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BETREFT:

Artsen - Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen – Wijzigingen van artikel 24bis, § 1:
PCR-testen van de infectueuze agentia in het kader van de orgaantransplantatie - Ontwerp
van koninklijk besluit

(Akkoord NCAZ 2016-2017, Punt 4.2.2)

BIJLAGEN :

Bijlage 1 : Ontwerp van koninklijk besluit
Bijlage 2 : Gecoördineerde tekst van de nomenclatuur

INHOUD VAN HET VOORSTEL :

Uitvoering van punt 4.2.2. van het Nationaal Akkoord Artsen - Ziekenfondsen 2016-2017.

Het bijgevoegde voorstel is een actualisering van het voorstel met betrekking tot de
orgaantransplantatie dat in 2012 door een ad-hocwerkgroep is opgesteld.

Het voorstel bestaat in de creatie van verstrekkingen die bestemd zijn om via PCR bepaalde
infectueuze agentia op te sporen in het kader van de follow-up van de orgaantransplantatie, door
zich te baseren op de wetenschappelijke literatuur:

 CMV

 EBV

 Adenovirus

 Respiratoire pathogenen

 BK polyomavirus

MOTIVERING :

Het domein van de infectieziekten bij transplantaties is de laatste jaren aanzienlijk geëvolueerd.
Nieuwe immunosuppressiva die de kans op afstoting van het transplantaat verkleinen, hebben
ook tot gevolg dat het risico op infectieuze complicaties vergroot (nosocomiale, opportunistische,
gemeenschap-geassocieerde infecties, reactivering van latente infecties).
De behandeling van infecties bij immunosuppressie is altijd moeilijk.
Bovendien kunnen bepaalde infectueuze agentia binnen enkele jaren kankerverwekkend zijn (vb.:
lymfomen voor het EBV).



De ontvangers moeten dus systematisch worden onderzocht om de primaire of secundaire
profylactische strategieën aan te passen.

De duur van de follow-up werd echter vastgesteld op 3 jaar, enerzijds omdat er over dat
onderwerp op lange termijn momenteel weinig epidemiologische gegevens beschikbaar zijn en
anderzijds om budgettaire redenen.

PERSOONLIJK AANDEEL :

Geen persoonlijk aandeel voor de voorkeurrechthebbende.
15 % met een maximum van 8,68 € per verstrekking verleend aan de niet-voorkeur en niet
gehospitaliseerde rechthebbende.

BUDGETTAIRE WEERSLAG :

Het voorstel brengt een meerkost met zich mee van EUR 1.162 duizend. In het akkoord werd
een budget voorzien van EUR 800 duizend. Zie Doc. 2017/75add.

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG :

PROCEDURE :

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

Voorgeschiedenis :

Werkgroep Ad hoc orgaantransplantatie van 31/01/2012 en werkgroep Klinische Biologie van 12/06/2012, 10/05/2016,
18/10/2016, 17/01/2017, 21/03/2017.
TGRPL van 16/05/2017.

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
Klinische biologie



ANNEXE 1 BIJLAGE 1

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

- Arrêté royal modifiant l’article 24bis, § 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
24bis, § 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 24bis, § 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, inséré par l’arrêté royal du 19 mars
2008 et modifié par l’arrêté royal du 2 octobre
2009, est complété par ce qui suit :

Artikel 1. Artikel 24bis, § 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, ingevoegd bij het koninklijk besluit van
19 maart 2008 en gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 2 oktober 2009, wordt als volgt
aangevuld :

A1-H1 A1-H1
Détection quantitative du cytomegalovirus dans le
sang au moyen d’une méthode d’amplification
moléculaire ..........................................B 1533

Opsporen op kwantitatieve wijze van het
cytomegalovirus in het bloed door middel van een
techniek van moleculaire amplificatie........B 1533

La prestation A1-H1 ne peut être portée en
compte que chez des patients ayant bénéficié
d’une transplantation d’organe. Pour les patients
sans traitement prophylactique, elle peut être
portée en compte au maximum 23 fois durant la
première année suivant la transplantation, et
ensuite au maximum 12 fois par an pendant deux
ans. Pour les patients avec traitement
prophylactique, elle peut être portée en compte
au maximum 4 fois par an durant les 3 années
suivant la transplantation.

De verstrekking A1-H1 mag alleen worden
aangerekend voor patiënten die een
orgaantransplantatie hebben ondergaan. Voor de
patiënten zonder profylactische behandeling mag
ze gedurende het eerste jaar na de transplantatie
maximaal 23 maal en vervolgens gedurende twee
jaar maximaal 12 maal per jaar worden
aangerekend. Voor de patiënten met
profylactische behandeling mag ze gedurende
drie jaar na de transplantatie maximaal 4 maal
per jaar worden aangerekend.

A2-H2 A2-H2
Détection quantitative du virus d’Ebstein-Barr
dans le sang au moyen d’une méthode
d’amplification moléculaire ..................B 1533

Opsporen op kwantitatieve wijze van het Epstein-
Barr-virus in het bloed door middel van een
techniek van moleculaire amplificatie........B 1533

La prestation A2-H2 ne peut être portée en
compte que chez des patients séronégatifs ayant
bénéficié d’une transplantation d’organe. Elle
peut être portée en compte au maximum 8 fois
durant la première année suivant la
transplantation, et ensuite au maximum 4 fois par
an pendant deux ans.

De verstrekking A2-H2 mag alleen worden
aangerekend voor seronegatieve patiënten die
een orgaantransplantatie hebben ondergaan. Ze
mag gedurende het eerste jaar na de
transplantatie maximaal 8 maal en vervolgens
gedurende twee jaar maximaal 4 maal per jaar
worden aangerekend.

A3-H3 A3-H3
Détection quantitative du BK polyomavirus dans
le sang au moyen d’une méthode d’amplification
moléculaire ..........................................B 1533

Opsporen op kwantitatieve wijze van het BK
polyomavirus in het bloed door middel van een
techniek van moleculaire amplificatie........B 1533

La prestation A3-H3 ne peut être portée en
compte que chez des patients ayant bénéficié
d’une transplantation rénale. Elle peut être portée
en compte au maximum 4 fois par an durant les

De verstrekking A3-H3 mag alleen worden
aangerekend voor patiënten die een
niertransplantatie hebben ondergaan. Ze mag
gedurende twee jaar na de transplantatie



deux années suivant la transplantation, et ensuite
au maximum 1 fois par an pendant 1 an.

maximaal 4 maal per jaar en vervolgens
gedurende 1 jaar maximaal 1 maal per jaar
worden aangerekend.

A4-H4 A4-H4
Détection d’agent infectieux dans le liquide de
lavage broncho-alvéolaire au moyen d’une
méthode d’amplification moléculaire, le premier
agent infectieux ...................................B 1533

Opsporen van infectieuze agentia in de broncho-
alveolaire lavagevloeistof door middel van een
techniek van moleculaire amplificatie, het eerste
infectieuze agens ......................................B 1533

(Maximum 1) (Maximum 1)

A5-H5 A5-H5
Détection d’agent infectieux dans le liquide de
lavage broncho-alvéolaire au moyen d’une
méthode d’amplification moléculaire, les agents
infectieux suivants ...............................B 1533

Opsporen van infectieuze agentia in de broncho-
alveolaire lavagevloeistof door een techniek van
moleculaire amplificatie, de volgende infectieuze
agentia.......................................................B 1533

(Maximum 7) (Maximum 7)

Les prestations A4-H4 et A5-H5 ne peuvent être
portées en compte que chez des patients ayant
bénéficié d’une transplantation d’organe.

De verstrekkingen A4-H4 en A5-H5 mogen alleen
worden aangerekend voor patiënten die een
orgaantransplantatie hebben ondergaan.

A6-H6 A6-H6
Détection quantitative de l’adénovirus dans le
sang au moyen d’une méthode d’amplification
moléculaire ..........................................B 1533

Opsporen op kwantitatieve wijze van het
adenovirus in het bloed door middel van een
techniek van moleculaire amplificatie........B 1533

La prestation A6-H6 ne peut être portée en
compte que chez des patients ayant bénéficié
d’une transplantation de foie en cas de suspicion
d’infection invasive par l’adénovirus. Elle peut
être portée en compte au maximum 5 fois par
épisode infectieux..

De verstrekking A6-H6 mag alleen worden
aangerekend voor patiënten die een
levertransplantatie hebben ondergaan bij
vermoeden van een invasieve infectie met het
adenovirus. Ze mag maximaal 5 maal per
infectieuze episode worden aangerekend.

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

KLINISCHE BIOLOGIE Art. 24bis
officieuze coördinatie
____________________________________________________________________________________

"K.B. 19.3.2008" (in werking 1.6.2008)

"Artikel 24bis.

Worden als verstrekkingen beschouwd waarvoor de bekwaming van
specialist voor klinische biologie (P) vereist is :

§ 1. Moleculaire Biologische Onderzoeken op genetisch materiaal van
micro-organismen :

……

556850 556861 Opsporen van Toxoplasma gondii B 2000

Deze verstrekking kan slechts worden uitgevoerd onder de volgende
omstandigheden :

1° Diagnose van cerebrale toxoplasmose bij immuungecompromiteerde
patiënten met een positieve serologie voor IgG en met klinische en
radiografische tekenen wijzend op een cerebrale toxoplasmose.

Maximum 1 bepaling per episode.

2° Prenatale diagnose van congenitale toxoplasmose op amniosvocht.

De volgende groepen van patiënten komen in aanmerking :

a) patiënten met seroconversie voor toxoplasma gondii tijdens de
zwangerschap (negatieve IgG bij eerste raadpleging, positief worden van
IgG bij een daaropvolgende bloedafname). De seroconversie moet steeds
bevestigd worden op een tweede serummonster.

b) Patiënten met een serologisch profiel bij het begin van de zwangerschap
waarvan niet met zekerheid kan worden uitgemaakt of de infectie vóór of
na de conceptie optrad. Hiervoor moeten minstens 2 serummonsters
worden onderzocht met een tijdsinterval van minstens 3 weken.

Maximum 1 bepaling per episode.

3° Oppuntstelling van een mors in utero, hydrocefalie, intracerebrale
calcificatie.

Maximum 1 bepaling per episode.

4° Diagnostiek van oculaire toxoplasmose.

Patiënten met positieve serologie voor IgG en indien de oogfundus een
toxoplasma chorioretinitis suggereert.

Maximum 1 bepaling per episode."

1) A1-H1 : Opsporen op kwantitatieve wijze van het cytomegalovirus in het bloed

door middel van een techniek van moleculaire amplificatie B 1533



RD 1: De verstrekking A1-H1 mag alleen worden aangerekend voor patiënten die een
orgaantransplantatie hebben ondergaan. Voor de patiënten zonder profylactische
behandeling mag ze gedurende het eerste jaar na de transplantatie maximaal 23 maal
en vervolgens gedurende twee jaar maximaal 12 maal per jaar worden aangerekend.
Voor de patiënten met profylactische behandeling mag ze gedurende drie jaar na de
transplantatie maximaal 4 maal per jaar worden aangerekend.

2) A2-H2 : Opsporen op kwantitatieve wijze van het Epstein-Barr-virus in het bloed
door middel van een techniek van moleculaire amplificatie B 1533

RD2: De verstrekking A2-H2 mag alleen worden aangerekend voor seronegatieve
patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan. Ze mag gedurende het
eerste jaar na de transplantatie maximaal 8 maal en vervolgens gedurende twee jaar
maximaal 4 maal per jaar worden aangerekend.

3) A3-H3 : Opsporen op kwantitatieve wijze van het BK polyomavirus in het bloed
door middel van een techniek van moleculaire amplificatie B 1533

RD3: De verstrekking A3-H3 mag alleen worden aangerekend voor patiënten die een
niertransplantatie hebben ondergaan. Ze mag gedurende twee jaar na de transplantatie
maximaal 4 maal per jaar en vervolgens gedurende 1 jaar maximaal 1 maal per jaar
worden aangerekend.

4) A4-H4 : Opsporen van infectieuze agentia in de broncho-alveolaire
lavagevloeistof door middel van een techniek van moleculaire amplificatie, het
eerste infectieuze agens (maximum 1) B 1533

A5-H5 : Opsporen van infectieuze agentia in de broncho-alveolaire
lavagevloeistof door middel van een techniek van moleculaire amplificatie, de
volgende infectieuze agentia (maximum 7) B 1533

RD4: De verstrekkingen A4-H4 en A5-H5 mogen alleen worden aangerekend voor
patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan.

5) A6-H6 : Opsporen op kwantitatieve wijze van het adenovirus in het bloed door
middel van een techniek van moleculaire amplificatie B 1533

RD5: De verstrekking A6-H6 mag alleen worden aangerekend voor patiënten die een
levertransplantatie hebben ondergaan bij vermoeden van een invasieve infectie met
het adenovirus. Ze mag maximaal 5 maal per infectieuze episode worden aangerekend.

"K.B. 19.3.2008" (in werking 1.6.2008)

"§ 2. Om de in § 1 vermelde verstrekkingen te mogen aanrekenen moet
voldaan zijn aan de voorwaarden gedefinieerd per parameter onder § 1 en
de toepassingsregels van §§ 4 tot 10 van artikel 24 moeten gerespecteerd
worden."
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