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Betreft : Analyse van het actuariaat:   

 Artikel 14, h) – Oftalmologie – Intravitreale injecties 
 

 
 
Deze maatregel werd niet voorzien in het Akkoord 2018-2019 of de doelstelling 2018. 
 
 
Het voorstel betreft de aanpassing van de toepassingsregels van prestatie: 
 

248334-248345: Intravitreale injectie uitgevoerd in strict aseptische omstandigheden (N115) 
 
 

De volgende zaken worden aangepast ten opzichte van de huidige toepassingsregels: 
 

 1°, c) kleurenfundusfotografie wordt geschrapt; 

 2°, b) aantoonbare diffusie op fluorescentie-angiografie wordt geschrapt; 

 2°, d) beperkte fibrose  

 4° gerekend vanaf de datum van de eerste injectie, wordt het totaal aantal vergoedbare 
injecties beperkt tot 8 per oog tijdens het eerste jaar, tot 6 per oog het tweede jaar en tot 4 per 
jaar en per oog vanaf het derde jaar; 

 
wordt geschrapt en vervangen door : 
 
4° gerekend vanaf de datum van de eerste injectie, wordt het totaal aantal vergoedbare 
injecties beperkt tot 30 per oog gespreid over een periode van 6 jaar en maximaal 4 per jaar en 
per oog vanaf het zevende jaar. 
 

Met de aanpassing van de toepassingsregels is er een herverdeling mogelijk van het aantal injecties over de 
periode van 6 jaar, waarbij het maximum in zowel de huidige als voorgestelde situatie 30 blijft. Globaal wordt 
geen toename van het aantal verstrekkingen verwacht. 
 
 
Tarieven 2018 
 

 
 
Geboekte uitgaven 
 

 
 

Honoraria

AMB HOS
Rechthebbenden 

met 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 

zonder 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 

met 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 

zonder 

voorkeurregeling

N = 0,747709 248334 248345 = N 115 85,99 85,99 85,99 85,99 85,99

Codenummer
Tegemoetkoming

 Ambulant

Tegemoetkoming

Gehospitaliseerd

Nomnr 2013 2014 2015 2016 2017

248334 - 248345 6.579.479,66 7.699.433,16 8.846.001,98 10.268.387,46 12.189.234,29

Totaal 6.579.479,66 7.699.433,16 8.846.001,98 10.268.387,46 12.189.234,29



 

 

Geboekte gevallen 
 

 
 
Geboekte kostprijs 
 

 
 
 
 
Conclusie 
 
Het voorstel wordt als budgetneutraal beschouwd op basis van de behandelingsduur van 6 jaar.  
Er zal een evaluatie gebeuren van deze aanpassing in de nomenclatuur om na te gaan of de huidige 
mediaan van 3,9 prestaties per oog per jaar behouden blijft. 
 
 

: 

Nomnr 2013 2014 2015 2016 2017

248334 - 248345 79.642 91.804 105.293 122.234 144.029

Totaal 79.642 91.804 105.293 122.234 144.029

Nomnr 2013 2014 2015 2016 2017

245733 - 245744 82,61 83,87 84,01 84,01 84,63

Totaal 82,61 83,87 84,01 84,01 84,63


