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RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING 

Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 
Tervurenlaan 211 - 1150 Brussel 

Dienst Geneeskundige Verzorging 

 

NATIONALE COMMISSIE ARTSEN-ZIEKENFONDSEN 

 

Doc. NCAZ 2018/25    Brussel, 19 maart 2018 
 

BETREFT :   

Artsen - Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen – Wijziging van artikel 24 - 
NTM (niet- tuberculeuze mycobacteriën) – Ontwerp van koninklijk besluit 
 

 

BIJLAGEN : 

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

 

INHOUD VAN HET VOORSTEL : 

Herinvoeren van nieuwe nomenclatuur voor de terugbetaling van het antibiogram voor NTM 
(=non tuberculous mycobacteria) aangezien deze prestatie door de nomenclatuurwijziging 
van 01.08.2017 ongewild niet meer werd voorzien (nomenclatuurwijziging via nota CGV 
2016/073). 

   

A1  H1  Bepalen van de gevoeligheid van NTM (niet- tuberculeuze 
mycobacteriën)  voor antibiotica: het eerste antibioticum 
(Maximum 1)  (cumulregel A) (Diagnoseregel B)                                                                  
B 400 

 
A2  H2  Bepalen van de gevoeligheid van NTM (niet- tuberculeuze 

mycobacteriën)  voor antibiotica: vanaf het tweede antibioticum 
(Maximum 5) (cumulregel A) (Diagnoseregel B)                                                                                                                                      
B 175 

 

Cumulregel A: 

De verstrekkingen A1-H1, A2-H2 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 549614-
549625, 549636-549640, 550734-550745 en 550756-550760. 

 

Diagnoseregel B: 

De gevoeligheid voor antibiotica wordt bepaald voor niet-tuberculeuze mycobacteriën 
waarvan de pathogeniteit door de kliniek, radiologie en microbiologie wordt aangetoond. 
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MOTIVERING : 

Op 01 augustus 2017 werd nomenclatuur geschrapt die toeliet de gevoeligheid van alle 
mycobacteriën voor antibiotica te testen inclusief de NTM en werd deze vervangen door 
nieuwe nomenclatuur die enkel nog toelaat te testen voor M. tuberculosis complex. Zij geldt 
dus niet voor de NTM.  
 

De nieuwe nomenclatuur ingevoerd sinds 01.08.2017 
 

  "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017)   
549614 549625 Bepalen van de gevoeligheid van Mycobacterium 

tuberculosis-complex voor 3 antibiotica van de eerste 
lijn : Isoniazide, Rifampicine, Ethambutol B 1000 

  (Maximum 1)   
     
549636 549640 Bepalen van de gevoeligheid van Mycobacterium 

tuberculosis-complex voor Pyrazinamide B 400 
  (Maximum 1)"   

 

 
Ook de bestaande codes 550734-550745, 550756-550760 voor de bepaling van de 
gevoeligheid van aerobe en anaerobe kiemen aan antibiotica, vermelden dat zij niet gelden 
voor mycobacteriën. Zo is er dus op dit moment geen mogelijkheid meer om het bepalen 
van de gevoeligheid voor antibiotica voor NTM via de nomenclatuur aan te rekenen. 
Nochtans worden in het Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor Mycobacterium jaarlijks 
een 800-tal NTM’s geïdentificeerd. Deze zijn klinisch niet allemaal relevant, soms is er 
sprake van een simpele kolonisatie zonder infectie. Indien de geïdentificeerde pathogeen 
klinisch relevant blijkt en de patiënt vertoont bepaalde klinische en radiologische 
kenmerken, dan kan overgegaan worden tot het uitvoeren van een antibiogram. Dit gebeurt 
in het nationaal referentielaboratorium mycobacterium alsook in enkele bijkomende 
gespecialiseerde laboratoria à rato van +/- 350 stalen op jaarbasis. Het gaat om een 
delicate techniek die veel ervaring vereist. 
Het uitvoeren van deze antibiogrammen bij NTM kadert niet in de missie van het nationaal 
referentielaboratorium, missie die vooral het confirmeren van diagnoses in 2de lijn inhoudt 
alsook de identificatie van kiemen en surveillance. 
Het gaat hier om een diagnosestelling in 1ste lijn dat door enkele gespecialiseerde labs 
wordt uitgevoerd. 

 

Het gaat hier om een rechtzetting. Bij de aanpassing van de nomenclatuur d.d. 01/08/2017 
(nomenclatuurwijziging via nota CGV 2016/073) was een budget van 306.000 € 
beschikbaar waarvan 289.000 € effectief was vereist. Dit oorspronkelijke voorstel bevatte 
dan ook de middelen om tevens het antibiogram voor NTM te financieren nl. een reserve 
van 17.000 €. (het huidige voorstel brengt een meerkost mee van 14.000 €). 

 

PERSOONLIJK AANDEEL : 

Geen wijzigingen 

 
 
 
 
 

BUDGETTAIRE WEERSLAG : 
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De meerkost van dit voorstel NTM van 14.000 € is beschikbaar op het originele budget 
(nomenclatuurwijziging via nota CGV 2016/073) met een reserve van 17.000 €. 

Zie financiële analyse van het actuariaat in de nota NCAZ 2018/13add. 

 

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG : 

Nihil 

 

PROCEDURE : 

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

Voorgeschiedenis : 

TGR Vergadering Klinische biologie van 23-01-2018 
TGR PL van 20-02-2018 

 

 

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. 

 

TREFWOORDEN : 

Speciale technische verstrekkingen 
Klinische Biologie 
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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, § 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. 

 — Arrêté royal modifiant l’article 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. 

  
Filip, Koning der Belgen, Philippe, Roi des Belges, 

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

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, gewijzigd bij de wet van 
20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 
25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 
december 1997, en bij de wet van 10 augustus 
2001; 

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins 
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 
1994, l’article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, modifié 
par la loi du 20 décembre 1995 et par l’arrêté 
royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 
décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001; 

  
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 20 februari 2018;  

Vu la proposition du Conseil technique médical 
formulée au cours de sa réunion du 20 février 
2018; 

  
Gelet op het advies van de Dienst voor 
geneeskundige evaluatie en controle van het 
Rijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, gegeven op 20 februari 
2018; 

Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle 
médicaux de l’Institut national d’assurance 
maladie-invalidité, donné le 20 février 2018; 

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

Vu la décision de la Commission nationale médico-
mutualiste 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 maladie-
invalidité 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 @; 
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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 
application de l’article 84, § 1

er
, alinéa 1

er
, 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, § 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 @, worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 

Article 1
er

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

  
1° in de rubriek 5/MICROBIOLOGIE worden de 

volgende verstrekkingen na de verstrekking 
549636-549640 ingevoegd : 

1° dans la rubrique 5/MICROBIOLOGIE, les 
prestations suivantes sont insérées après la 
prestation 549636-549640 : 

  

A1-H1 A1-H1 
Bepalen van de gevoeligheid van NTM (niet- 
tuberculeuze mycobacteriën) voor antibiotica : het 
eerste antibioticum ...................................... B 400 

Détermination de la sensibilité de MNT 
(mycobacterium non-tuberculosis) aux 
antibiotiques : le premier antibiotique ....... B 400 

(Maximum 1) (Cumulregel A) (Diagnoseregel B) (Maximum 1) (Règle de cumul A) (Règle 
diagnostique B) 

  
A2-H2 A2-H2 
Bepalen van de gevoeligheid van NTM (niet- 
tuberculeuze mycobacteriën) voor antibiotica : 
vanaf het tweede antibioticum 
 ..................................................................... B 175 

Détermination de la sensibilité de MNT 
(mycobacterium non-tuberculosis) aux 
antibiotiques : à partir du deuxième antibiotique 
 ................................................................... B 175 

(Maximum 5) (Cumulregel A) (Diagnoseregel B); (Maximum 5) (Règle de cumul A) (Règle 

diagnostique B); 
  
  
2° in de rubriek "Cumulregels" wordt de volgende 

regel toegevoegd : 
2° dans la rubrique "Règles de cumul, la règle 

suivante est ajoutée : 
  
“A. A. 
De verstrekkingen A1-H1, A2-H2 zijn niet 
cumuleerbaar met de verstrekkingen 549614-
549625, 549636-549640, 550734-550745 en 
550756-550760."; 

Les prestations A1-H1, A2-H2 ne sont pas 
cumulables avec les prestations 549614-549625, 
549636-549640, 550734-550745 et 550756-
550760."; 

  
3° in de rubriek "Diagnoseregels" wordt de 

volgende regel toegevoegd : 
3° dans la rubrique "Règles diagnostiques", la 

règle suivante est ajoutée : 
  
"B. "B. 
De gevoeligheid voor antibiotica wordt bepaald 
voor niet-tuberculeuze mycobacteriën waarvan 
de pathogeniteit door de kliniek, radiologie en 
microbiologie wordt aangetoond.". 

La sensibilité aux antibiotiques est déterminée 
pour une mycobactérie non tuberculeuse dont le 
caractère pathogène est démontré par la clinique, 

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

  
  
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 
  

  
  
  
  
  
  

VAN KONINGSWEGE : PAR LE ROI : 
De Minister van Sociale Zaken 

en Volksgezondheid, 
La Ministre des Affaires sociales  

et de la Santé publique,  
  
  
  
  
  
  
  

M. DE BLOCK 
 



BIJLAGE 2 
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   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   

 

… 

 

  "K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 

26.8.2010" (in werking 1.10.2010) 

  "5/MICROBIOLOGIE 
 

 

… 

 

 

 

       

       

   "K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) 

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

 550454 550465 Kweek van mycobacteriën B 600  

   (Maximum 1)"    

       

   "K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) 

+ "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 

1.8.2017) 

 550476 550480 Identificatie van Mycobacterium tuberculosis B 600  

   (Maximum 1) (Cumulregel 342)    

       

 550491 550502 Identificatie van andere mycobacteriën dan Mycobacterium 

tuberculosis B 1200  

   (Maximum 1) (Diagnoseregel 123)"    

       

   "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017)    

 549614 549625 Bepalen van de gevoeligheid van Mycobacterium 

tuberculosis-complex voor 3 antibiotica van de eerste lijn : 

Isoniazide, Rifampicine, Ethambutol B 1000  

   (Maximum 1)    

       

 549636 549640 Bepalen van de gevoeligheid van Mycobacterium 

tuberculosis-complex voor Pyrazinamide B 400  

  

 

 (Maximum 1)" 

   

       

 A1 H1  Bepalen van de gevoeligheid van NTM (niet-
tuberculeuze mycobacteriën) voor antibiotica : het 
eerste antibioticum B 400  

   (Maximum 1) (Cumulregel A) (Diagnoseregel B)    
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 A2 H2  Bepalen van de gevoeligheid van NTM (niet-tuberculeuze 

mycobacteriën) voor antibiotica : vanaf het tweede 
antibioticum B 175  

   (Maximum 5) (Cumulregel A) (Diagnoseregel B)    

 
 
 

Cumulregel A : 

De verstrekkingen A1-H1, A2-H2 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 
549614-549625, 549636-549640, 550734-550745 en 550756-550760. 

 

Diagnoseregel B : 

De gevoeligheid voor antibiotica wordt bepaald voor niet-tuberculeuze 
mycobacteriën waarvan de pathogeniteit door de kliniek, radiologie en 
microbiologie wordt aangetoond. 
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