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BETREFT :

TASK FORCE — Artsen — Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen —
Wijziging artikel 34 betreffende de Percutane Coronaire Interventie (PCI) en de Fraction
Flow Reserve (FFR) meting — Ontwerp van koninklijk besluit

BIJLAGEN :

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

INHOUD VAN HET VOORSTEL :

In artikel 34 :
- Aanpassing van de coëfficiënt van de verstrekkingen 589013-024 en 589035-046,

zodat de honoraria met 10% dalen. De coëfficiënten gaan van I 1350 naar I 1215 en
van I 675 naar I 608.

- Schrapping van de verstrekking 589735-746
- Creatie van twee verstrekkingen voor de FFR-metingen met een honorarium van

150€ :
o Verstrekking 589934-589945 : Meting van de Fractional Flow Reserve bij

eentaks intermediaire kransslagaderstenose I 197
o Verstrekking 589956-589960 : Meting van de Fractional Flow Reserve bij

meertaks intermediaire kransslagaderstenose I 197
- Wijziging toepassingsregels van de verstrekkingen FFR :

o De verstrekking 589934-589945 en 589956-589960 zijn niet onderling
cumuleerbaar.

o De aantallen, de lokalisaties, de bekomen resultaten van de FFR-metingen
en de hierop gebaseerde therapeutische beslissingen worden in het
hartcentrum geregistreerd en kunnen door de DGEC van het RIZIV worden
opgevraagd.

MOTIVERING :

1. De honoraria voor de PCI : 589013-024 en 589035-046 zijn verstrekkingen waarvoor
het honorarium hoog oploopt omdat deze ingreep bij aanvang veel tijd vergde en in
ervaren handen moest gebeuren. Nu moet de ervaring er nog steeds zijn (cardiaal
zorgprogramma), maar de duurtijd van de ingreep is flink verkort. Het voorstel is een
besparing van 10% op de honoraria uit te voeren.

2. Tegelijk wordt door de cardiologen een voorstel gedaan om het stijgend aantal PCI-
verstrekkingen in goede banen te leiden. Door de erkenning van een aantal nieuwe
B2-centra is het duidelijk geworden dat ook het aantal PCI procentueel gestegen is.
Om de kwaliteit van deze behandeling te bewaren, en voornamelijk om onnodige



stentings te vermijden, is het nodig om de FFR-meting te revaloriseren. Slechts op
die wijze kan dit onderzoek zonder financieel verlies en met een correct honorarium
uitgevoerd worden wanneer het nodig is. De FFR-meting wordt altijd uitgevoerd
tijdens een coronarografie. De coronarografie geeft een visuele evaluatie van een
bloedvatvernauwing. Deze is subjectief en geeft niet altijd een correct idee over de
fysiologische weerslag van de vastgestelde vernauwing. De Fraction Flow Reserve
meting is een drukmeting die het verschil meet tussen de flux vóór de stenose en de
flux na de stenose. Deze geeft een goed beeld over de exacte fysiologische
weerslag op de bloedflux van een angiografisch vastgestelde kransslagaderstenose.
Vooral bij een “intermediaire stenose” (stenose tussen 40 en 70%) is dit belangrijk
om de therapeutische aanpak beter te kunnen bepalen. In een aantal gevallen zal de
bloedflux aantonen dat er geen stenting nodig is (wanneer FFR > 0.80) en dat de
patiënt medicamenteus kan behandeld worden. In andere gevallen (FFR < of = 0.80)
kan het echter ook gebeuren dat een letsel waarvoor eerst een medicamenteuze
therapie werd vooropgesteld, uiteindelijk via stenting moet behandeld worden.
De FFR meting wordt uitgevoerd door de interventionele cardioloog.

De juiste indicaties worden – op vraag van de experten – omgezet in
nomenclatuurregels. Er worden twee verstrekkingen voorgesteld om een juiste
evaluatie te kunnen maken van het gebruik van de FFR-meting.

De BWGIC stelt zelf voor om dit FFR-onderzoek nauw op te volgen door middel van
een eenvoudige registratie binnen het centrum. Enkele gegevens zijn belangrijk voor
deze evaluatie : de datum van de FFR-meting, de lokalisatie(s), de resultaten van de
meting(en), en de therapeutische beslissing (medicamenteuze behandeling, PCI
(aantal vessels) of CABG)

Deze gegevens moeten toelaten aan de DGEC om na een jaar een controle per
centrum uit te voeren indien nodig.

PERSOONLIJK AANDEEL :

Geen wijzigingen. Er is geen remgeld voor de nieuwe verstrekkingen.

BUDGETAIRE WEERSLAG :

De eerste maatregel (vermindering PCI met 10%) geeft een besparing van 2,891 miljoen
euro in de nomenclatuur van de medische verstrekkingen.

Daarnaast worden de honoraria voor een FFR-meting geherwaardeerd tot 150 euro.
De cardiologen vragen deze substantiële verhoging omdat dit beter overeenkomt met een
reële vergoeding voor het werk. Dit wordt als budgetneutraal voorgesteld aangezien een
correcte vergoeding van de FFR-metingen zal leiden tot een daling van het aantal PCI
verstrekkingen. Zij zijn dan ook bereid om de FFR handelingen binnen hun centrum te
registreren, evenals de outcome van elke FFR. Op basis van deze registratie zal er één jaar
na de in voegetreding al een monitoring per centrum kunnen gebeuren.
Indien er vastgesteld wordt dat de extra kosten voor de verhoging van het FFR-honorarium
en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van het gebruik van de FFR meting tot een
overschrijding van het budget leiden, dan zal er in samenwerking met de BWGIC (Belgian
Working Group for Interventional Cardiology) een maatregel uitgewerkt worden om de
overschrijding te compenseren. Indien nodig kunnen de honoraria voor PCI opnieuw herzien
worden.



Voor de berekeningen wordt er van de volgende situatie uitgegaan :
- Nu gebeuren al een aantal FFR-metingen waarvoor de medische verstrekking EN de

materiaalverstrekking worden aangerekend.
- Er gebeuren ook een groot aantal FFR-metingen waarvoor alleen het materiaal wordt

aangerekend aangezien de medische verstrekking niet gebeurde tijdens een PCI en
dus niet kan aangerekend worden.

- Daar komen een aantal FFR-metingen + materiaal bij. In scenario 1 wordt er van
uitgegaan dat ongeveer 15% van de coronarografieën met een FFR-meting gepaard
gaat. In een tweede scenario wordt de berekening gemaakt indien 25% van de
coronarografieën gepaard gaan met FFR. Deze cijfers zijn afgeleid uit gegevens
geleverd door de cardiologen : het percentage FFR-metingen op het aantal
coronarografieën is 33% in Aalst OLV, 3% in Gent Maria Middelares, 18% in het UZA
en 11 % in ZOL Genk.

- De extra som noodzakelijk om FFR + materiaal te betalen moet gecompenseerd
worden door een netto-vermindering in PCI + materiaal. Het resultaat is dat scenario
1 een daling in PCI-verstrekkingen moet geven van 3,77% om budgetneutraal te
zijn. In scenario 2 moet de daling van de PCI-verstrekkingen 8,2% zijn om tot een
budgetneutrale maatregel te komen.
Scenario 1 lijkt realistisch, zowel wat het aantal uitgevoerde FFR-metingen in de
toekomst betreft, als de voorspelde noodzakelijke daling in PCI-verstrekkingen.

Zie financiële analyse van het actuariaat in doc. NCAZ 2017/08add.

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG :

Klassieke nomenclatuurwijziging. Er dient wel een voorlopige beperkte registratie te
gebeuren in de centra, in afwachting van de integratie van de nodige gegevens in de
bestaande Qermid° registratie voor de coronaire stentings.

PROCEDURE :

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

Voorgeschiedenis :

WG ad hoc van 13-09-2016, 20-09-2016 en 29-11-2016.
TGRPL van 04-10-2016 en 06-12-2016.
NCAZ van 07-11-2016 en 05-12-2016.

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 :

Geneeskundige verstrekkingen (in de enge zin)
Interventionele verstrekkingen



ANNEXE 1 BIJLAGE 1

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

— Arrêté royal modifiant l’article 34, § 1
er
,

a), 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 34, § 1, a), 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 les propositions du Conseil technique médical
formulée au cours de ses réunion des 4 octobre
2016 et 6 décembre 2016;

Gelet op de voorstellen van de Technische
geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn
vergaderingen van 4 oktober 2016 en 6
december 2016;

Vu les avis du Service d’évaluation et de contrôle
médicaux de l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité, donnés les 4 octobre 2016 et 6
décembre 2016;

Gelet op de adviezen van de Dienst voor
geneeskundige evaluatie en controle van het
Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering, gegeven op 4 oktober
2016 en 6 december 2016;

Vu les décisions de la Commission nationale
médico-mutualiste des 7 novembre 2016, 5
décembre 2016 et @;

Gelet op de beslissingen van de Nationale
commissie geneesheren-ziekenfondsen van 7
november 2016, 5 december 2016 en @;

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 34, § 1
er
, a), 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 1

er
avril 2016, sont apportées les

modifications suivantes :

Artikel 1. In artikel 34, § 1, a), 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 1 april 2016, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° la valeur relative de la prestation 589013-
589024 est remplacée par I 1215;

1° de betrekkelijke waarde van de verstrekking
589013-589024 wordt door I 1215
vervangen;

2° la valeur relative de la prestation 589035-
589046 est remplacée par I 608;

2° de betrekkelijke waarde van de verstrekking
589035-589046 wordt door I 608
vervangen;

3° la prestation 589735-589746 et la règle
d’application qui la suit sont abrogées;

3° de verstrekking 589735-589746 en de
toepassingsregel die erop volgt worden
opgeheven;

4° les prestations et les règles d’application
suivantes sont insérées avant la prestation
589050-589061 :

4° de volgende verstrekkingen en
toepassingsregels worden vóór de
verstrekking 589050-589061 ingevoegd :

589934-589945 589934-589945
Mesure de la Fraction Flow Reserve en cas de
sténose intermédiaire de l’artère coronaire
concernant un vaisseau ........................... I 197

Meting van de Fractional Flow Reserve bij
eentaks intermediaire kransslagaderstenose
............................................................. I 197

589956-549960 589956-549960
Ensemble des mesures de la Fraction Flow
Reserve en cas de sténose intermédiaire de
l'artère coronaire concernant de multiples
vaisseaux ................................................. I 197

Het geheel van metingen van de Fractional
Flow Reserve bij een rechthebbende met
meertaks intermediaire kransslagaderstenose
............................................................. I 197

Les prestations 589934-589945 et 589956-
549960ne sont pas cumulables entre elles.

De verstrekkingen 589934-589945 en 589956-
549960zijn niet onderling cumuleerbaar.

Les nombres, les localisations, les résultats
obtenus des mesures FFR et les décisions
thérapeutiques basées sur ces mesures sont
conservés et peuvent être réclamés à tout
moment par le Service d’évaluation et de
contrôle médicaux..

De aantallen, de lokalisaties, de bekomen
resultaten van de FFR-metingen en de hierop
gebaseerde therapeutische beslissingen
worden bijgehouden en kunnen op elk ogenblik
door de Dienst Geneeskundige Evaluatie en
Controle opgevraagd worden..



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 :
La Ministre des Affaires sociales

et de la Santé publique,

VAN KONINGSWEGE :
De Minister van Sociale Zaken

en Volksgezondheid,

M. DE BLOCK



BIJLAGE 2

INTERVENTIONELE VERSTREKKINGEN Art. 34
officieuze coördinatie
__________________________________________________________________________________

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991)

"HOOFDSTUK VIII. PERCUTANE INTERVENTIONELE
VERSTREKKINGEN ONDER MEDISCHE BEELD-
VORMINGSCONTROLE.

Art. 34. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de
bekwaming van de in § 2 bedoelde geneesheer vereist is:

a) Vasculaire transluminale percutane behandelingen:"
"K.B. 10.7.1996" (in werking 1.9.1996) + "K.B. 29.4.1999" (in werking

1.7.1999) + "K.B. 30.5.2001" (in werking 1.6.2001)

" 589013 589024 Percutane endovasculaire dilatatie met of zonder
plaatsing van stent(s) onder controle door medische
beeldvorming van een vernauwing en/of occlusie van een
kransslagader, inclusief de manipulaties en controles
tijdens de behandeling en al het gebruikte materieel, met
uitsluiting van de dilatatiecatheter, de farmaca en de
contrastmiddelen. Voor het geheel van de
kransslagaders I

1215
1350 "

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking

1.7.1999) + "K.B. 30.5.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 18.10.2012" (in

werking 1.1.2013)

" 589035 589046 Bijkomend honorarium bij de verstrekking 589013-
589024 voor de behandeling van minimum 2 coronaire
vaten tijdens eenzelfde procedure met name : de rechter
coronair (kransslagadersegmenten nrs. 1 tot en met 4)
en/of de hoofdstam (kransslagadersegment nr. 5) en/of
de linkercoronair (kransslagadersegmenten nrs. 6 tot en
met 10) en/of de circumflexa (kransslagadersegmenten
nrs. 11 tot en met 15) en/of saphena of arteriële
(mammaria) enten. I

608
675 "

"K.B. 27.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S.

29.4.2003)] + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012)

"De verstrekkingen 589013-589024 en 589035-589046 mogen tijdens
een zelfde zitting worden gecumuleerd met de verstrekking 453574-
453585 of met de verstrekking 453596-453600 of met de verstrekking
464170-464181 of met de verstrekking 464192-464203."

"K.B. 27.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S.

29.4.2003)]

"De verstrekkingen die mogen worden gecumuleerd met een
coronarografie mogen worden gecumuleerd met de verstrekkingen
589013 - 589024 en 589035 - 589046 voor zover een coronarografie
wordt geattesteerd.

Indien een coronarografie is aangerekend binnen een termijn van 15
dagen vóór de verstrekkingen 589013 - 589024 en 589035 - 589046
mag de coronarografie die in dezelfde zitting als de verstrekkingen
589013 - 589024 en 589035 - 589046 is uitgevoerd, niet worden
aangerekend."



"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012)

" 589735 589746 Bijkomend honorarium voor het uitvoeren van een
Fraction Flow Reserve meting tijdens de verstrekking
589013-589024 I 27

De verstrekking 589735-589746 valt buiten de
normale controles bedoeld onder de verstrekking
589013-589024 en kan enkel vergoed worden indien
zij uitgevoerd wordt met het oog op een percutane
coronaire interventie met plaatsing van één of
meerdere stents bij een patiënt met "multivessel
disease"."

589934 589945 Meting van de Fractional Flow Reserve bij eentaks
intermediaire kransslagaderstenose I 197

589956 589960 Het geheel van metingen van de Fractional Flow
Reserve bij een rechthebbende met meertaks
intermediaire kransslagaderstenose I 197

De prestaties 589934-589945 en 589956-589960 zijn niet onderling
cumuleerbaar

De aantallen, de lokalisaties, de bekomen resultaten van de FFR-
metingen en de hierop gebaseerde therapeutische beslissingen
worden bijgehouden en kunnen op elk ogenblik door de Dienst
Geneeskundige Evaluatie en Controle opgevraagd worden.

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking

1.7.1999) + "K.B. 1.4.2016" (in werking 1.6.2016)

" 589050 589061 Percutane endovasculaire dilatatie met of zonder
plaatsing van stent(s) onder controle door medische
beeldvorming van een arteriële vernauwing en/of
occlusie, inclusief de manipulaties en controles tijdens de
behandeling en al het gebruikte materieel, exclusief de
dilatatiecatheter(s), de farmaca en de contrastmiddelen.
Voor de andere slagaders dan de coronaire I 750 "

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking

1.7.1999)

" 589072 589083 Bijkomend honorarium bij de verstrekking nr. 589050 -
589061 voor de dilatatie van een of meerdere
bijkomende vernauwing(en) van een andere arteriële as,
voor de andere slagaders dan de coronaire, maximum
per operatiezitting I 400

589094 589105 Percutane endovasculaire dilatatie onder controle door
medische beeldvorming van een arteriële vernauwing
en/of occlusie, inclusief de manipulaties en controles,
tijdens de behandeling en al het gebruikte materieel,
exclusief de dilatatiecatheter(s), de farmaca en de
contrastmiddelen. Voor de andere slagaders dan de
coronaire tijdens een heelkundige bewerking, maximum
per operatiezitting I 450 "

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 25.7.1994" (in werking

1.11.1994)



"De verstrekking nr. 589094 - 589105 mag niet worden gecumuleerd
met de verstrekkingen nrs. 459071 - 459082, 459115 - 459126,
469070 - 469081 en 469114 - 469125 tijdens dezelfde operatiezitting."

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking

1.7.1999) + "K.B. 1.4.2016" (in werking 1.6.2016)

" 589116 589120 Percutane occlusie onder controle door medische
beeldvorming van de arteriële of veneuze vascularisatie
van één of meer organen en van pathologische letsels
door fysische of chemische middelen in de encefale of
medullaire streek inclusief de manipulaties en controles,
tijdens de behandeling en de gebruikte catheters,
exclusief de gebruikte embolisatiecatheter(s), de
farmaca, de contrastmiddelen en het
embolisatiematerieel I 1850 "

"K.B. 12.6.2008" (in werking 1.8.2008)

"De verstrekking 589116 - 589120 kan niet aangerekend worden voor
een vertebroplastie."
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