Raadpleging van lange duur (minstens 30 minuten )
in de spreekkamer door de geneesheer-specialist die
bij de patiënt minstens één van onderstaande
ingrepen uit de limitatieve lijst van majeure
oncologische ingrepen heeft uitgevoerd inclusief
schriftelijk verslag aan de behandelende arts en aan
de behandelende geneesheer-specialist in de
medische oncologie K 35

A2 H2 Raadpleging van lange duur (minstens 30 minuten )
in de spreekkamer door de geneesheer-specialist
geaccrediteerd die bij de patiënt minstens één van
onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst van
majeure oncologische ingrepen heeft uitgevoerd
inclusief schriftelijk verslag aan de behandelende
arts en aan de behandelende geneesheer-specialist
in de medische oncologie K 35 +

Q 70
Limitatieve lijst :
241415-241426, 241430-241441, 241452-241463, 241555-
241566, 242012-242023, 242034-242045, 242292-242303,
244753-244764, 243036-243040, 244016-244027, 244031-
244042, 244856-244860, 244893-244904, 244915-244926,
244930-244941, 244952-244963, 227216-227220, 227275-
227286, 227334,227345, 228012-228023, 228233-228244,
228174-228185, 228255-228266, 227695-227706, 227710-
227721, 227776-227780, 227791-227802, 227813-227824,
231033-231044, 232772-232783, 232514-232525, 230473-
230484, 260411-260422, 260433-260444, 261111-261122,
261472-261483, 261671-261682, 261796-261800, 431336-
431340, 431351-431362, 254892-254903, 256771-256782,
259011-259022, 259033-259044, 259114-259125, 258392-
258403, 258451-258462, 258871-258882, 288455-288466,
288470-288481, 312594-312605, 312653-312664



De verstrekkingen A1-H1 en A2-H2 zijn eenmaal per jaar
aanrekenbaar tijdens een postoperatieve follow up periode van
maximum drie jaar vanaf de datum van de ingreep.

De verstrekkingen A1-H1 en A2-H2 zijn niet cumuleerbaar met een
technische verstrekking, noch met een andere raadpleging.

"K.B. 7.8.1995" (in werking 1.9.1995)

"§ 1bis. De in § 1 bedoelde heelkundige verstrekkingen met een
betrekkelijke waarde gelijk aan of hoger dan K 120, die worden
aangerekend door een geaccrediteerde geneesheer specialist, geven
aanleiding tot een bijkomend honorarium van Q 70."
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