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BETREFT:
Artsen — Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen — Wijziging Artikel 24, § 9
en Artikel 24bis: Hub — Ontwerp van koninklijk besluit

BIJLAGEN :
Bijlage 1: Ontwerp koninklijk besluit
Bijlage 2: Gecoördineerde versie van de nomenclatuur
Bijlage 3: Verordening van de geneeskundige verzorging
Bijlage 4 : Lijst van de laboratoria geconnecteerd op HUB

INHOUD VAN HET VOORSTEL :
De terugbetaling van de verstrekkingen klinische biologie van de artikelen 3, § 1, C, 18, § 2,
B, e) 24 en 24bis van de nomenclatuur is afhankelijk van een aantal voorwaarden die in
artikel 24, § 9 worden vermeld. Zodoende, in de bepaling onder 6, moet het
resultaatsprotocol aan bepaalde eisen voldoen.
Hier wordt een criterium toegevoegd:
“De resultaten van de analyses zijn op een elektronisch gestructureerde manier via
een Hub publiek toegankelijk. ”
De verordening van de geneeskundige verzorging wordt aangevuld met een hoofdstuk XV/2
inzake de modaliteiten van publicatie van de resultaten van de analyses van de klinische
biologie:
“Art. 32/13. Voor de elektronische vorm bedoeld in artikel 24, § 9, 6, 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 moet gebruik gemaakt worden van tekst of Pdf-formaat.”.
MOTIVERING:
Laboratoriumresultaten worden op dit ogenblik via de eHealthbox doorgestuurd naar de
zorgverleners waarbij elk softwarepakket beschikt over zijn eigen codering. Hierdoor is een
vlotte uitwisseling tussen zorgverleners niet altijd mogelijk. Publicatie van de resultaten op
een Hub op een gestandaardiseerde wijze kan hier een oplossing bieden. Laboratoria
moeten hiervoor aansluiten op een Hub, wat de meeste laboratoria reeds deden.
Deze gestandaardiseerde publicatie van de resultaten wordt weerhouden in het actieplan eHealth onder punt 5:
“Een laboratorium voor klinische biologie moet deelnemen aan de elektronische uitwisseling
van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen (hierna gezondheidsgegevens

genoemd) via gezondheidssystemen verbonden via het verwijzingsrepertorium van het
eHealth-platform, zoals voorzien in artikel 5, 4°, b), van de wet van 21 augustus 2008
betreffende de installatie en de organisatie van het eHealth-platform.
Om deze deelname te verwezenlijken is het nodig dat een laboratorium voor klinische
biologie zich verbindt met één van de vier volgende gezondheidssystemen:
- Réseau Santé Wallon (RSW), beheerd door de vzw Fratem
- Réseau Santé Bruxellois/Brussels Gezondheidsnetwerk (RSB/BGN), beheerd door
de vzw Abrumet
- Collaboratief Zorgplatform (CoZo), beheerd door de vzw CoZo Vlaanderen
- Vlaams Ziekenhuisnetwerk verbonden aan de KU Leuven (VZNKUL), beheerd door
UZ Leuven
en dat de laboratoriumresultaten opvraagbaar zijn via deze systemen.”
Na goedkeuring van de voorliggende nomenclatuurwijziging door de Nationale Commissie
Artsen-Ziekenfondsen, zal een eerste omzendbrief naar de laboratoria vertrekken.

BUDGETTAIRE WEERSLAG :
Niet van toepassing.

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG :
De publicatie van het resultaat van een laboratoriumanalyse op de Hub onder
gestructureerde elektronische vorm, wordt een verplicht criterium tot terugbetaling van de
verstrekking.

PROCEDURE :
Wettelijke basis: artikel 35, §2, 1° (W 14.7.1994 – initiatief van de Technische
Geneeskundige Raad)
Voorgeschiedenis :
Voorstel van de WG klinische biologie gedaan in zijn zitting van 17/01/2017, 21/03/2017 en 28/11/2017
TGR PL van 20-02-2018, NCAZ van 19/03/2018 en 11/06/2018.

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 en wordt verzocht zich uit te spreken
over het voorstel van verordening in bijlage 3.

TREFWOORDEN :
Klinische biologie

BIJLAGE 1

ANNEXE 1

KONINKRIJK BELGIE

ROYAUME DE BELGIQUE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

— Koninklijk besluit tot wijziging van het
artikel 24, § 9, 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.

— Arrêté royal modifiant l’article 24, § 9,
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.

Filip, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
Onze Groet.

Philippe, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

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

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
er
er
l’article 35, § 1 , alinéa 5, et § 2, alinéa 1 , 1°, modifié
par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi
du 12 décembre 1997;

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 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 het voorstel van de Technische
geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering
van @;

Vu la proposition du Conseil technique médical
formulée au cours de sa réunion du @;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige
evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering, gegeven op @;

Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle
médicaux de l’Institut national d’assurance maladieinvalidité, donné le @;

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

Vu la décision de la Commission nationale médicomutualiste du @;

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

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

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

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

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

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

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van
Begroting van @;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le @;

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;

Vu l'avis @ du Conseil d'Etat, donné le @ en
er
er
application de l’article 84, § 1 , alinéa 1 , 2°, des
lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier
1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS :

Artikel 1. In artikel 24, § 9, 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 21 december 2009, in de bepaling onder
6 wordt tussen het tweede en het derde lid een lid
ingevoegd, luidende :

Article 1 . A l’article 24, § 9, 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 21
décembre 2009, au 6, un alinéa rédigé comme suit est
inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"De resultaten van de analyses zijn op een
elektronisch gestructureerde manier via een Hub
publiek toegankelijk.”.

"Les résultats des analyses sont rendus publiques sur
un hub sous une forme électronique structurée.".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1
janvier 2019.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is
belast met de uitvoering van dit besluit.

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

Gegeven te

Donné à

er

er

VAN KONINGSWEGE :
De Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid,

PAR LE ROI :
La Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

BIJLAGE 2
KLINISCHE BIOLOGIE

Art. 24

officieuze coördinatie

___________________________________________________________________________

AFDELING 11. - Klinische biologie
"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"Artikel 24. § 1.
………

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"§ 9.
1.
Om te mogen worden aangerekend moeten de analyses inzake klinische biologie van artikel 3, § 1, C,
artikel 18, § 2, B, e) en artikel 24 zijn voorgeschreven door de praktiserende die de patiënt in behandeling
heeft, hetzij door een geneesheer in het raam van de algemene of gespecialiseerde geneeskunde, hetzij
door een tandarts in het raam van de tandverzorging, hetzij door een vroedvrouw in het raam van de
verloskundige hulp die tot haar bevoegdheid behoort.
…….
"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 21.12.2009" (in werking 1.3.2010)

"6.
Er moet een protocol op papier of een elektronisch protocol worden opgemaakt van de onderzoeken
die zijn uitgevoerd ingevolge elk voorschrift. In dat protocol, dat door een klinisch bioloog gevalideerd
en geïnterpreteerd wordt voor het geheel van de onderzoeken, worden de resultaten van alle
uitgevoerde analyses vermeld, en ook of ze normaal dan wel pathologisch zijn, alsmede de datum
waarop het (de) monster(s) is (zijn) afgenomen en het toegangsnummer dat aan het voorschrift is
toegewezen. De keuze van de hiervoor gebruikte middelen behoort tot de verantwoordelijkheid van
de klinisch bioloog."
"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"Het moet commentaar of een algemene conclusie bevatten als dat relevant kan zijn voor de
aangeduide diagnose of de behandeling.
“De resultaten van de analyses zijn op een elektronische gestructureerde manier via een Hub
publiek toegankelijk.”
De geneesheer, specialist voor klinische biologie, moet de selectie van de verrichte analyses kunnen
verantwoorden, rekening houdende met de ontvangen medische informatie. De apotheker-bioloog of
de licentiaat in de wetenschappen moet de technische redenen en de instemming van de
behandelend geneesheer die heeft geleid tot de wijziging van de lijst van voorgeschreven analyses,
kunnen verantwoorden.
….

BIJLAGE 3

ANNEXE 3

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

. — Verordening tot wijziging
van
de verordening van 28 juli 2003 tot
uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994.

. — Règlement modifiant le
règlement du 28 juillet 2003 portant exécution
de l’article 22, 11°, de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Het Verzekeringscomité voor geneeskundige
verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering,

Le Comité de l’assurance soins de santé de
l’Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité,

Gelet op de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van @ tot wijziging
van het artikel 24, § 9, 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;

Vu l’arrêté royal du @ modifiant l’article 24, § 9,
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;

Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot
uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige
verzorging
en
uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994;

Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution
de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994;

Gelet op het advies van de Technische
geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn
vergadering van @;

Vu l’avis du Conseil technique médical formulée au
cours de sa réunion du @;

Gelet op het advies van de Nationale commissie
Artsen-ziekenfondsen van @;

Vu l’avis de la Commission nationale médicomutualiste du @;

Na erover te hebben beraadslaagd in haar
vergadering van @;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du
@;

Besluit :

Arrête :

Artikel 1. In de Verordening van 28 juli 2003 tot
uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige
verzorging
en
uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994 wordt een hoofdstuk
XV/2 ingevoegd, luidende :

Article 1 . Dans le Règlement du 28 juillet 2003
portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est
inséré un chapitre XV/2 rédigé comme suit :

“HOOFDSTUK XV/2. – Modaliteiten van publicatie
van de resultaten van de analyses van de klinische
biologie

“CHAPITRE XV/2. – Modalités de publication des
résultats d’analyse de biologie clinique

er

Art. 32/13. Voor de elektronische vorm bedoeld in
artikel 24, § 9, 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, moet
gebruik gemaakt worden van tekst of pdf-formaat.”.

Art. 32/13. Pour le format électronique visé à
l’article 24, § 9, 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, il est fait
usage du format texte ou du format PDF.”.

Art. 2. Deze verordening treedt in werking op
dezelfde dag als het koninklijk besluit van @ tot
wijziging van het artikel 24, § 9, 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.

Art. 2. Ce règlement entre en vigueur le même jour
que l’arrêté royal du @ modifiant l’article 24, § 9, 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.

Brussel, ……………

Bruxelles, le ……………

De Leidend ambtenaar,

De Voorzitter,

Le Fonctionnaire dirigeant,

Le Président,

H. DE RIDDER

J. VERSTRAETEN

H. DE RIDDER

J. VERSTRAETEN

ANNEXE - BIJLAGE 4
NIHII Nr

Name of institution as known at FPS

Location of primary
establishment

Connection
status

#Documents
published

#Patient
contacts (CoZo)

HUB

81165343 A.M.L. B.V.B.A. + RIATOL

PROD

CoZo

84471162 C.R.I. B.V.B.A.

PROD

CoZo

83696152 DERMPAT (Klinisch laboratorium Termote Declerck bvba)

PROD

CoZo

87172514 KLINISCH LABO RIGO

PROD

CoZo

82862051 L.B.S. B.V.B.A.

PROD

CoZo

84661105 LABO LOKEREN B.V.B.A.

PROD

CoZo

84461066 LABORATORIUM NUYTINCK

PROD

CoZo

83460580 LABORATORIUM VAN POUCKE

PROD

CoZo

84166207 MEDIC LAB - KLINISCH LABORATORIUM B.V.B.A. (Nu CRI)

PROD

CoZo

84462452 MEDILAB B.V.B.A. - LABORATORIUM

PROD

CoZo

83461669 MEDISCH LABO BRUYLAND BVBA

PROD

CoZo

83163939 MEDISCH LABORATORIUM - D. VAN WAES

PROD

CoZo

87161329 PRACTIMED - MEDISCH CENTRUM Tessenderlo/Bree

PROD

CoZo

81261650 SOCIAAL MEDISCH - INSTITUUT DER ZUIDERKEMPEN - C.V.B.A. (SOMEDI)

PROD

CoZo

SIGNED

RSW

ACC

RSW

PROD

RSW

PROD

RSW

82465044 MEDISCH CENTRUM VOOR HUISARTSEN

PROD

VZNKUL

81264719 ALGEMEEN KLINISCH LABO - B.V.B.A.

PROD

CoZo

SIGNED

RSW

PROD

CoZo

81196126 Charels Karina en Lockefeer Fabrice - Labo Pathologische Anatomie

84478585 LASOB - FERTILITEITCENTRUM (AZ St Lucas)
85295068 INSTITUT DE PATHOLOGIE ET - DE GÉNÉTIQUE
85461453 LABORATOIRE J. WOESTYN
86260417 Laboratoires Réunis (anc. LABO ANALYSES MEDICALES PH.RALET)
86296841 Laboratoires Réunis (anc. LABO ANALYSES MEDICALES PH.RALET)
85263394 LABORATOIRE DE BIOPATHOLOGIE MÉDICALE
85660896 LABORATOIRE DE MYCOLOGIE (Dr Laure Marie Dartevelle)

82672407 DR LOEB R.M. (Gynéco)
81197017 HistoGeneX NV - Campus Middelheim
89265932 Laboratoire d'analyses biologiques du service francophone du sang Croix Rouge Belgique
81265016 LABORATORIUM VOOR KLINISCHE BIOLOGIE RODE KRUIS-VLAANDEREN
82860665 LABORATORIUM VOOR MEDISCHE MICROBIOLOGIE (LMM WIV-ISP)
85264780 Bouffioux Bernard Joseph - Labo d'Anatomo-pathologie
81365677 CENTRUM VOOR MEDISCHE ANALYSE
85296355 Dr André Gilles SPRL - LABORATOIRE D ANATOMIE PATHOLOGIQUE
89261972 GLM - GROUPE LABOMEDIC
83460481 KLINISCH LABO MAENHOUT - B.V.B.A.
85561819 LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE - BAUDUIN - SITE D'ENGHIEN
84260930 MEDISCH LABO MEDINA B.V.B.A. (Aalter/Dendermonde)
82797022 ULB - INST. DE BIOLOGIE CLINIQUE
85160258 ANALYSES MÉDICALES RISSELIN - S.P.R.L.

ACC

RSW

PROD

CoZo

SIGNED

RSW

PROD

CoZo

82896396 C.M.P. S.P.R.L. - Labo d'Anatomo-pathologie
82696557 Centre d'Anatomie Pathologique - et de Cytologie S.P.R.L.
86363949 CENTRE DE DIAGNOSTIC - LABO DE BIOLOGIE CLINIQUE- ET DE R.I.A.
88196061 Clinique Edmond JACQUES - CSL - LABO ANAPATH
82473160 DR. L. VERHOEVE (Dermatoloog)
82466529 ESCULAB
85360295 INSTITUT PROVINCIAL HYGIÈNE ET BACTÉRIOLOGIE DU HAINAUT
81170489 INSTITUUT VOOR TROPISCHE GENEESKUNDE - CENTRAAL LABO VOOR KLINISCHE BIOLOGIE

PROD

CoZo

ACC

RSW

PROD

RSW

ACC

RSW

PROD

RSW

87160438 LABORATORIUM KLINISCHE ONTLEDINGEN - L.K.O. - L.M.C.

PROD

CoZo

82366658 LABORATORIUM VOOR MEDISCHE ONTLEDINGEN B.V.B.A. (LMO)

PROD

CoZo

86273976 LABORATOIRE AERTS ET FILOT
82896594 Laboratoire d'Analyses Médicales - Roman Païs - Lab Seutin
82699923 Laboratoire de Biologie Moléculaire Clinique - Professeur GALA
82896891 Laboratoire de Cytologie (Cabinet Dr Kalbus Marie France?) (Gyneacologie)
85362473 LABORATOIRE DE L'INSTITUT MÉDICAL SPÉCIALISÉ S.P.R.L.
86265464 Laboratoire Dr J.Collard (fait parti des Labo Bio-Semois)
86160150 LABORATOIRE LUC OLIVIER S.P.R.L. - Groupe Amedes

ANALYSES MEDICALES

84360997 LABORATORIUM GABRIEL PETER (Huisarts/sportgeneesheer - verbonden aan AZ Marie Middelares)

81166333 LAB-PARTNERS - B.V.B.A.
87361861 LACOCQUE J.-A.
82596389 NEW LABPATHO
83860359 SINT-AUGUSTINUSKLINIEK - LABORATORIUM K.E.I. (Oostduinkerke)

