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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

Nota NCAZ 2018-74 Brussel, 25 juni 2018

BETREFT : Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / Geneesheren-
specialisten in de Klinische Biologie - Ontwerp van koninklijk besluit – Wijziging van
artikel 24 (Zeldzame Ziekten)

BIJLAGEN :

Bijlage1: ontwerp van koninklijk besluit
Bijlage 2: gecoördineerde nomenclatuurtekst2
Bijlage 3: actuariële analyse

INHOUD VAN HET VOORSTEL

In artikel 24 van de nomenclatuur worden een aantal verstrekkingen geschrapt of gewijzigd.
41 nieuwe verstrekkingen worden ingevoegd met aanpassing van en toevoeging van
cumul- en diagnoseregels en dit conform het plan voor de zeldzame ziekten ter opsporing
van en ter opvolging van een aantal zeldzame aandoeningen.

In Artikel 24 §1 Chemie worden 19 nieuwe verstrekkingen ingevoerd zowel onder 1/bloed
als 2/urine als 3/cerebrospinaal vocht als 4/faeces als 7/amniosvocht :

1. Specifieke bepalingen van organische zuren met identificatie met
massaspectometrie in CSV

2. Doseren van methylmalonzuur en succinylaceton in bloed
3. Doseren van organische zuren in serum of plasma
4. Afzonderlijk doseren van aminozuren in CSV na fractioneren op kolom
5. Doseren van pipecolinezuur in bloed
6. Doseren van guanidinoacetaat en creatine in bloed
7. Doseren van guanidinoacetaat en creatine in urine
8. Doseren van guanidinoacetaat en creatine in CSV
9. Doseren van galactose-1-fosfaat in erythrocyten
10. Afzonderlijk doseren van cholestanol, 7- en 8-dehydrocholesterol in bloed
11. Afzonderlijk doseren van desmosterol, lathosterol , campesterol, sitosterol, en 27-

hydroxycholesterol in bloed
12. Afzonderlijk doseren van cholestanol, 7- et 8-dehydrocholesterol, desmosterol,

lathosterol , campesterol, sitosterol, en 27-hydroxycholesterol in bloed
13. Afzonderlijk doseren van 7- en 8-dehydrocholesterol in amniosvocht
14. Identificeren van asialotransferrine, monosialotransferrine, en disialotransferrine in

bloed
15. Bepalen van het alfa-1-protease inhibitor (alfa-1-antitrypsine) fenotype in bloed
16. Doseren van pancreas elastase 1 in de faeces
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17. Afzonderlijk doseren van polyolen in urine na fractionering
18. Afzonderlijk doseren van mono- en disacchariden in urine na fractionering
19.Afzonderlijk doseren van polyolen, mono- en disacchariden in urine na fractionering

In Artikel 24 §1 Chemie worden twee verstrekkingen geschrapt nl de chromatografie van
aminozuren in bloed en in urine en wordt één verstrekking gewijzigd aangaande carnitine.
Verder wordt verstrekking 542430-542441 geschrapt en opgenomen in verstrekking
542415-542426 die dus wordt aangepast. Tevens wordt van verstrekking 543756-543760
de omschrijving aangepast zonder wijziging van de B waarde.

1/Bloed
"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

540035 540046 Chromatografie van aminozuren B
(Maximum 1) (Cumulregel 9)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

"2/Urine
543012 543023 Chromatografie van aminozuren B 350

(Maximum 1) (Cumulregel 25)

542393 542404 Specifiek Afzonderlijk doseren van vrij en veresterd
carnitine en acylcarnitine fracties B

500
1000

(Maximum 1) (Diagnoseregel 40)

542415 542426 Specifiek bepalen van C22-C26 vetzuren, fytaanzuur en
pristaanzuur en identificatie met massaspectrometrie
(Maximum 1) (Diagnoseregel 40)
B 3000

542430 542441 Specifiek bepalen van fytaanzuur, en identificatie met
massaspectrometrie B 3000

(Maximum 1) (Cumulregel 67) (Diagnoseregel 59)

In Artikel 24 §1 Chemie/Hormonologie worden vijf nieuwe verstrekkingen ingevoerd zowel
onder 1/bloed als 9/diversen nl. speeksel:

1. Doseren van fibroblast groeifactor 23
2. Doseren van pregnenolone
3. Doseren van 17-hydroxypregnenolone
4. Doseren van pro-insuline
5. Doseren van cortisol in speeksel

In Artikel 24 §1 Hematologie wordt één nieuwe verstrekking ingevoerd:

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

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

543756 543760 Chromatografie van reducerende suikers of oligosacchariden
B 500
(Maximum 1) (Diagnoseregel 40)"
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Uitvoering van een eosine-5-maleïmide test (EMA)

In Artikel 24 §1 Coagulatie en hemostase worden elf nieuwe verstrekkingen ingevoerd:

1. Doseren van α2-antiplasmine 
2. Functionele test van de von Willebrand protease (ADAMTS13)
3. Identificatie van een inhibitor van de von Willebrand protease (ADAMTS13)
4. Diagnose van de von Willebrand ziekte van type 2N
5. Meting van de bindingscapaciteit van von willebrandfactor aan collageen
6. Multimeren patroon van von Willebrandfactor (VWF)
7. Doseren van de von Willebrand factor propeptide (VWF)
8. Detectie van heparine geïnduceerde antilichamen (detectie van heparine

geïnduceerde trombocytopenie)
9. Functionele analyse van antilichamen specifiek voor de heparine geïnduceerde

trombocytopenie
10. Analyse van bloedplaatjes secretie
11. Analyse van stollingsactiviteit van Fletcher factor (plasma prekallikreïne) en

doseren van kininogeen van hoog moleculair gewicht.

In Artikel 24 §1 Immuno-hematologie en niet-infectieuze serologie worden vijf nieuwe
verstrekkingen ingevoerd:

1. Detectie van antilichamen tegen podocytaire antigenen voor de diagnose van
membraneuze glomerulonefritis

2. Detectie van antilichamen tegen podocytaire antigenen in het kader van de
opvolging van een patiënt gekend met membraneuze glomerulonefritis

3. Detectie van antilichamen tegen Acetylcholine receptor
4. Identificatie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230,

DSG, DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay
5. Opvolging van de productie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen

BP180, BP230, DSG, DSG3, collageen VII of envoplakine door
immunoassay

Een aantal cumul- en diagnoseregels worden toegevoegd of geschrapt. Een aantal regels
worden gewijzigd.

MOTIVERING

In het kader van het plan zeldzame aandoeningen dat in 2014 van kracht werd, wordt actie
1 uitgevoerd dat er in bestaat niet-genetische klinisch biologische testen noodzakelijk voor
de diagnose stelling en de opvolging van zeldzame aandoeningen terug te betalen. Deze
testen worden nu reeds in België uitgevoerd of in het buitenland. Zij worden echter niet
terugbetaald en ze zijn ten laste van de patiënt.
In 2014 werd beslist om een haalbaarheidsstudie uit te voeren aangaande de financiering
van niet-genetische klinisch biologische testen. Een eindrapport werd afgeleverd
31.08.2016. Er werd gedurende twee jaar gewerkt aan dit rapport door een werkgroep
samengesteld uit experten uit universitaire centra met ervaring met zeldzame ziekten. 204
niet-genetische analyses die niet worden terugbetaald werden opgelijst.
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Van deze 204 analyses werden er een aantal verwijderd omdat ze klinisch minder pertinent
zijn, niet specifiek voor zeldzame aandoeningen of omdat een terugbetaling in de
nomenclatuur reeds geregeld en imminent is.

De definitieve lijst omhelst 64 analyses, de meerderheid biochemisch: biochemie 38/64,
immuno-hematologie en niet infectieuze serologie 5/64, coagulatie en hemostase 15/64,
hematologie 3/64, hormonologie 3/64. De meest frequente analyses zouden in de
nomenclatuur opgenomen moeten worden. Bepaalde weinig uitgevoerde analyses worden
best toevertrouwd aan referentielaboratoria via conventies en enkele analyses die
uitzonderlijk worden aangevraagd, kunnen in het buitenland geanalyseerd worden. Met
deze buitenlandse expertisecentra kunnen conventies worden getekend.

Deze lijsten met prioritaire analyses werden voorgesteld en goedgekeurd door het
begeleidingscomité voor de actie 1 van het plan alsook door de stuurgroep van het Plan
Zeldzame aandoeningen.

Een overeenkomst werd getekend met het WIV voor 2017 en 2018 om deze drie vormen
van financiering van niet genetische testen op de rails te krijgen. Het invoegen van een
aantal nieuwe verstrekkingen in de bestaande nomenclatuur van artikel 24 is één van de
drie financieringsvormen van de testen. Een terugbetaling via de nomenclatuur zou
gerealiseerd moeten zijn tegen 01 januari 2019. Deze specifieke testen kunnen dan in alle
erkende Belgische laboratoria uitgevoerd worden. Deze testen zullen worden gefinancierd
vanuit het plan zeldzame aandoeningen waar een budget is voorzien. Het WIV zal de
kwaliteitsopvolging van de laboratoria verzekeren.

Vanuit een praktisch standpunt, hebben zeer talrijke vergaderingen plaatsgevonden tussen
het WIV en de leden van de werkgroepen “Zeldzame Ziekten”, “Chemie” en “Hematologie”
van de commissie voor klinische biologie teneinde de B-Waarden te bepalen op basis van
twee criteria :
(i) de kosten van analyses die op dit moment aan de patiënten worden gefactureerd
(meegedeeld aan het WIV door de Belgische laboratoria voor klinische biologie). Deze
kosten houden rekening met verschillende aspecten (kosten van de reactieven, controles,
ijking van het apparaat, werkuren van de laboratoriumtechnoloog, interpretatie door de
klinisch bioloog, andere administratieve kosten, onderhoud van het apparaat).
(ii) de B-Waarden die in artikel 24 van de nomenclatuur al bestaan voor andere analyses
klinische biologie en die overeenkomsten vertonen met de niet-terugbetaalde analyses
waarvoor de voorstellen werden ontwikkeld (dezelfde analysemethode, dezelfde chemische
of biologische klasse van de geanalyseerde samenstellingen).

De jaarlijkse aantallen van elke analyse werden bepaald via enquêtes die werden
verzonden naar alle Belgische laboratoria voor klinische biologie. De labo’s moesten hun
globaal aantal uitgevoerde analyses voor diagnose en opvolging van zeldzame ziekten voor
elk test aangeven en dit voor de periode tussen juni 2015 en juni 2016.
Het gaat hier dus niet alleen maar over diagnostische testen maar ook analyses die voor de
opvolging van de zeldzame ziekten werden uitgevoerd na de diagnose. Er werd dus
rekening gehouden met alle jaarlijkse analyses en niet alleen maar met de analyses
uitgevoerd voor de nieuwe patiënten die worden gediagnostiseerd.

PERSOONLIJK AANDEEL

Nihil
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BUDGETAIRE WEERSLAG

Een bedrag van 387 duizend euro is vereist voor het nomenclatuurvoorstel TGR. Dit
budget wordt overgeheveld van het plan zeldzame ziekten naar de partiële doelstelling
artsen.

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG

Nihil

PROCEDURE

Wettelijke basis :
- artikel 35, § 2, 1° W 14-07-1994 – Initiatief van de Technische Geneeskundige Raad
Voorgeschiedenis:
TGRWG van 20 maart 2018
TGRPL van 12 juni 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

Verstrekking (GVU) - Geneeskundige Verstrekkingen – 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
de artikelen 3, § 1

er
, A en C, en 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 les articles 3,
§ 1

er
, A et C, et 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 @;

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 ziekte- en
invaliditeitsverzekering, gegeven op @;

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

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 3, § 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 3, § 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 bepaling onder A, II, in de rubriek
1/CHEMIE, onder de hoofding 2/Urine, worden
in de verstrekking 120514-120525 de woorden
(Cumulregel 1) vervangen door de woorden
(Cumulregel 1, E);

1° au A, II, dans la rubrique 1/CHIMIE, sous
l’intitulé 2/Urine, à la prestation 120514-
120525, les mots (Règle de cumul 1) sont
remplacés par les mots (Règle de cumul 1,
E);

2° in de bepaling onder C, I, in de rubriek
1/CHEMIE, onder de hoofding 2/Urine,
worden in de verstrekking 125510-125521 de
woorden (Cumulregel 3) vervangen door de
woorden (Cumulregel 3, E).

2° au C, I, dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l’intitulé
2/Urine, à la prestation 125510-125521, les
mots (Règle de cumul 3) sont remplacés par
les mots (Règle de cumul 3, E).

Art. 2. In artikel 24, § 1, van dezelfde bijlage,
laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van @,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 2. A l’article 24, § 1
er

, de la même annexe,
modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du @, les
modifications suivantes sont apportées :

1° in de rubriek 1/CHEMIE, 1° dans la rubrique 1/CHIMIE,

A. onder de hoofding 1/Bloed, A. sous l’intitulé 1/Sang,

1) worden de verstrekkingen 540035-
540046 en 524430-524441 opgeheven;

1) les prestations 540035-540046 et 524430-
524441 sont abrogées;

2) worden in de verstrekking 540050-540061
de woorden (Cumulregel 9) vervangen
door de woorden (Cumulregel B);

2) à la prestation 540050-540061, les mots
(Règle de cumul 9) sont remplacés par
les mots (Règle de cumul B);

3) worden de omschrijving en de
betrekkelijke waarde van de verstrekking
542393-542404 als volgt vervangen :

3) le libellé et la valeur relative de la
prestation 542393-542404 sont remplacés
par ce qui suit :

Afzonderlijk doseren van vrij carnitine en
acylcarnitine fracties ............................B 1000;

Dosage séparé de la carnitine libre et des
fractions de l’acylcarnitine ....................B 1000;

4) in de verstrekking 542415-542426, 4) à la prestation 542415-542426,

a) wordt de omschrijving als volgt
vervangen :

a) le libellé est remplacé par ce qui suit :
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Specifiek bepalen van C22-C26 vetzuren,
fytaanzuur en pristaanzuur en identificatie met
massaspectrometrie;

Détermination spécifique des acides gras C22 -
C26, acide phytanique et acide pristanique avec
identification au moyen d'un spectromètre de
masse;

b) worden de woorden (Cumulregel 67)
opgeheven en worden de woorden
(Diagnoseregel 59) vervangen door de
woorden (Diagnoseregel 40);

b) les mots (Règle de cumul 67) sont
abrogés et les mots (Règle diagnostique
59) sont remplacés par les mots (Règle
diagnostique 40);

5) wordt de hoofding door de volgende
verstrekkingen aangevuld :

5) l’intitulé est complété par les prestations
suivantes :

A1-H1 A1-H1
Doseren van methylmalonzuur en succinylaceton
.............................................................B 1000

Dosage de l’acide méthylmalonique et de la
succinylacétone........................................ B 1000

(Maximum 1) (Cumulregel A)
(Diagnoseregel 40, A)

(Maximum 1) (Règle de cumul A)
(Règle diagnostique 40, A)

A2-H2 A2-H2
Doseren van organische zuren in serum of
plasma .................................................B 3000

Dosage des acides organiques dans le sérum ou
dans le plasma ......................................... B 3000

(Maximum 1) (Cumulregel A)
(Diagnoseregel 40, A)

(Maximum 1) (Règle de cumul A)
(Règle diagnostique 40, A)

A3-H3 A3-H3
Doseren van pipecolinezuur ................B 2000 Dosage de l’acide pipécolique ................. B 2000
(Maximum 1) (Cumulregel B)
(Diagnoseregel 40, B)

(Maximum 1) (Règle de cumul B)
(Règle diagnostique 40, B)

A4-H4 A4-H4
Doseren van guanidinoacetaat en creatine
.............................................................B 2000

Dosage du guanidinoacétate et de la créatine
................................................................ B 2000

(Maximum 1) (Cumulregel C)
(Diagnoseregel 40, C)

(Maximum 1) (Règle de cumul C)
(Règle diagnostique 40, C)

A5-H5 A5-H5
Doseren van galactose-1-fosfaat in erytrocyten
.............................................................B 1000

Dosage du galactose-1-phosphate dans les
érythrocytes .............................................. B 1000

(Maximum 1) (Diagnoseregel 40) (Maximum 1) (Règle diagnostique 40)

A6-H6 A6-H6
Afzonderlijk doseren van cholestanol, 7- en 8-
dehydrocholesterol ..............................B 2000

Dosage séparé du cholestanol, 7- et 8-
dehydrocholesterol ................................... B 2000

(Maximum 1) (Cumulregel D)
(Diagnoseregel 40)

(Maximum 1) (Règle de cumul D)
(Règle diagnostique 40)

A7-H7 A7-H7
Afzonderlijk doseren van desmosterol,
lathosterol, campesterol, sitosterol en 27-
hydroxycholesterol...............................B 2000

Dosage séparé du desmostérol, lathostérol,
campestérol, sitostérol, et 27-Hydroxycholestérol
............................................................ B 2000

(Maximum 1) (Cumulregel D)
(Diagnoseregel 40)

(Maximum 1) (Règle de cumul D)
(Règle diagnostique 40)

A8-H8 A8-H8
Afzonderlijk doseren van cholestanol, 7-en 8-
dehydrocholesterol, desmosterol, lathosterol,
campesterol, sitosterol en 27-hydroxycholesterol
.............................................................B 3000

Dosage séparé du cholestanol, 7- et 8-
dehydrocholestérol, desmostérol, lathostérol,
campestérol, sitostérol, en 27-hydroxycholestérol
............................................................. B 3000
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(Maximum 1) (Cumulregel D)
(Diagnoseregel 40)

(Maximum 1) (Règle de cumul D)
(Règle diagnostique 40)

A9-H9 A9-H9
Identificeren van asialotransferrine,
monosialotransferrine en disialotransferrine
.............................................................B 500

Identification de l’asialotransferrine, de la
monosialotransferrine, et de la disialotransferrine
............................................................. B 500

(Maximum 1) (Diagnoseregel 40, B) (Maximum 1) (Règle diagnostique 40, B)

A10-H10 A10-H10
Bepalen van het alfa-1-protease inhibitor (alfa-1-
antitrypsine) fenotype ..........................B 600

Détermination du phénotype de l’inhibiteur de
l'alpha-1 protéinase (alpha 1- antitrypsine)
............................................................. B 600

(Maximum 1) (Diagnoseregel B, D); (Maximum 1) (Règle diagnostique B, D);

B. onder de hoofding 2/Urine, B. sous l’intitulé 2/Urine,

1) wordt de verstrekking 543012-543023
opgeheven;

1) la prestation 543012-543023 est abrogée;

2) worden in de verstrekking 543034-543045
de woorden (Cumulregel 25) vervangen
door de woorden (Cumulregel B);

2) à la prestation 543034-543045, les mots
(Règle de cumul 25) sont remplacés par
les mots (Règle de cumul B);

3) worden in de verstrekking 543071-543082
de woorden (Cumulregel A) ingevoegd
tussen de woorden (Maximum 1) en
(Diagnoseregel 40);

3) à la prestation 543071-543082, les mots
(Règle de cumul A) sont insérés entre
les mots (Maximum 1) et (Règle
diagnostique 40);

4) wordt de omschrijving van de
verstrekking 543756-543760 als volgt
vervangen :

4) le libellé de la prestation 543756-543760
est remplacé par ce qui suit :

Chromatografie van oligosacchariden; Chromatographie des oligosaccharides;

5) worden de volgende verstrekkingen na
de verstrekking 543756-543760
ingevoegd :

5) les prestations suivantes sont insérées
après la prestation 543756-543760 :

A11-H11 A11-H11
Doseren van guanidinoacetaat en creatine
.............................................................B 2000

Dosage du guanidinoacétate et de la créatine
............................................................. B 2000

(Maximum 1) (Cumulregel C)
(Diagnoseregel 40, C)

(Maximum 1) (Règle de cumul C)
(Règle diagnostique 40, C)

A12-H12 A12-H12
Afzonderlijk doseren van polyolen na
fractionering.........................................B 2000

Dosage séparé des polyols après fractionnement
............................................................. B 2000

(Maximum 1) (Cumulregel E)
(Diagnoseregel 40)

(Maximum 1) (Règle de cumul E)
(Règle diagnostique 40)

A13-H13 A13-H13
Afzonderlijk doseren van mono- en disacchariden
na fractionering....................................B 2000

Dosage séparé des mono- et disaccharides après
fractionnement.......................................... B 2000

(Maximum 1) (Cumulregel E)
(Diagnoseregel 40)

(Maximum 1) (Règle de cumul E)
(Règle diagnostique 40)

A14-H14 A14-H14
Afzonderlijk doseren van polyolen, mono- en
disacchariden na fractionering ............B 3000

Dosage séparé des polyols, mono- et
disaccharides après fractionnement
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............................................................. B 3000
(Maximum 1) (Cumulregel E)
(Diagnoseregel 40);

(Maximum 1) (Règle de cumul E)
(Règle diagnostique 40);

C. de hoofding 3/Cerebrospinaal vocht
wordt door de volgende verstrekkingen
aangevuld :

C. l’intitulé 3/Liquide Céphalo-rachidien est
complété par les prestations suivantes :

A15-H15 A15-H15
Specifiek bepalen van organische zuren met
identificatie met massaspectrometrie
.............................................................B 3000

Dosage spécifique d’acides organiques, avec
identification par spectrométrie
de masse ............................................ B 3000

(Maximum 1) (Cumulregel A)
(Diagnoseregel 40)

(Maximum 1) (Règle de cumul A)
(Règle diagnostique 40)

A16-H16 A16-H16
Afzonderlijk doseren van aminozuren na
fractioneren op kolom ..........................B 2500

Dosage séparé des acides aminés après
fractionnement sur colonne ................. B 2500

(Maximum 1) (Cumulregel B)
(Diagnoseregel 40)

(Maximum 1) (Règle de cumul B)
(Règle diagnostique 40)

A17-H17 A17-H17
Doseren van guanidinoacetaat en creatine

.......................................................B 2000
Dosage du guanidinoacétate et de la créatine
............................................................. B 2000

(Maximum 1) (Cumulregel C)
(Diagnoseregel 40, C);

(Maximum 1) (Règle de cumul C)
(Règle diagnostique 40, C);

D. de hoofding 4/Faeces wordt door de
volgende verstrekking aangevuld :

D. l’intitulé 4/Selles est complété par la
prestation suivante :

A18-H18 A18-H18
Doseren van pancreas elastase 1
.............................................................B 1600

Dosage de l’élastase 1 pancréatique
............................................................. B 1600

(Maximum 1) (Diagnoseregel E); (Maximum 1) (Règle diagnostique E);

E. de hoofding 7/Amniosvocht wordt door de
volgende verstrekking aangevuld :

E. l’intitulé 7/Liquide amniotique est complété
par la prestation suivante :

A19-H19 A19-H19
Afzonderlijk doseren van 7- en 8-
dehydrocholesterol ..............................B 2000

Dosage séparé du 7- et 8-dehydrocholestérol
.................................................................. B 2000

(Maximum 1) (Cumulregel D)
(Diagnoseregel 40);

(Maximum 1) (Règle de cumul D)
(Règle diagnostique 40);

2° in de rubriek 2/CHEMIE : HORMONOLOGIE, 2° dans la rubrique 2/CHIMIE : HORMONOLOGIE,

A. wordt de hoofding 1/Bloed door de
volgende verstrekkingen aangevuld :

A. l’intitulé 1/Sang est complété par les
prestations suivantes :

A20-H20 A20-H20
Doseren van fibroblast groeifactor 23
.............................................................B 700

Dosage du Facteur 23 de croissance du
fibroblaste ................................................. B 700

(Maximum 1) (Diagnoseregel 98) (Maximum 1) (Règle diagnostique 98)

A21-H21 A21-H21
Doseren van pregnenolone .................B 700 Dosage de la prégnénolone ..................... B 700
(Maximum 1) (Diagnoseregel P) (Maximum 1) (Règle diagnostique P)

A22-H22 A22-H22
Doseren van 17-hydroxypregnenolone Dosage de la 17-hydroxyprégnénolone
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.............................................................B 700 ................................................................. B 700
(Maximum 1) (Diagnoseregel P) (Maximum 1) (Règle diagnostique P)

A23-H23 A23-H23
Doseren van pro-insuline.....................B 600 Dosage de la pro-insuline......................... B 600
(Maximum 1) (Diagnoseregel Q); (Maximum 1) (Règle diagnostique Q);

B. wordt de hoofding 9/Diversen door de
volgende verstrekking aangevuld :

B. l’intitulé 9/Divers, est complété par la
prestation suivante :

A24-H24 A24-H24
Doseren van cortisol in speeksel.........B 700 Dosage du cortisol salivaire ..................... B 700
(Maximum 1) (Cumulregel 228, 300, 322)
(Diagnoseregel R);

(Maximum 1) (Règle de cumul 228, 300, 322)
(Règle diagnostique R);

3° de hoofding 7/HEMATOLOGIE wordt door de
volgende verstrekking aangevuld :

3° la rubrique 7/HEMATOLOGIE est complétée par
la prestation suivante :

A25-H25 A25-H25
Uitvoering van een eosine-5-maleïmide test
(EMA) ..................................................B 1000

Réalisation d’un test à l'Eosine 5'maléimide
(EMA) ....................................................... B 1000

(Maximum 1) (Diagnoseregel F); (Maximum 1) (Règle diagnostique F);

4° de rubriek 8/COAGULATIE & HEMOSTASE
wordt door de volgende verstrekkingen
aangevuld :

4° la rubrique 8/COAGULATION & HEMOSTASE
est complétée par les prestations suivantes :

A26-H26 A26-H26
Doseren van alfa2-antiplasmine..........B 1500 Dosage de l’alpha-2 antiplasmine ............ B 1500
(Maximum 1) (Diagnoseregel G) (Maximum 1) (Règle diagnostique G)

A27-H27 A27-H27
Functionele test van de von Willebrand protease
(ADAMTS13) .......................................B 3000

Test fonctionnel de la protéase de von Willebrand
(ADAMTS13) ............................................ B 3000

(Maximum 1) (Diagnoseregel H) (Maximum 1) (Règle diagnostique H)

A28-H28 A28-H28
Identificatie van een inhibitor van de von
Willebrand protease (ADAMTS13) ......B 3000

Identification d’un inhibiteur de la protéase de von
Willebrand (ADAMTS13) .......................... B 3000

(Maximum 1) (Diagnoseregel I) (Maximum 1) (Règle diagnostique I)

A29-H29 A29-H29
Diagnose van de von Willebrand ziekte van type
2N ........................................................B 600

Diagnostic de la maladie de von Willebrand de
type 2N ..................................................... B 600

(Maximum 1) (Diagnoseregel J) (Maximum 1) (Règle diagnostique J)

A30-H30 A30-H30
Meting van de bindingscapaciteit van de von
Willebrandfactor aan collageen ...........B 1000

Mesure de l'activité de liaison du facteur von
Willebrand au collagène ...................... B 1000

(Maximum 1) (Diagnoseregel G) (Maximum 1) (Règle diagnostique G)

A31-H31 A31-H31
Analyse van het multimeren patroon van de von
Willebrand factor (VWF) ......................B 3000

Analyse des multimères du facteur von
Willebrand (VWF) ................................ B 3000

(Maximum 1) (Diagnoseregel K) (Maximum 1) (Règle diagnostique K)

A32-H32 A32-H32
Doseren van de von Willebrand factor propeptide
(VWF) ..................................................B 1000

Dosage du propeptide du facteur von Willebrand
(VWF) .................................................. B 1000

(Maximum 1) (Diagnoseregel L) (Maximum 1) (Règle diagnostique L)
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A33-H33 A33-H33
Detectie van heparine geïnduceerde antilichamen
(detectie van heparine geïnduceerde
trombocytopenie)
.............................................................B 1500

Détection d’anticorps induits par l'héparine
(détection de thrombocytopénie induite par
l'héparine)............................................ B 1500

(Maximum 1) (Diagnoseregel M) (Maximum 1) (Règle diagnostique M)

A34-H34 A34-H34
Functionele analyse van antilichamen specifiek
voor de heparine geïnduceerde trombocytopenie
.............................................................B 3000

Analyse fonctionnelle des anticorps responsables
de thrombocytopénie induite par l'héparine
............................................................. B 3000

(Maximum 1) (Diagnoseregel N) (Maximum 1) (Règle diagnostique N)

A35-H35 A35-H35
Analyse van bloedplaatjes secretie .....B 1000 Test de sécrétion plaquettaire ............. B 1000
(Maximum 1) (Diagnoseregel G) (Maximum 1) (Règle diagnostique G)

A36-H36 A36-H36
Analyse van stollingsactiviteit van Fletcher factor
(plasma prekallikreïne) en doseren van
kininogeen van hoog moleculair gewicht
.............................................................B 400

Analyse de l’activité coagulante du facteur de
Fletcher (prékallikréine plasmatique) et dosage
de kininogène de haut poids moléculaire
............................................................. B 400

(Maximum 1) (Diagnoseregel O) (Maximum 1) (Règle diagnostique O)

5° de rubriek 9/IMMUNO-HEMATOLOGIE &
NIET INF.SEROLOGIE wordt door de
volgende verstrekkingen aangevuld :

5° la rubrique 9/IMMUNO HEMATOLOGIE ET
SEROLOGIE NON-INF. est complétée par les
prestations suivantes :

A37-H37 A37-H37
Detectie van antilichamen tegen podocytaire
antigenen voor de diagnose van membraneuze
glomerulonefritis ..................................B 750

Détection d’anticorps anti-antigènes podocytaires
dans le cadre du diagnostic de glomérulonéphrite
membraneuse ..................................... B 750

(Maximum 1) (Diagnoseregel S) (Maximum 1) (Règle diagnostique S)

A38-H38 A38-H38
Detectie van antilichamen tegen podocytaire
antigenen in het kader van de opvolging van een
patiënt met membraneuze glomerulonefritis
.............................................................B 750

Détection d’anticorps anti-antigènes podocytaires
dans le cadre du suivi d’un patient atteint d’une
glomérulonéphrite membraneuse
............................................................ B 750

(Maximum 1) (Diagnoseregel 53, T) (Maximum 1) (Règle diagnostique 53, T)

A39-H39 A39-H39
Detectie van antilichamen tegen de acetylcholine
receptor................................................B 900

Détection d’anticorps dirigés contre le récepteur
à l’acétylcholine ................................... B 900

(Maximum 1) (Diagnoseregel U, X) (Maximum 1) (Règle diagnostique U, X)

A40-H40 A40-H40
Identificatie van auto-antilichamen tegen de huid
antigenen BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen
VII of envoplakine door immunoassay
.............................................................B 600

Identification d’auto-anticorps dirigés contre les
antigènes de la peau BP180, BP230, DSG,
DSG3, collagène VII ou envoplakine via
immunoassay...................................... B 600

(Maximum 4) (Diagnoseregel V, X) (Maximum 4) (Règle diagnostique V, X)

A41-H41 A41-H41
Opvolging van de productie van auto-
antilichamen tegen de huid antigenen BP180,
BP230, DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine
door immunoassay

Suivi de la production d’auto-anticorps dirigés
contre les antigènes de la peau BP180, BP230,
DSG, DSG3, collagène VII ou envoplakine via
immunoassay ...................................... B 600

(Maximum 2) (Diagnoseregel W, X); (Maximum 2) (Règle diagnostique W, X);
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6° in de rubriek Cumulregels, 6° dans la rubrique Règles de cumul,

a) worden de regels 9, 25 en 67 opgeheven; a) les règles 9, 25 et 67 sont abrogées;

b) worden in de regel 228 de rangnummers
A24-H24 ingevoegd vóór de
rangnummers 435816-435820;

b) dans la règle 228, les numéros
d’ordre A24-H24 sont insérés avant
les numéros d’ordre 435816-
435820;

c) worden in de regel 300 de rangnummers
A24-H24 ingevoegd vóór de
rangnummers 435536-435540;

c) dans la règle 300, les numéros d’ordre
A24-H24 sont insérés avant les
numéros d’ordre 435536-435540;

d) wordt de rubriek als volgt aangevuld : d) la rubrique est complétée par ce qui
suit :

A A
De verstrekkingen A1-H1, A2-H2, A15-H15 zijn
onderling niet cumuleerbaar en ook niet
cumuleerbaar met de verstrekking 543071-
543082.

Les prestations A1-H1, A2-H2, A15-H15 ne sont
pas cumulables entre elles et également pas
cumulables avec la prestation 543071-543082.

B B
Van de verstrekkingen 540050-540061, 543034-
543045, A3-H3 en A16-H16 mogen er slechts
twee aangerekend worden.

Des prestations 540050-540061, 543034-543045,
A3-H3 et A16-H16, seules deux d’entre elles
peuvent être portées en compte.

C C
Van de verstrekkingen A4-H4, A11-H11, A17-H17
mogen er slechts twee aangerekend worden.

Des prestations A4-H4, A11-H11, A17-H17
seules deux d’entre elles peuvent être portées en
compte.

D D
De verstrekkingen A6-H6, A7-H7, A8-H8, A19-
H19 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

Les prestations A6-H6, A7-H7, A8-H8, A19-H19
ne sont pas cumulables entre elles.

E E
De verstrekkingen 120514-120525, 125510-
125521, A12-H12, A13-H13, A14-H14 mogen
onderling niet worden gecumuleerd.

Les prestations 120514-120525, 125510-125521,
A12-H12, A13-H13, A14-H14 ne sont pas
cumulables entre elles.;

7° in de rubriek Diagnoseregels, 7° dans la rubrique Règles diagnostiques,

a) wordt de regel 40 als volgt vervangen : a) la règle 40 est remplacée par ce qui
suit :

40 40
De verstrekkingen 543071-543082, 543756-
543760, 542393-542404, 542474-542485,
542496-542500, 543896-543900, 542511-
542522, 543911-543922, 543933-543944,
544294-544305, 543830-543841, 542415-
542426,543852-543863, A1-H1, A2-H2, A3-H3,
A4-H4, A5-H5, A6-H6, A7-H7, A8-H8, A9-H9,
A11-H11, A12-H12, A13-H13, A14-H14, A15-
H15, A16-H16, A17-H17 en A19-H19 mogen
enkel worden aangerekend aan de Z.I.V. met het
oog op de diagnose of opvolging van een
aangeboren metabole ziekte.";

Les prestations 543071-543082, 543756-543760,
542393-542404, 542474-542485, 542496-
542500, 543896-543900, 542511-542522,
543911-543922, 543933-543944, 544294-
544305, 543830-543841, 542415-542426,
543852-543863, A1-H1, A2-H2, A3-H3, A4-H4,
A5-H5, A6-H6, A7-H7, A8-H8, A9-H9, A11-H11,
A12-H12, A13-H13, A14-H14, A15-H15, A16-
H16, A17-H17 en A19-H19 ne peuvent être
portées en compte à l'AMI qu'en vue du
diagnostic ou du suivi d'une maladie métabolique
congénitale.";
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b) wordt de regel 53 als volgt vervangen : b) la règle 53 est remplacée par ce qui
suit :

53 53
De verstrekkingen 556290 – 556301 en A38-H38
mogen maximum 4 maal per kalenderjaar
aangerekend worden.;

Les prestations 556290-556301 et A38-H38
peuvent être portées en compte maximum 4 fois
par année civile.;

c) worden in de regel 59 de woorden
, 542430-542441 opgeheven;

c) dans la règle 59, les mots , 542430-
542441 sont abrogés;

d) worden in de regel 98 de woorden De
verstrekkingen 559333-559344 en
434512-434523 vervangen door de
woorden De verstrekkingen 559333-
559344, 434512-434523 en A20-H20;

d) dans la règle 98, les mots Les
prestations 559333-559344 et 434512-
434523 sont remplacés par les mots
Les prestations 559333-559344,
434512-434523 et A20-H20;

e) de rubriek wordt als volgt aangevuld : e) la rubrique est complétée par ce qui
suit :

A A
De verstrekkingen A1-H1, A2-H2 mogen enkel
worden aangerekend voor patiënten met
methylmalonacidemie of tyrosinemie type 1 die
worden behandeld in een gespecialiseerd
centrum voor zeldzame monogenische erfelijke
metabole ziekten dat geconventioneerd is.

Les prestations A1-H1, A2-H2 peuvent
uniquement être portées en compte pour des
patients atteints d’acidémie méthylmalonique ou
de tyrosinémie de type 1 et qui sont suivis au sein
d’un centre spécialisé pour les maladies
métaboliques monogéniques héréditaires
conventionné.

B B
De verstrekkingen A3-H3, A9-H9, A10-H10
mogen enkel worden aangerekend wanneer zij
worden voorgeschreven door een arts-specialist
in één van de disciplines die tot de inwendige
pathologie behoren.

Les prestations A3-H3, A9-H9, A10-H10 peuvent
uniquement être portées en compte si elles sont
prescrites par un médecin spécialiste dans l’une
des disciplines relevant de la pathologie interne.

C C
De verstrekkingen A4-H4, A11-H11, A17-H17
mogen enkel worden aangerekend wanneer zij
worden voorgeschreven door een arts-specialist
in één van de disciplines die tot de inwendige
pathologie behoren met het oog op de diagnose
van een defect in het creatine metabolisme.

Les prestations A4-H4, A11-H11, A17-H17
peuvent uniquement être portées en compte si
elles sont prescrites par un médecin spécialiste
dans l’une des disciplines relevant de la
pathologie interne dans le cadre du diagnostic
d’un déficit du métabolisme de la créatine.

D D
De verstrekking A10-H10 mag enkel worden
aangerekend in het geval van een klinisch
vermoeden van alfa-1 antitrypsinedeficiëntie of
een gedaalde alfa-1-protease inhibitor (alfa-1-
antitrypsine) concentratie in bloed.

La prestation A10-H10 peut uniquement être
portée en compte en cas de suspicion clinique de
déficience en alpha 1-antitrypsine ou en cas de
concentration diminuée de d'alpha-1 protéinase
inhibiteur (alpha 1-antitrypsine) dans le sang.

E E
De verstrekking A18-H18 mag enkel worden
aangerekend wanneer zij wordt voorgeschreven
door een arts-specialist in één van de disciplines
die tot de inwendige pathologie behoren en
maximum twee keer per kalenderjaar.

La prestation A18-H18 peut uniquement être
portée en compte si elle est prescrite par un
médecin spécialiste dans l’une des disciplines
relevant de la pathologie interne et maximum 2
fois par année civile.

F F
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De verstrekking A25-H25 mag enkel worden
aangerekend voor patiënten waarvoor er tekens
van hemolyse zijn (stijging van reticulocyten, van
de lactaatdehydrogenase of van bilirubine of
vermindering van haptoglobine) ofwel een
familiale voorgeschiedenis van sferocytose is.

La prestation A25-H25 peut uniquement être
portée en compte pour des patients pour lesquels
il y a des signes d’hémolyse (augmentation des
réticulocytes, de la lactate déshydrogénase ou de
la bilirubine, ou diminution de l’haptoglobine) ou
bien un historique familial de sphérocytose.

G G
De verstrekkingen A26-H26, A30-H30, A35-H35
mogen enkel worden aangerekend voor patiënten
met bloedingsdiathese.

Les prestations A26-H26, A30-H30, A35-H35
peuvent uniquement être portées en compte pour
des patients atteints de diathèse hémorragique.

H H
De verstrekking A27-H27 mag enkel worden
aangerekend voor de diagnose van patiënten
waarvoor een klinisch vermoeden bestaat van
trombotische microangiopathie ofwel bij de
opvolging van een patiënt met trombotische
microangiopathie en maximum 52 keer per
kalenderjaar.

La prestation A27-H27 peut uniquement être
portée en compte pour le diagnostic des patients
pour lesquels il y a une suspicion clinique de
micro-angiopathie thrombotique ou bien pour le
suivi d’un patient atteint de micro-angiopathie
thrombotique et maximum 52 fois par année
civile.

I I
De verstrekking A28-H28 mag enkel worden
aangerekend in het geval van een ADAMTS13
(von Willebrand protease) activiteit van <0.3 IU/ml
(<30%).

La prestation A28-H28 peut uniquement être
portée en compte si l’activité de l’ADAMTS13
(protéase du facteur von Willebrand) est <0.3
IU/mL (<30%).

J J
De verstrekking A29-H29 mag enkel worden
aangerekend in het geval van een ratio Factor
VIII/VWF:Ag <0.6.

La prestation A29-H29 peut uniquement être
portée en compte si le ratio Facteur VIII / VWF:Ag
est <0.6.

K K
De verstrekking A31-H31 mag enkel worden
aangerekend in het geval van een ratio
VWF:RCo/VWF:Ag<0.6 ofwel een activiteit van
de VWF <40%.

La prestation A31-H31 peut uniquement être
portée en compte si le ratio VWF:RCo / VWF:Ag
est <0.6 ou si l’activité du VWF est <40%.

L L
De verstrekking A32-H32 mag enkel worden
aangerekend in het geval van VWF: Ag of VWF
activiteit <40%.

La prestation A32-H32 peut uniquement être
portée en compte si l’activité de VWF: Ag ou
VWF <40%.

M M
De verstrekking A33-H33 mag enkel worden
aangerekend in het geval van klinisch vermoeden
van heparine geïnduceerde trombocytopenie
(bepaald op basis van een vermindering van het
aantal bloedplaatjes, aanwezigheid van trombose
of trombosesequellen, in afwezigheid van andere
oorzaken van trombocytopenie).

La prestation A33-H33 peut uniquement être
portée en compte en cas de suspicion clinique de
thrombocytopénie induite par l'héparine (établie
sur base d’une diminution du taux de plaquettes,
de la présence de thrombose ou des séquelles
de trombose, en l’absence d’autres causes de
thrombocytopénie).

N N
De verstrekking A34-H34 mag enkel worden
aangerekend in het geval van heparine
geïnduceerde antilichamen die aangetoond
werden door een immunologische techniek of bij
een 4T score >6.

La prestation A34-H34 peut uniquement être
portée en compte si la présence d’anticorps
induits par l’héparine a été mise en évidence par
technique immunologique ou si le score 4T est
>6.
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O O
De verstrekking A36-H36 mag enkel worden
aangerekend in het geval van verlengde
geactiveerde partiële tromboplastinetijd met een
normale aanwezigheid van factoren II, V, VIII, IX,
X, XI, XII en fibrinogeen.

La prestation A36-H36 peut uniquement être
portée en compte en cas de temps de
thromboplastine partielle activée prolongé avec
un taux normal pour les facteurs II, V, VIII, IX, X,
XI, XII et du fibrinogène.

P P
De verstrekkingen A21-H21 en A22-H22 mogen
enkel worden aangerekend wanneer zij worden
voorgeschreven door een arts-specialist in één
van de disciplines die tot de inwendige pathologie
behoren met het oog op de diagnose of de
opvolging van het adrenogenitaal syndroom en
maximum 5 keer per kalenderjaar.

Les prestations A21-H21 et A22-H22 peuvent
uniquement être portées en compte si elles sont
prescrites par un médecin spécialiste dans l’une
des disciplines relevant de la pathologie interne,
en vue du diagnostic ou suivi d’hyperplasie
congénitale des surrénales et maximum 5 fois par
année civile.

Q Q
De verstrekking A23-H23 mag enkel worden
aangerekend wanneer zij worden
voorgeschreven door een arts-specialist in één
van de disciplines die tot de inwendige pathologie
behoren in geval van hypoglycemie met het oog
op de diagnose van een insulinoma en maximum
5 keer per kalenderjaar.

La prestation A23-H23 peut uniquement être
portée en compte si elle est prescrite par un
médecin spécialiste dans l’une des disciplines
relevant de la pathologie interne, en cas
d’hypoglycémie et en vue du diagnostic d’un
insulinome et maximum 5 fois par année civile.

R R
De verstrekking A24-H24 mag enkel worden
aangerekend wanneer zij worden
voorgeschreven door een arts-specialist in één
van de disciplines die tot de inwendige pathologie
behoren met het oog op de diagnose of de
opvolging van de ziekte van Cushing.

La prestation A24-H24 peut uniquement être
portée en compte si elle est prescrite par un
médecin spécialiste relevant de la pathologie
interne, en vue du diagnostic ou suivi du
syndrome de Cushing.

S S
De verstrekking A37-H37 mag enkel worden
aangerekend bij vermoeden van membraneuze
glomerulonefritis.

La prestation A37-H37 peut uniquement être
portée en compte en cas de suspicion de
glomérulonéphrite membraneuse.

T T
De verstrekking A38-H38 mag enkel worden
aangerekend bij opvolging van een patiënt met
membraneuze glomerulonefritis.

La prestation A38-H38 peut uniquement être
portée en compte pour le suivi d’un patient atteint
de glomérulonéphrite membraneuse.

U U
De verstrekking A39-H39 mag enkel worden
aangerekend bij vermoeden van myasthenia
gravis of voor de opvolging van een patiënt met
myasthenia gravis.

La prestation A39-H39 peut uniquement être
portée en compte en cas de suspicion de
myasthenia gravis ou bien pour le suivi d’un
patient atteint de myasthenia gravis.

V V
De verstrekking A40-H40 mag enkel worden
aangerekend om de diagnose te stellen bij
vermoeden van een auto-immune bulleuze
dermatose.

La prestation A40-H40 peut uniquement être
portée en compte pour poser un diagnostic en
cas de suspicion de dermatite bulleuse auto-
immune.

W W
De verstrekking A41-H41 mag enkel worden
aangerekend bij opvolging van een auto-immune
bulleuze dermatose.

La prestation A41-H41 peut uniquement être
portée en compte pour le suivi d’une dermatite
bulleuse auto-immune.
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X X
De verstrekkingen A39-H39, A40-H40 en A41-
H41 mogen maximum twee maal per
kalenderjaar aangerekend worden.

Les prestations A39-H39, A40-H40, A41-H41
peuvent être portées en compte maximum deux
fois par année civile.

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

Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken
is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4. 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
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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 :"

……

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001)

"II. KLINISCHE BIOLOGIE.
Verstrekkingen verricht door een erkend huisarts of een algemeen
geneeskundige met verworven rechten."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

"1/CHEMIE

……

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

"2/Urine
120514 120525 Doseren van glucose of andere reducerende suikers B 60

(Maximum 1) (Cumulregel 1, E) (Diagnoseregel 1)

…….

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

"C. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen waarvoor de
bekwaming van geneesheer-specialist (B) is vereist :

I. KLINISCHE BIOLOGIE

1/CHEMIE

……
"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

"2/Urine
125510 125521 Doseren van glucose of andere reducerende suikers B 60

(Maximum 1) (Cumulregel 3, E) (Diagnoseregel 1)
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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

1/Bloed"

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B.

26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

540013 540024 Doseren van myoglobine met een immunologische methode B 200
(Maximum 1) (Cumulregel 10)"

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

540035 540046 Chromatografie van aminozuren B 350
(Maximum 1) (Cumulregel 9)

540050 540061 Afzonderlijk doseren van aminozuren na fractioneren op
kolom B 2500
(Maximum 1) (Cumulregel 9 B)

…

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

542371 542382 D-Xylose resorptietest, doseren van D-Xylose B 600
(Maximum 1)

542393 542404 Specifiek Afzonderlijk doseren van vrij en veresterd carnitine en
acylcarnitine fracties B

500
1000

(Maximum 1) (Diagnoseregel 40)

542415 542426 Specifiek bepalen van C22-C26 vetzuren, fytaanzuur en
pristaanzuur en identificatie met massaspectrometrie B 3000
(Maximum 1) (Cumulregel 67) (Diagnoseregel 59 40)

542430 542441 Specifiek bepalen van fytaanzuur, en identificatie met
massaspectrometrie B 3000
(Maximum 1) (Cumulregel 67) (Diagnoseregel 59)

542452 542463 Specifiek bepalen van galzuren, en identificatie met
massaspectrometrie B 3000
(Maximum 1) (Diagnoseregel 59, 60)

…

In lopende

Kabinet

verstrekking

opgeheven

542754 542765 Doseren van degradatieproduct van collageen type 1 B 400
(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)"

A1-H1 Doseren van methylmalonzuur en succinylaceton B 1000
(Maximum 1) (cumulregel A) (Diagnoseregel 40, A)
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A2-H2 Doseren van organische zuren in serum of plasma B 3000
(Maximum 1) (cumulregel A) (Diagnoseregel 40, A)

A3-H3 Doseren van pipecolinezuur B 2000
(Maximum 1) (Cumulregel B)(Diagnoseregel 40, B)

A4-H4 Doseren van guanidinoacetaat en creatine B 2000
(Maximum 1) (Cumulregel C) (Diagnoseregel 40, C)

A5-H5 Doseren van galactose-1-fosfaat in erytrocyten B 1000
(Maximum 1) (Diagnoseregel 40)

A6-H6 Afzonderlijk doseren van cholestanol, 7- en 8-dehydrocholesterol B 2000
(Maximum 1) (Cumulregel D) (Diagnoseregel 40)

A7-H7 Afzonderlijk doseren van desmosterol, lathosterol, campesterol, sitosterol en 27-
hydroxycholesterol B 2000
(Maximum 1) (Cumulregel D) (Diagnoseregel 40)

A8-H8 Afzonderlijk doseren van cholestanol, 7-en 8-dehydrocholesterol, desmosterol, lathosterol,
campesterol, sitosterol en 27-hydroxycholesterol B 3000
(Maximum 1) (Cumulregel D) (Diagnoseregel 40)

A9-H9 Identificeren van asialotransferrine, monosialotransferrine en disialotransferrine B 500
(Maximum 1) (Diagnoseregel 40, B)

A10-H10 Bepalen van het alfa-1-protease inhibitor (alfa-1-antitrypsine) fenotype B 600
(Maximum 1) (Diagnoseregel B, D)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

"2/Urine
543012 543023 Chromatografie van aminozuren B 350

(Maximum 1) (Cumulregel 25)

543034 543045 Afzonderlijk doseren van aminozuren na fractionering op
kolom B 2500
(Maximum 1) (Cumulregel 25 B)"

………

543071 543082 Specifiek bepalen van organische zuren, met identificatie
met massaspectrometrie B 3000
(Maximum 1) (Cumulregel A) (Diagnoseregel 40)"

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

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

543756 543760 Chromatografie van reducerende suikers of oligosacchariden
B 500
(Maximum 1) (Diagnoseregel 40)"

…
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A11-H11 Doseren van guanidinoacetaat en creatine B 2000

(Maximum 1) (Cumulregel C) (Diagnoseregel 40, C)

A12-H12 Afzonderlijk doseren van polyolen na fractionering B 2000

(Maximum 1) (Cumulregel E) (Diagnoseregel 40)

A13-H13 Afzonderlijk doseren van mono-en disacchariden na fractionering B 2000

(Maximum 1) (Cumulregel E) (Diagnoseregel 40)

A14-H14 Afzonderlijk doseren van polyolen, mono-en disacchariden na fractionering B 3000

(Maximum 1) (Cumulregel E) (Diagnoseregel 40)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

"3/Cerebrospinaal vocht

…

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

544294 544305 Specifiek doseren van gamma-aminoboterzuur B 3000
(Maximum 1) (Diagnoseregel 40)"

A15-H15 Specifiek bepalen van organische zuren met identificatie met massaspectrometrie
B 3000

(Maximum 1) )(Cumulregel A) (Diagnoseregel 40)

A16-H16 Afzonderlijk doseren van aminozuren na fractioneren op kolom B 2500
(Maximum 1) (Cumulregel B) (Diagnoseregel 40)

A17-H17 Doseren van guanidinoacetaat en creatine B 2000
(Maximum 1) (Cumulregel C) (Diagnoseregel 40, C)

4/Faeces

A18-H18 Doseren van pancreas elastase 1 B 1600
(Maximum 1) (Diagnoseregel E)

7/Amniosvocht

…

A19 –H19 Afzonderlijk doseren van 7- en 8-dehydrocholesterol B 2000
(Maximum 1) (Cumulregel D) (Diagnoseregel 40)

2/CHEMIE : HORMONOLOGIE

1/Bloed

…
559650 559661 Doseren van sex hormoon-bindend globuline (SHBG) B 400

(Maximum 1) (Cumulregel 112, 211, 322)"
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A20 H20 Doseren van fibroblast groeifactor 23 B 700
(Maximum 1) (Diagnoseregel 98)

A21 H21 Doseren van pregnenolone B 700
(Maximum 1) (Diagnoseregel P)

A22 H22 Doseren van 17-hydroxypregnenolone B 700
(Maximum 1) (Diagnoseregel P)

A23 H23 Doseren van pro-insuline B 600
(Maximum 1) (Diagnoseregel Q)

"K.B. 9.12. 1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

"2/Urine
3/Cerebrospinaal vocht
"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

"9/Diversen
546416 546420 Doseren van oestrogeen- en progesteronreceptoren in

borsttumoren, ongeacht het aantal afnamen, met een
immunologische methode B 5000
(Maximum 1) (Cumulregel 66)"

A24 H24 Doseren van cortisol in speeksel B 700
(Maximum 1)(Cumulregel 228, 300, 322) (Diagnoseregel R)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"7/HEMATOLOGIE"
…

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

553254 553265 Bepalen van de globulaire resistentie met hemolysecurve (minimum 10
punten) B 175
(Maximum 1)

A25 H25 Uitvoering van een eosine-5-maleïmide test (EMA) B 1000
(Maximum 1) (Diagnoseregel F)

8/COAGULATIE & HEMOSTASE"

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B.

26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

554013 554024 Volledige studie van de thrombocytenaggregatie in aanwezigheid
van verscheidene inductoren met continu registreren van
aggregatiecurven, ten minste drie inductoren B 1000
(Maximum 1)"

…
553313 553324 Bepaling van anti Xa activiteit voor monitoring van een behandeling

met anticoagulantia B 1000
(Maximum 1) (Diagnoseregel 107)"

A26 H26 Doseren van alfa2-antiplasmine B 1500
(Maximum 1) (Diagnoseregel G)

A27 H27 Functionele test van de von Willebrand protease (ADAMTS13) B 3000
(Maximum 1) (Diagnoseregel H)

A28 H28 Identificatie van een inhibitor van de von Willebrand protease (ADAMTS13)
B 3000
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(Maximum 1) (Diagnoseregel I)

A29 H29 Diagnose van de von Willebrand ziekte van type 2N B 600
(Maximum 1) (Diagnoseregel J)

A30 H30 Meting van de bindingscapaciteit van de von Willebrandfactor aan collageen
B 1000

(Maximum 1) (Diagnoseregel G)

A31 H31 Multimeren patroon van de von Willebrand factor (VWF) B 3000
(Maximum 1) (Diagnoseregel K)

A32 H32 Doseren van de von Willebrand factor propeptide (VWF) B 1000
(Maximum 1) (Diagnoseregel L)

A33 H33 Detectie van heparine geïnduceerde antilichamen (detectie van heparine
trombocytopenie) B 1500
(Maximum 1) (Diagnoseregel M)

A34 H34 Functionele analyse van antilichamen specifiek voor de heparine
geïnduceerde trombocytopenie B 3000
(Maximum 1) (Diagnoseregel N)

A35 H35 Analyse van bloedplaatjes secretie B 1000
(Maximum 1) (Diagnoseregel G)

A36 H36 Analyse van stollingsactiviteit van Fletcher factor (plasma prekallikreïne) en
doseren van kininogeen van hoog moleculair gewicht B 400
(Maximum 1) (Diagnoseregel O)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF.SEROLOGIE"

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B.

26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

555015 555026 Bepalen van de bloedgroepen ABO-RH1 B 150
…. (Maximum 1)"

553593 553604 Evaluatie van de alternatieve complementpathway B 700
(Maximum 1) (Diagnoseregel 116)"

A37 H37 Detectie van antilichamen tegen podocytaire antigenen voor de diagnose van membraneuze
glomerulonefritis B 750
(maximum 1) (Diagnoseregel S)

A38 H38 Detectie van antilichamen tegen podocytaire antigenen in het kader van de opvolging van
een patiënt gekend met membraneuze glomerulonefritis

B 750
(maximum1) (Diagnoseregel 53, T)

A39 H39 Detectie van antilichamen tegen acetylcholine receptor B 900
(Maximum 1) (Diagnoseregel U, X)

A40 H40 Identificatie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230,
DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay

B 600
(Maximum 4) (Diagnoseregel V,X)
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A41 H41 Opvolging van de productie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen
BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay

B 600
(Maximum 2) (Diagnoseregel W,X)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"Cumulregels.

1
De verstrekkingen 120153 - 120164, 120175 - 120186, 120190 - 120201 mogen niet worden gecumuleerd
met verstrekkingen 120050 - 120061 en 120514 - 120525."

…

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"9
De verstrekkingen 540035 - 540046 en 540050 - 540061 mogen onderling niet worden
gecumuleerd."

…

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"25
De verstrekkingen 543012 - 543023 en 543034 - 543045 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

…

67
De verstrekkingen 542415 - 542426 en 542430 - 542441 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

…

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"228
De verstrekkingen A24-H24, 435816 - 435820 en 546033 - 546044 mogen onderling niet worden
gecumuleerd.

…

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"300
De verstrekkingen A24-H24, 435536 - 435540 en 546674 - 546685 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"322
Wanneer meer dan vijf doseringen van een hormoon worden verricht bij een stimulatie- of remmingsproef of
bij de evaluatie van een nycthemerale cyclus, mogen maximum vijf doseringen worden aangerekend aan de
ZIV.

A
De verstrekkingen A1-H1, A2-H2, A15-H15 zijn onderling niet cumuleerbaar en ook niet
cumuleerbaar met de verstrekking 543071-543082.
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B
Van de verstrekkingen 540050-540061, 543034-543045, A3-H3 en A16-H16 mogen er slechts twee
aangerekend worden.

C
Van de verstrekkingen A4-H4, A11-H11, A17-H17 mogen er slechts twee aangerekend worden.

D
De verstrekkingen A6-H6, A7-H7, A8-H8, A19-H19 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

E
De verstrekkingen 120514-120525, 125510-125521, A12-H12, A13-H13, A14-H14 mogen onderling niet
worden gecumuleerd.

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"Diagnoseregels

1
De verstrekkingen 120514 - 120525, 120536 - 120540, 125510 - 125521 en 125532 - 125543 mogen alleen
worden aangerekend aan de ZIV als het kwalitatief opzoeken een positief resultaat heeft opgeleverd."

….

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 27.5.2014" (in werking 1.10.2014)

"37
De verstrekking 549850 - 549861 mag enkel aangerekend worden aan de ZIV bij personen boven 2
jaar."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"40
De verstrekkingen 543071 - 543082, 543756 - 543760, 542393 - 542404, 542474 - 542485, 542496 -
542500, 543896 - 543900, 542511 - 542522, 543911 - 543922, 543933 - 543944, 544294 - 544305,
543830 – 543841, 542415-542426 en , 543852 - 543863, A1-H1, A2-H2, A3-H3, A4-H4, A5-H5, A6-
H6, A7-H7, A8-H8, A9-H9, A11-H11, A12-H12, A13-H13, A14-H14, A15-H15, A16-H16, A17-H17 en
A19-H19 mogen enkel worden aangerekend aan de Z.I.V. met het oog op de diagnose of opvolging
van een aangeboren metaboleische ziekte."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"41
De verstrekkingen 545716 - 545720 en 545731 - 545742 mogen enkel worden aangerekend aan de
ZIV met het oog op de diagnose van een aangeboren aandoening."

…

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"53
De verstrekkingen 556290 – 556301 en A38-H38 mag mogen maximum 4 maal per jaar
aangerekend worden.
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59
De verstrekkingen 542415 - 542426, 542430 - 542441 en 542452 - 542463 mogen enkel aangerekend
worden aan de Z.I.V. bij een patiënt met klinische aanwijzingen voor een peroxysomale aandoening.

"K.B. 19.4.2014" (in werking 1.7.2014)

"98
De verstrekkingen 559333-559344 en, 434512-434523 en A20-H20 mogen enkel worden aangerekend
wanneer zij worden voorgeschreven door een arts geneesheer-specialist in één van de disciplines die tot
de inwendige pathologie behoren, in geval van gestoorde calcemie of fosforemie en maximum éénmaal per
jaar."

…

126
De verstrekking 587952 - 587963 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij zwaar verbrande
patiënten bij totaal verbrand oppervlak meer dan 15% of bij patiënten met een ruim huidverlies (Syndroom
van Lyell, necrotiserende fasciitis, ...) die een plaatselijke behandeling met jodium krijgen."

A
De verstrekkingen A1-H1, A2-H2 mogen enkel worden aangerekend voor patiënten met
methylmalonacidemie of tyrosinemie type 1 die worden behandeld in een gespecialiseerd centrum
voor zeldzame monogenische erfelijke metabole ziekten dat geconventioneerd is.

B
De verstrekkingen A3-H3, A9-H9, A10-H10 mogen enkel worden aangerekend wanneer zij worden
voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie
behoren.

C
De verstrekkingen A4-H4, A11-H11, A17-H17 mogen enkel worden aangerekend wanneer zij worden
voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie
behoren met het oog op de diagnose van een defect in het creatinine metabolisme.

D
De verstrekking A10-H10 mag enkel worden aangerekend in het geval van een klinisch vermoeden
van alfa-1 antitrypsinedeficiëntie of een gedaalde alfa-1-protease inhibitor (alfa-1-antitrypsine)
concentratie in bloed.

E
De verstrekking A18-H18 mag enkel worden aangerekend wanneer zij wordt voorgeschreven door
een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren en maximum
twee keer per jaar.

F
De verstrekking A25-H25 mag enkel worden aangerekend voor patiënten waarvoor er tekens van
hemolyse zijn (stijging van reticulocyten, van de lactaatdehydrogenase of van bilirubine of
vermindering van haptoglobine) ofwel een familiegeschiedenis van sferocytose is.

G
De verstrekkingen A26-H26, A30-H30, A35-H35 mogen enkel worden aangerekend voor patiënten
met bloedingsdiathese.

H
De verstrekking A27-H27 mag enkel worden aangerekend voor de diagnose van patiënten waarvoor
een klinisch vermoeden bestaat van trombotische microangiopathie ofwel bij de opvolging van een
patiënt gekend met trombotische microangiopathie en maximum 52 keer per jaar.
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I
De verstrekking A28-H28 mag enkel worden aangerekend in het geval van een ADAMTS13 (von
Willebrand protease) activiteit van <0.3 IU/ml (<30%).

J
De verstrekking A29-H29 mag enkel worden aangerekend in het geval van een ratio Factor
VIII/VWF:Ag <0.6.

K
De verstrekking A31-H31 mag enkel worden aangerekend in het geval van een ratio
VWF:RCo/VWF:Ag<0.6 ofwel een activiteit van de VWF <40%.

L
De verstrekking A32-H32 mag enkel worden aangerekend in het geval van VWF:Ag of VWF activiteit
<40%.

M
De verstrekking A33-H33 mag enkel worden aangerekend in het geval van klinisch vermoeden van
heparine geïnduceerde trombocytopenie (bepaald op basis van een vermindering van het aantal
bloedplaatjes, aanwezigheid van trombose of van andere sequellen, afwezigheid van andere
oorzaken van trombocytopenie).

N
De verstrekking A34-H34 mag enkel worden aangerekend in het geval van heparine geïnduceerde
antilichamen die aangetoond werden door een immunologische techniek of bij een 4T score >6.

O
De verstrekking A36-H36 mag enkel worden aangerekend in het geval van verlengde geactiveerde
partiële tromboplastinetijd met een normale aanwezigheid van factoren II, V, VIII, IX, X, XI, XII en
fibrinogeen.

P
De verstrekkingen A21-H21 en A22-H22 mogen enkel worden aangerekend wanneer zij worden
voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie
behoren met het oog op de diagnose of de opvolging van adrenogenitaal syndroom en maximum 5
keer per jaar.

Q
De verstrekking A23-H23 mag enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door
een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren in geval van
hypoglycemie met het oog op de diagnose van insulinoma en maximum 5 keer per jaar.

R
De verstrekking A24-H24 mag enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door
een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren met het oog op
de diagnose of de opvolging van de ziekte van Cushing.

S
De verstrekking A37-H37 mag enkel worden aangerekend bij vermoeden van membraneuze
glomerulonefritis.

T
De verstrekking A38-H38 mag enkel worden aangerekend bij opvolging van een patiënt met een
gekende membraneuze glomerulonefritis.

U
De verstrekking A39-H39 mag enkel worden aangerekend bij vermoeden van myasthenia gravis of
voor de opvolging van een patiënt gekend met myasthenia gravis.
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V
De verstrekking A40-H40 mag enkel worden aangerekend om de diagnose te stellen bij
vermoeden van auto-immune bulleuze dermatose.

W
De verstrekking A41-H41 mag enkel worden aangerekend bij opvolging van gekende auto-
immune bulleuze dermatose.

X
De verstrekkingen A39-H39, A40-H40 en A41-H41 mogen maximum twee maal per jaar
aangerekend worden.
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