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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 2018-75 Brussel, 25 juni 2018

BETREFT : Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / Geneesheren-
specialisten in de Klinische Biologie - Ontwerp van koninklijk besluit – Wijziging van
artikel 18 en van artikel 24

BIJLAGEN :

Bijlage 1: Ontwerp van koninklijk besluit
Bijlage 2: Gecoördineerde nomenclatuurtekst
Bijlage 3: Analyse actuariaat

INHOUD VAN HET VOORSTEL :

Een voorschrijfbeperking wordt opgelegd op de gehaltebepaling van Vitamine B12 en foliumzuur tot één
bepaling per persoon en per kalenderjaar beschreven in een diagnoseregel.

Artikel 18

433112 433123 Doseren van vitamine B12 B 250
(Maximum 1) (Cumulregel 303)(Diagnoseregel A)

433134 433145 Doseren van vitamine B12 en foliumzuur B 350
(Maximum 1) (Cumulregel 303)(Diagnoseregel A)

Artikel 24

541494 541505 Doseren van vitamine B12 met niet isotopen-methode B 250
(Maximum 1) (Cumulregel 303)(Diagnoseregel A)

541391 541402 Doseren van vitamine B12 en foliumzuur, met niet isotopen-methode B 350
(Maximum 1) (Cumulregel 303)(Diagnoseregel A)

Diagnoseregel A

Van de verstrekkingen 433112 - 433123, 433134 – 433145, 541494 - 541505 en 541391 -
541402 mag er één verstrekking één maal per kalenderjaar aangerekend worden.

MOTIVERING

Het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019 bevat een besparing voor 2018 van 1.469.000 €
ingaand op 01.06.2018 en een besparing van 2.518.000 € voor 2019 op de gehaltebepalingen van
vitamine B12 en foliumzuur.
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Tussen 2012 en 2016 werd er een stijging vastgesteld met ongeveer 25% van het aantal aangevraagde
vitamine B12 en foliumzuur-gehaltebepalingen. Ongeveer 75% van de vitamine B12 en foliumzuur
analyses worden aangevraagd door huisartsen. Meer dan 90% van de analyses gebeurt ambulant. Met
stijgende leeftijd neemt ook het aantal analyses toe. 25% van de patiënten wordt meer dan één maal
per jaar getest.
Vitamine B12 is een wateroplosbaar vitamine en essentieel voor de mens. De bioactieve, voor de mens
bruikbare vormen zijn enkel terug te vinden in dierlijke producten. Vitamine B12 is betrokken bij een
reeks belangrijke biologische processen. Dankzij een hoge vitamine B12-opslag in het lichaam komt een
vitamine B12-tekort zelden voor bij gezonde individuen. Bepaalde groepen binnen de bevolking lopen
meer risico op een vitamine B12-tekort zoals o.a. vegetariërs en veganisten die geen supplementen
nemen noch met vitamine B12 en foliumzuur verrijkte producten gebruiken, ouderen, bariatrische
patiënten, patiënten met maagproblemen en/of onder maagzuurremmers.

Een mild tekort aan vitamine B12 geeft weinig klinische symptomen en wordt doorgaans eerder toevallig
ontdekt bij een routine bloedbepaling. Een ernstig tekort aan vitamine B12 manifesteert zich in de vorm
van een megaloblastische of pernicieuze anemie en neurologische symptomen. Zwangere vrouwen
moeten een foliumzuursupplement nemen ter preventie van neurale buis defecten en andere
neurologische afwijkingen bij de foetus.
Systematische screening naar vitamine B12-tekorten bij asymptomatische individuen is niet vereist.
Effectieve screening naar vitamine B12-tekorten bij risicogroepen die geen verrijkte producten gebruiken
kan wel aangewezen zijn. Een jaarlijkse screening volstaat dan.
Foliumzuurbepalingen bij vrouwen die wensen zwanger te worden of zwanger zijn is niet vereist. Het
meten van alleen maar foliumzuur kan van belang zijn voor de opvolging van sommige geneesmiddelen
zoals bij het innemen van methotrexaat en anti-epileptica. Deze indicaties zijn beperkt.

Er is zijn geen internationale richtlijnen over de beste behandeling na detectie van een subklinische lage
dosis vitamine B12. Een hertest na een parenterale behandeling is niet nodig. Sommige auteurs
bevelen een controlebepaling aan enkele maanden na de start van een orale therapie ter verificatie van
behandelingssucces.

Een voorschrijfbeperking op de gecombineerde gehaltebepaling van Vitamine B12 en foliumzuur en van
Vitamine B12 apart tot één bepaling per persoon en per jaar is verdedigbaar en kan beschreven worden
in een diagnoseregel.

PERSOONLIJK AANDEEL

Geen wijzigingen

BUDGETAIRE WEERSLAG

Door de beperking van het aantal verstrekkingen per persoon per kalenderjaar wordt een
besparing becijferd van 3,011 miljoen euro.

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG

Nihil

PROCEDURE

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

Voorgeschiedenis

Vergadering WG Klin Bio 23/01/2018 en 20/03/2018
TGRPL van 12 juni 2018
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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 18, § 2, B, e) 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
18, § 2, B., e) 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, bekrachtig 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 18, § 2, B, e), 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 in de rubriek 1/CHEMIE, onder de
hoofding 1/Bloed:

Article 1
er

. A l’article 18, § 2, B, e), 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 @, sont apportées les modifications suivantes
dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l’intitulé 1/Sang:

1° de omschrijving van de verstrekking 433112-
433123 wordt aangevuld met de woorden
(Diagnoseregel A);

1° le libellé de la prestation 433112-433123 est
complété par les mots « (Règle diagnostique
A) »;

2° de omschrijving van de verstrekking 433134-
433145 wordt aangevuld met de woorden
(Diagnoseregel A).

2° le libellé de la prestation 433134-433145 est
complété par les mots « (Règle diagnostique
A) »;

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, onder de hoofding
1/Bloed,

1° dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l’intitulé
1/Sang,

a) wordt de omschrijving van de
verstrekking 541391-541402 aangevuld
met de woorden (Diagnoseregel A);

a) le libellé de la prestation 541391-541402
est complété par les mots « (Règle
diagnostique A) »;

b) wordt de omschrijving van de
verstrekking 541494-541505 aangevuld
met de woorden (Diagnoseregel A);

b) le libellé de la prestation 541494-541505
est complété par les mots « (Règle
diagnostique A) »;

2° in de rubriek Diagnoseregels wordt de
volgende diagnoseregel toegevoegd:

2° dans la rubrique Règles diagnostiques la
règle diagnostique suivante est insérée :

“A « A
Van de verstrekkingen 433112 - 433123, 433134
– 433145, 541494-541505 en 541391-541402
mag er één verstrekking één maal per
kalenderjaar aangerekend worden.”

Une seule des prestations 433112 - 433123,
433134 – 433145, 541494 - 541505 et 541391 –
541402 peut être portée en compte une fois par
année civile. »
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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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"K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987)

"AFDELING 7. – Radiotherapie en radiumtherapie.
Nucleaire geneeskunde."

"K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) + "K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987) + "K.B. 19.4.2001" (in werking

1.6.2001)

"Art. 18. § 2. Worden beschouwd als verstrekkingen die de bekwaming van geneesheer, specialist voor
nucleaire geneeskunde (XN), vereisen :

B. Tests of doseringen met gemerkte produkten:

"e) Nucleaire geneeskunde in vitro:

1/CHEMIE

1/Bloed"

….

433090 433101 Doseren van ferritine B 250
(Maximum 1) (Cumulregel 305)

433112 433123 Doseren van vitamine B12 B 250
(Maximum 1) (Cumulregel 303) (Diagnoseregel A)

433134 433145 Doseren van vitamine B12 en foliumzuur B 350
(Maximum 1) (Cumulregel 303) (Diagnoseregel A)

"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)

433156 433160 Doseren van trypsine B 350
(Maximum 1) (Cumulregel 79)

……
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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. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

541376 541380 Doseren van triglyceriden B 70
(Maximum 1)

541391 541402 Doseren van vitamine B12 en foliumzuur, met niet isotopen-
methode B 350
(Maximum 1) (Cumulregel 303) (Diagnoseregel A)

"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)

541413 541424 Doseren van alfa foetoproteïne met niet isotopen-methode B 300
(Maximum 1) (Cumulregel 302, 64)"

….

541472 541483 Doseren van ferritine met niet isotopen-methode B 250
(Maximum 1) (Cumulregel 305)

541494 541505 Doseren van vitamine B12 met niet isotopen-methode B 250
(Maximum 1) (Cumulregel 303)(Diagnoseregel A)

"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking

1.10.2010)

542113 542124 Doseren van caroteen B 125
(Maximum 1)(Cumulregel 19)"

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

"Diagnoseregels

...
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

Van de verstrekkingen 433112 - 433123, 433134 – 433145, 541494-541505 en
541391-541402 mag er één verstrekking één maal per kalenderjaar
aangerekend worden.
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