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Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 
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Dienst Geneeskundige Verzorging 

NATIONALE COMMISSIE ARTSEN-ZIEKENFONDSEN 

 
 

Doc. NCAZ 2018-49     Brussel, 11 juni 2018 

 

BETREFT : 
 
Artsen – Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen – Artikel 14a - Schrappen  van 
nomenclatuurnummer 220216-220220 – Anthrax - Ontwerp van koninklijk besluit 

 

 

BIJLAGEN : 

Bijlage 1 : Ontwerp koninklijk besluit 
Bijlage 2:  Gecoördineerde versie van de nomenclatuur 
Bijlage 3:  Actuariële analyse 
 

 

INHOUD VAN HET VOORSTEL: 

 

1. Schrappen van nomenclatuurnummer 220216-220220: “Exeresis van anthrax  K50” 
 

2. Wijziging omschrijving nomenclatuurnummer 145574-145585:  
 
“ Insnijden van oppervlakkige phlegmone of van anthrax  K10”   
 
 naar  “ Insnijden van oppervlakkige phlegmone       K10”  
 

MOTIVERING : 

1. Schrappen van nomenclatuurnummer 220216-220220: “Exeresis van anthrax  
K50” 
Dit gelet op : 

a. In de betekenis van miltvuur: exerese = obsoleet 
b. In de betekenis van karbonkel: 

 Exerese is zeer zelden aangewezen 

 Voor incisie bestaat 145574-145585 

 Voor een zeldzame excisie bestaat 353231-353242 en 532652-
532663 
 

 

2. Wijziging omschrijving nomenclatuurnummer 145574-145585: “ Insnijden van 
oppervlakkige phlegmone of van anthrax    K10” 

 
De woorden “of van antrax” worden geschrapt bij prestatie 145574-145585 gezien 
“oppervlakkige phlegmone” de lading voldoende dekt. 
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PERSOONLIJK AANDEEL : 

Geen weerslag. 

 

 

BUDGETTAIRE WEERSLAG : 

Dit voorstel leidt tot een besparing van 29 duizend euro. Afhankelijk van welke alternatieve 
bestaande prestatie in de toekomst gebruikt zal worden, kan deze besparing hoger zijn. 

 

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG : 

Geen weerslag. 

 

 

PROCEDURE : 

Wettelijke basis : artikel 35, § 2, 1° - W 14071994 – Initiatief van de Technische 
Geneeskundige Raad. 
 
Voorgeschiedenis: 

TGR werkgroep heelkunde 7 november 2017. 
TGR PL van 20 februari 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 
Heelkunde 

 

 
*** 
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ANNEXE 1 BIJLAGE 1 

  
ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE 

  
SERVICE PUBLIC FEDERAL 

SECURITE SOCIALE 
FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

SOCIALE ZEKERHEID 
  
  

 - Arrêté royal modifiant les articles 3, § 1, A, 
I, et 14, 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 de 
artikelen 3, § 1, A, I, en 14, 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 la proposition du Conseil technique médical 
formulée au cours de sa réunion du 20 février 
2018 ; 

Gelet op het voorstel van de Technische 
geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn 
vergadering van 20 februari 2018;  

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

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

  
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 @; 
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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 3, § 1, A, I, 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 18 juin 2017, dans le libellé de la prestation 
145574-145585, les mots "ou d'anthrax" sont 
abrogés.  

Artikel 1. In artikel 3, § 1, A, I, 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 18 juni 2017 worden in de 
omschrijving van de verstrekking 145574-145585 
de woorden "of van anthrax" opgeheven. 

  
Art. 2. A l’article 14, a), de la même annexe, 
modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 25 
septembre 2016, la prestation 220216-220220 est 
abrogée. 

Art. 2. In artikel 14, a), van dezelfde bijlage, 
laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 
september 2016, wordt de verstrekking 220216-
220220 opgeheven. 

  
  
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 
premier jour du deuxième mois qui suit celui de 
sa publication au Moniteur belge. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste 
dag van de tweede maand na die waarin het is 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

  
  
Art. 4. Le ministre qui a les Affaires sociales dans 
ses attributions est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 

Art. 4. 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 
 

 TECHNISCHE GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN Art. 3  
officieuze coördinatie  
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    HOOFDSTUK III. – GEWONE GENEESKUNDIGE HULP  

      

    AFDELING 1. – Technische geneeskundige verstrekkingen  

      

    "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988) + "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001) + 

"K.B. 23.8.2014" (in werking 1.11.2014)  

    "Art. 3. § 1. A. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen, 

aanrekenbaar door elke arts :"  

      

    I. ANDERE VERSTREKKINGEN DAN DE VERSTREKKINGEN INZAKE 

KLINISCHE BIOLOGIE.  

 

..... 

 

    HUID, SLIJMVLIEZEN, ONDERHUIDSE WEEFSELS.    

 0333 145515 145526 Verwijderen van supra-aponeurotische vreemde lichamen 

dat insnijding in weefsel vergt, exclusief de vreemde 

lichamen uit de oogbol K 20  

        

 0335 145530 145541 Wegnemen van ingegroeide nagel K 20  

        

 0336 145552 145563 Insnijden van panaritium van de pulpa K 10  

        

 0337 145574 145585 Insnijden van oppervlakkige phlegmone of van anthrax K 10  

        

 0338 145596 145600 Insnijden van borstabces K 6  



 ALGEMENE HEELKUNDE Art. 14a 
officieuze coördinatie 
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    AFDELING 5. - Heelkunde.  

      

    "K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016)  

    "Art. 14. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming 

is vereist van geneesheer, specialist voor één van de specialismen die tot 

de uitwendige pathologie behoren :"  

      

    a) de verstrekkingen die tot het specialisme heelkunde (D) behoren : 

algemene verstrekkingen.  

      

 2019 220091 220102 Bioptische afname volgens Daniels K 75  

        

    "K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985)  

"  220113 220124 Volledige heelkundige behandeling van dermale vegetaties K 35 " 

        

 2069 220135 220146 Insnijding van hemorrhoïdale thrombose K 20  

        

 2079 220150 220161 Heelkundige bewerking wegens goedaardige of 

kwaadaardige oppervlakkige tumors of niet traumatische 

letsels aan gelaat of lippen K 30  

        

 2089 220172 220183 Geschrapt door K.B. 30.11.2003 (in werking 1.2.2004)    

        

 2068 220194 220205 Geschrapt door K.B. 30.11.2003 (in werking 1.2.2004)    

        

 2099 220216 220220 Exeresis van anthrax K 50  

        

 2010 220231 220242 Verwijderen van diepliggende, vreemde lichamen uit 

weefsels K 75  

        

 2020 220253 220264 Volledige heelkundige behandeling van diepliggende 

phlegmone K 50  

        

    "K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) + "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007)  

"  220275 220286 Exerese van een onder de aponeurose gelegen expansieve 

tumor uit de weke weefsels K 120 " 

        

    "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007)    

"  220371 220382 Exerese van een onder de aponeurose gelegen sarcoma K 250 " 

        

 2030 220290 220301 ° Baarmoedercurettage, curatieve of exploratieve, eventueel 

inclusief dilatatie en afname voor endo-uterine biopsie K 50  

        

    "K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985)  

"  220312 220323 Heelkundige bewerking wegens diepe tumoren of letsels aan 

het gelaat of lippen, exclusief huidletsels K 120  

        

  220334 220345 Heelkundige bewerking wegens expansieve diepe tumoren 

of letsels aan het gelaat of lippen die brede resectie vert, 

inclusief plastiek K 180 " 
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