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BIJLAGEN : 

Bijlage 1 : Ontwerp van koninklijk besluit  
Bijlage 2 : Bijlage bij hoofdstuk VIII van de medicamenten 
 

 

INHOUD VAN HET VOORSTEL : 

Nieuwe nomenclatuur wordt gecreëerd in een nieuw artikel 33ter.  
Zie bijlage met het koninklijk besluit. 
 
 
MOTIVERING : 

Momenteel is de terugbetaling van gestratificeerde (gepersonaliseerde) geneesmiddelen 
en hun biomerker (companion diagnostic) niet gekoppeld en loopt de terugbetaling van de 
merker vertraging op t.o.v. de terugbetaling van het geneesmiddel. Vanuit de visie om de 
terugbetaling gelijktijdig te laten ingaan, wordt een gekoppeld terugbetalingssysteem 
geneesmiddel-moleculair biologische test voorgesteld dat voldoende flexibel is om de 
snelle evoluties binnen dit domein op te volgen op maandelijkse basis. 
  
Voor de geneesmiddelen wordt een nieuw hoofdstuk VIII gecreëerd binnen bijlage I bij het 
K.B. van 21.12.2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake 
de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, dat enkel die geneesmiddelen 
bevat waarvan de terugbetaling afhankelijk is van het resultaat van een moleculair 
biologische test die een specifieke verworven moleculaire afwijking opspoort.  
 
In de bestaande nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen wordt een nieuw 
artikel 33ter gecreëerd dat enkel die verstrekkingen bevat die gelinkt zijn aan de 
terugbetaling van een geneesmiddel vermeld in hierboven beschreven hoofdstuk VIII. Deze 
verstrekkingen worden voor het grootste deel onttrokken uit het bestaande artikel 33bis. 
Ook worden een aantal nieuwe testen waar nog geen terugbetaling voor bestaat, 
toegevoegd. In artikel 33bis blijven enkel de testen met een diagnostische of prognostische 
waarde behouden. De testen met therapeutische waarde worden verplaatst naar art 33ter. 
 
 
Om flexibel te kunnen zijn, worden in het nieuwe artikel 33ter generische 
nomenclatuurcodes omschreven die overeenkomen met een niveau van complexiteit van 



de verstrekking. In overleg met het werkveld en rekening houdende met de honoraria in 
artikel 33 en artikel 33bis worden drie niveaus voorgesteld gaande van een B 1800 over 
een B 3000 tot een B 4000. Omwille van technische redenen (verschillende 
diagnoseregels) wordt er per niveau van complexiteit onderscheid gemaakt tussen een 
diagnostische en een opvolgtest. De testen ondergebracht onder niveau 1 sporen een 
verworven puntmutatie op. Meestal gaat het om een eenvoudige PCR-test. Onder niveau 2 
ressorteren testen die arbeidsintensiever zijn of meer analysewerk vereisen zoals de 
analyse van enkele exons en het opsporen van deleties en translocaties. In niveau 3 
bevinden zich de meest complexe analyses zoals een aantal ISH-testen (in situ 
hybridisatie), maar ook complexe mutatie-analyses en deleties.  
 
De specifieke merkers die in artikel 33ter kunnen aangerekend worden, staan opgelijst in 
bijlage A van hoofdstuk VIII van de geneesmiddelen, die het voordeel heeft dat hij 
maandelijks door de Minister van Sociale Zaken kan gewijzigd worden. Deze bijlage 
vermeldt per indicatie (waarvoor het medicijn terugbetaald kan worden) de specifieke 
moleculair biologische merker die verplicht en voorafgaandelijk uitgevoerd moet worden en 
de overeenkomstige nomenclatuurcode (i.e. niveau van complexiteit) van deze 
verstrekking. Het toevoegen aan de lijst van een nieuwe merker en het toekennen van een 
niveau (en dus één van de drie mogelijke honoraria) aan een merker gebeurt op advies 
van het platform Companion Diagnostics (CDx), de permanente gemengde werkgroep 
CTG-TGR, waarin zowel anatoom-pathologen, klinisch biologen en genetici 
vertegenwoordigd zijn. Ook kunnen merkers op hun aanraden van niveau wijzigen. Elk 
voorstel tot wijziging wordt voorgelegd aan de Technisch Geneeskundige Raad voor 
validatie. Bij het toekennen van de niveaus houdt het platform CDx rekening met het soort 
test en de frequentie waarmee deze uitgevoerd wordt, met andere woorden met de reële 
kost van de test voor de labo’s. 
 
Voor de creatie van artikel 33ter heeft het Platform CDx bijlage A opgesteld bestaande uit 
de merkers die momenteel verbonden zijn aan de terugbetaling van een geneesmiddel (en 
al dan niet vergoed zijn via art 33bis). Het Platform heeft ook de indicaties gespecificeerd 
en de niveaus toegekend. Een aantal van de testen in niveau 1 zakken gevoelig in 
terugbetaling zoals de KRAS en de NRAS omdat deze technologie meer en meer 
routinematig wordt uitgevoerd en goedkoper geworden is. Ook nieuwe merkers worden 
toegevoegd. De testen in niveau 2 blijven ongeveer op hetzelfde honorariumniveau als dit 
nu het geval is in art 33bis. Wel mag de EGFR exon 18-21 long-test slechts één maal meer 
worden gefactureerd terwijl dat vandaag twee maal gebeurt. In niveau 3 staan bv. de HER2 
testen voor maag en borst. Ook bij niveau 2 en 3 worden nieuwe testen toegevoegd zoals 
5q deletie bij MDS (niveau 2), ALK ISH en ROS1 ISH bij longcarcinoma, BCR/ABL1 kinase 
domein mutaties, TP53 mutaties en de 1p19q deletie (niveau 3). 
 
Elke moleculair biologische merker die in de bijlage vermeld wordt (voorlopig zijn het er 
26), krijgt één pseudonomenclatuurcode (opm.: voor opvolgtesten worden er zoveel 
pseudonomenclatuurcodes voorzien als er jaarlijks testen nodig zijn). Elke pseudocode in 
combinatie met een nomenclatuurcode uit art 33ter kan slechts één maal per diagnostische 
fase/jaar worden terugbetaald. Deze specificering via de pseudocodes zal toelaten exact te 
weten hoe frequent testen worden uitgevoerd en aangerekend, voor welke indicatie en in 
welke fase van de aandoening.  
 
Het laboratorium dat de aanvraag voor de test heeft ontvangen, moet de test met het 
resultaat registreren in een hiertoe voorzien geautomatiseerd register, zodanig dat voor 
België volledige epidemiologische gegevens kunnen verzameld worden over deze 
predictieve merkers en dat deze gegevens automatisch aangevuld worden in de aanvraag 
voor terugbetaling voor het geneesmiddel. Een registratiecode die automatisch wordt 
toegekend zal de verzekeringsinstellingen toelaten de test terug te betalen.   
 



Art 33ter bevat één cumulregel die bepaalt dat de moleculair biologische testen waarvan 
sprake ofwel worden aangerekend in art. 33bis ofwel in art. 33ter maar nooit in beide 
artikels tegelijk.  
De diagnoseregels voor de verstrekkingen gebruikt bij de diagnostiek verduidelijken dat 
elke verstrekking slechts één maal mag aangerekend worden per 
pseudonomenclatuurnummer, dus per test en per diagnostische investigatiefase waarbij 
een herval na het eerste jaar opvolging wordt beschouwd als een nieuwe diagnostische 
fase. Dit betekent dat een moleculair biologische test bij de diagnose slechts één maal mag 
aangerekend worden. 
Voor de verstrekkingen gebruikt tijdens de opvolgfase geldt dezelfde regel dat elke 
verstrekking slechts één maal mag aangerekend worden per pseudonomenclatuurnummer. 
Indien een test tijdens de follow-up meerdere malen per jaar uitgevoerd wordt, dan zal per 
uitvoering van de test een aparte pseudocode voorzien worden bv. een pseudocode voor 
de test in Q1 en een andere pseudocode voor dezelfde test in Q2 enz.  
 
Aangezien het over moleculair biologische testen gaat, zijn de verstrekkers in artikel 33ter 
dezelfde verstrekkers als deze in artikel 33bis. Andere voorwaarden zijn voornamelijk 
gebaseerd op artikel 33bis en staan beschreven in paragrafen 3 tot 6, o.a.: 

- Voorwaarden i.v.m. de verslaggeving 
- Aan welke voorwaarden de verstrekkingen moeten voldoen om terugbetaald te 

worden (voorschrift, registratie, kwaliteitsvereisten van het labo, facturatie…) 
- Het laboratorium dat het staal ontvangt staat ook in voor de registratie en de 

facturatie 
 

 

PERSOONLIJK AANDEEL : 

 
Artikel 33ter volgt dezelfde regels als artikel 33bis.  
Voor de niet-voorkeurgerechtigden die tevens niet gehospitaliseerd zijn, wordt een remgeld 
voorgesteld van 15% met een maximum van 8,68 € per verstrekking en dit op alle 
honoraria van alle prestaties van artikel 33ter. 
Voor de prestaties van artikel 33ter van de nomenclatuur die verstrekt worden aan 
voorkeurgerechtigden of ze nu gehospitaliseerd zijn of niet en aan gehospitaliseerde niet-
voorkeurgerechtigden, wordt geen remgeld ingesteld. 
 

 

BUDGETTAIRE WEERSLAG : 

zie financiële analyse van het actuariaat in doc. NCAZ 2017/36add. 

 

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG : 

 

 

PROCEDURE : 

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

Voorgeschiedenis : 

Vergadering gemengde werkgroep CTG-TGR 10/01/2017 en 14/03/2017 
Vergadering WG Klin Bio 17/01/2016, 21/03/2017 
TGRPL van 16/05/2017 
 



OPDRACHT VAN DE NATIONALE COMMISSIE ARTSEN-ZIEKENFONDSEN : 

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen wordt verzocht te beslissen over de 
overmaking van het ontwerp koninklijk besluit in bijlage 1 aan de Commissie voor 
Begrotingscontrole en aan het Verzekeringscomité. 
 

 

TREFWOORDEN : 

Speciale technische verstrekkingen 
Klinische biologie  
 

 



ANNEXE 1 BIJLAGE 1 

 

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE 
  
  

SERVICE PUBLIC FEDERAL 
SECURITE SOCIALE 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
SOCIALE ZEKERHEID 

  
  
 — Arrêté royal modifiant 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, en ce qui concerne les 
prestations d’examens génétiques. 

 — Koninklijk besluit tot wijziging 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, 
betreffende de verstrekkingen van de 
genetische onderzoeken. 

  
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 16 mai 2017; 

Gelet op het voorstel van de Technische 
geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn 
vergadering van 16 mei 2017; 

  
Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle 
médicaux de l’Institut national d’assurance 
maladie-invalidité, donné le 16 mai 2017; 

Gelet op het advies van de Dienst voor 
geneeskundige evaluatie en controle van het 
Rijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, gegeven op 16 mei 2017; 

  
Vu la décision de la Commission nationale 
médico-mutualiste du @; 

Gelet op de beslissing van de Nationale 
commissie geneesheren-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 @; 
  
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
. Dans 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, 
dernièrement modifié en dernier lieu par l'arrêté 
royal du @, est inséré un article 33ter, figurant à 
l’annexe du présent arrêté. 

Artikel 1.  In 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 @, 
wordt een artikel 33ter ingevoegd, zoals 
opgenomen in de bijlage bij het besluit. 

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

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste 
dag van de tweede maand na die waarin het is 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

  
  
Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans 
ses attributions est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 

Art. 3. 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 
 

  



Annexe 
 

    Artikel 33ter § 1
er

. Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique 

humain pour des affections acquises qui sont associés à une spécialité 

pharmaceutique inscrite au chapitre VIII de l’arrêté royal du 21 décembre 

2001.  

      

    Les codes de prestations ci-dessous sont des codes généraux répartis en 

plusieurs niveaux en fonction de la complexité. La liste des marqueurs 

biologiques moléculaires spécifiques et des numéros de pseudo-codes de 

nomenclature y afférents, remboursés dans le cadre de cet article, est jointe 

en annexe A au chapitre VIII de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant 

les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance 

obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités 

pharmaceutiques. Dans cette liste, vous trouverez lesquels des codes de 

nomenclature ci-dessous peuvent être attestés pour un test spécifique avec 

pseudo-code dans une indication spécifique. Une mise à jour mensuelle de 

cette liste est possible via arrêté ministériel après proposition, par la 

Commission de remboursement des médicaments, d'un avis de modification 

validé par le Conseil Technique Médical.  

      

 594016 594020  Dépistage d'une anomalie moléculaire acquise avec valeur 

prédictive de réponse thérapeutique à une spécialité 

pharmaceutique inscrite au chapitre VIII de l’arrêté royal du 

21 décembre 2001 au moyen d'une méthode biologique 

moléculaire dans la phase d'investigation diagnostique     

    NIVEAU 1 B 1800  

    (Règle de cumul 1) (Règle diagnostique 1, 2)    

      

 594031 594042  Dépistage d'une anomalie moléculaire acquise, en suivi de la 

réponse thérapeutique à une spécialité pharmaceutique 

inscrite au chapitre VIII de l’arrêté royal du 21 décembre 

2001 au moyen d'une méthode biologique moléculaire    

    NIVEAU 1 B 1800  

    (Règle de cumul 1) (Règle diagnostique 3)    

        

 594053 594064  Dépistage d'une anomalie moléculaire acquise avec valeur 

prédictive de réponse thérapeutique à une spécialité 

pharmaceutique inscrite au chapitre VIII de l’arrêté royal du 

21 décembre 2001 au moyen d'une méthode biologique 

moléculaire dans la phase d'investigation diagnostique    

    NIVEAU 2 B 3000  

    (Règle de cumul 1) (Règle diagnostique 1, 2)    

        
  



 594075 594086  Dépistage d'une anomalie moléculaire acquise, en suivi de la 

réponse thérapeutique à une spécialité pharmaceutique 

inscrite au chapitre VIII de l’arrêté royal du 21 décembre 

2001 au moyen d'une méthode biologique moléculaire    

    NIVEAU 2 B 3000  

    (Règle de cumul 1) (Règle diagnostique 3)    

        

 594090 594101  Dépistage d'une anomalie moléculaire acquise avec valeur 

prédictive de réponse thérapeutique à une spécialité 

pharmaceutique inscrite au chapitre VIII de l’arrêté royal du 

21 décembre 2001 au moyen d'une méthode biologique 

moléculaire dans la phase d'investigation diagnostique    

    NIVEAU 3 B 4000  

    (Règle de cumul 1) (Règle diagnostique 1, 2)    

        

 594112 594123  Dépistage d'une anomalie moléculaire acquise, en suivi de la 

réponse thérapeutique à une spécialité pharmaceutique 

inscrite au chapitre VIII de l’arrêté royal du 21 décembre 

2001 au moyen d'une méthode biologique moléculaire    

    NIVEAU 3 B 4000  

    (Règle de cumul 1) (Règle diagnostique 3)    

        

        

    Règles de cumul.  

      

    1. Si le test de biologie moléculaire est déjà porté en compte via l’article 

33bis de la nomenclature, le même test ne peut pas être à nouveau porté en 

compte via une des prestations de l’article 33ter.    

      

      

    Règles diagnostiques.  

      

    1. Les prestations 594016-594020, 594053-594064 et 594090-594101 

peuvent être portées en compte par pseudo-code de nomenclature au 

maximum 1 fois par phase d'investigation diagnostique par diagnostic initial.  

      

    2. Pour les prestations 594016-594020, 594053-594064 et 594090-594101, 

une rechute après la première année de suivi est considérée comme une 

nouvelle phase d'investigation diagnostique.  

      

    3. Les prestations 594031-594042, 594075-594086 et 594112-594123 ne 

peuvent à nouveau être portées en compte par pseudo-code de 

nomenclature qu'au terme d'une période d'un an.  

      

      

    § 2. Les prestations de l'article 33ter sont considérées comme étant des 

prestations pour lesquelles est requise la qualification de spécialiste en 

biologie clinique, de médecin spécialiste en anatomie-pathologique ou de 

médecin visé à l'article 33, § 2.  

      

      



    § 3. Chaque prestation mentionnée au § 1
er

 englobe l'ensemble des 

manipulations permettant d'effectuer un examen et dont la valeur du résultat 

peut être garantie.  

      

      

    § 4. Chaque prestation mentionnée au § 1
er

 fait l'objet d'un rapport détaillé 

destiné au médecin traitant, et mentionne le(s) examen(s) effectué(s) ainsi 

que l'interprétation du résultat.  

      

      

    § 5. Pour pouvoir porter en compte les prestations mentionnées au § 1
er

, les 

conditions suivantes doivent être remplies :  

      

    1° Les examens doivent :  

    a) avoir été prescrits dans le cadre d'un éventuel remboursement d'une 

spécialité pharmaceutique inscrite au chapitre VIII de l’arrêté royal du 21 

décembre 2001;  

    b) figurer dans la liste jointe en annexe A de ce chapitre.  

      

    2° Pour chaque prestation portée en compte, il faut aussi, outre le numéro 

de nomenclature de la prestation, mentionner, sur chaque document rédigé 

prouvant l'exécution de la prestation, le pseudo-code de nomenclature lié au 

test se retrouvant à l’annexe A du chapitre VIII;  

      

    3° Les prestations doivent avoir été prescrites dans le cadre d'une 

concertation multidisciplinaire, oncologique ou autre;  

      

    4° La prescription doit comporter les renseignements suivants :  

    a) les nom, prénom, adresse et date de naissance du patient;  

    b) les nom, prénom et numéro d'identification du médecin prescripteur;  

    c) la date de prescription et la signature du médecin prescripteur;  

    d) la date de l'échantillon et la nature de l'échantillon/la localisation 

anatomique;  

    e) la question clinique mentionnant l'affection spécifique.  

    Cette prescription est conservée par le médecin visé au § 2 pendant trois 

ans;  

      

    5° Sur la base des données cliniques, le médecin visé au § 2 peut effectuer 

les prestations les plus adéquates ou refuser totalement l'exécution des 

prestations prescrites;  

      

    6° Le remboursement de chaque prestation dépend également (en 

application de l'article 9ter de la loi) de l'enregistrement des tests exécutés 

et du résultat, et de la mention du code d’enregistrement lors de la 

facturation. Cet enregistrement se produit dans le but d’un registre 

automatisé prévu à cet effet, pour lequel l’INAMI est responsable du 

traitement;  

      

    Le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé, section Santé, 

autorise l'échange de données visé au premier alinéa, selon la prestation 

envisagée;  

      



    La distinction faite entre les différentes modalités et les différents délais pour 

la conservation des données visées au premier alinéa, est, en fonction des 

finalités de ces données, également soumise à l'autorisation par le Comité 

sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé;  

      

    7° Les prestations doivent être effectuées dans un laboratoire qui répond 

aux normes de qualité suivantes :  

    a) le laboratoire doit être lui-même en possession d'une accréditation ISO 

15189 et pour les prestations effectuées, une accréditation ISO 15189 

ou une accréditation selon une norme de laboratoire similaire doit avoir 

été délivrée;   

    b) le laboratoire doit pouvoir produire la preuve de la participation à des 

contrôles de qualité internes et externes organisés ou coordonnés par 

l'Institut scientifique de santé publique (ISP);  

    c) le laboratoire doit se soumettre aux contrôles effectués par l'ISP.  

      

    § 6. Le laboratoire qui reçoit l'échantillon, garantit l’enregistrement 

mentionné sous le § 5. 6 ° et seulement ce laboratoire peut porter en 

compte les prestations mentionnées au § 1
er

..  
 
 

 

Vu pour être annexé à Notre arrêté du……………………2017. 

 

PAR LE ROI : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. DE BLOCK 
  



Bijlage 
 
 

    Artikel 33ter § 1. Moleculaire biologische testen op menselijk materiaal bij 

verworven aandoeningen die geassocieerd zijn aan een farmaceutische 

specialiteit ingeschreven in hoofdstuk VIII van het koninklijk besluit van 21 

december 2001.  

      

    De onderstaande codes voor verstrekkingen zijn algemene codes die zijn 

opgedeeld in niveaus volgens complexiteit. De lijst met specifieke moleculair 

biologische merkers en bijhorende pseudonomenclatuurnummers die 

terugbetaald worden in het kader van dit artikel, is aangehecht als bijlage A 

bij hoofdstuk VIII van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot 

vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de 

tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. Op 

deze lijst is terug te vinden welke van onderstaande nomenclatuurcodes 

mag aangerekend worden voor een specifieke test met pseudocode in een 

specifieke indicatie. Deze lijst kan maandelijks bijgewerkt worden via 

Ministerieel Besluit nadat een advies tot wijziging, gevalideerd door de 

Technisch Geneeskundige Raad, werd voorgesteld door de Commissie 

Tegemoetkoming Geneesmiddelen.  

      

 594016 594020  Opsporen van een verworven moleculaire afwijking met een 

predictieve waarde voor een therapeutisch antwoord op een 

farmaceutische specialiteit ingeschreven in hoofdstuk VIII 

van het koninklijk besluit van 21 december 2001 door middel 

van een moleculair biologische methode in de diagnostische 

investigatiefase     

    NIVEAU 1 B 1800  

    (Cumulregel 1) (Diagnoseregel 1, 2)    

      

 594031 594042  Opsporen van een verworven moleculaire afwijking als 

opvolging voor het therapeutisch antwoord op een 

farmaceutische specialiteit ingeschreven in hoofdstuk VIII 

van het koninklijk besluit van 21 december 2001 door middel 

van een moleculair biologische methode    

    NIVEAU 1 B 1800  

    (Cumulregel 1) (Diagnoseregel 3)    

        

 594053 594064  Opsporen van een verworven moleculaire afwijking met een 

predictieve waarde voor een therapeutisch antwoord op een 

farmaceutische specialiteit ingeschreven in hoofdstuk VIII 

van het koninklijk besluit van 21 december 2001 door middel 

van een moleculair biologische methode in de diagnostische 

investigatiefase     

    NIVEAU 2 B 3000  

    (Cumulregel 1) (Diagnoseregel 1, 2)    

        



  594075 594086 Opsporen van een verworven moleculaire afwijking als 

opvolging voor het therapeutisch antwoord op een 

farmaceutische specialiteit ingeschreven in hoofdstuk VIII 

van het koninklijk besluit van 21 december 2001 door middel 

van een moleculair biologische methode     

    NIVEAU 2 B 3000  

    (Cumulregel 1) (Diagnoseregel 3)    

        

  594090 594101 Opsporen van een verworven moleculaire afwijking met een 

predictieve waarde voor een therapeutisch antwoord op een 

farmaceutische specialiteit ingeschreven in hoofdstuk VIII 

van het koninklijk besluit van 21 december 2001 door middel 

van een moleculair biologische methode in de diagnostische 

investigatiefase     

    NIVEAU 3 B 4000  

    (Cumulregel 1) (Diagnoseregel 1, 2)    

        

        

  594112 594123 Opsporen van een verworven moleculaire afwijking als 

opvolging voor het therapeutisch antwoord op een 

farmaceutische specialiteit ingeschreven in hoofdstuk VIII 

van het koninklijk besluit van 21 december 2001 door middel 

van een moleculair biologische methode     

    NIVEAU 3 B 4000  

    (Cumulregel 1) (Diagnoseregel 3)    

        

        

    Cumulregels.  

      

    1. Als de moleculaire biologische test al werd aangerekend via de 

nomenclatuur van artikel 33bis mag dezelfde test niet opnieuw aangerekend 

worden via één van de verstrekkingen van artikel 33ter.    

      

      

    Diagnoseregels.  

      

    1. De verstrekkingen 594016-594020, 594053-594064 en 594090-594101 

mogen per pseudonomenclatuurnummer maximaal 1 maal per 

diagnostische investigatiefase worden aangerekend per initiële diagnose.  

      

    2. Voor de verstrekkingen 594016-594020, 594053-594064 en 594090-

594101 wordt een herval na het eerste jaar follow up beschouwd als een 

nieuwe diagnostische investigatiefase.  

      

    3. De verstrekkingen 594031-594042, 594075-594086 en 594112-594123 

kunnen per pseudonomenclatuurnummer pas na een tijdvak van één jaar 

opnieuw worden aangerekend.  

      

      

    § 2. De verstrekkingen van artikel 33ter worden beschouwd als 

verstrekkingen waarvoor de bekwaming vereist is van specialist in de 

klinische biologie, arts-specialist in de pathologische anatomie of van de in 

artikel 33, § 2, bedoelde arts.  



      

      

    § 3. Elke in § 1 vermelde verstrekking omvat het geheel van de manipulaties 

waarmee een onderzoek kan worden verricht en waarvan de waarde van 

het resultaat kan worden gegarandeerd.  

      

      

    § 4. Van elke in § 1 vermelde verstrekking wordt een omstandig verslag 

gemaakt, gericht aan de behandelende arts, met vermelding van het (de) 

uitgevoerd(e) onderzoek(en) en de interpretatie van het resultaat.  

      

      

    § 5. Om de in § 1 vermelde verstrekkingen te mogen aanrekenen moet aan 

de volgende voorwaarden zijn voldaan :  

      

    1° De onderzoeken moeten :  

    a) voorgeschreven zijn in het kader van een mogelijke terugbetaling van 

een farmaceutische specialiteit ingeschreven in hoofdstuk VIII van het 

koninklijk besluit van 21 december 2001;  

    b) op de lijst staan die bijgevoegd is als bijlage A aan dat hoofdstuk;  

      

    2° Voor elke aangerekende verstrekking moet, naast het nomenclatuur-

nummer van de verstrekking, ook het pseudonomenclatuurnummer dat 

verbonden is met de test en terug te vinden is in bijlage A bij hoofdstuk VIII 

vermeld worden op elk document  opgemaakt ter staving van het verrichten 

van de verstrekking;  

      

    3° De verstrekkingen moeten voorgeschreven zijn in het kader van een 

multidisciplinair overleg, oncologisch of ander;  

      

    4° Het voorschrift moet de volgende inlichtingen bevatten:  

    a) naam, voornaam, adres en geboortedatum van de patiënt;  

    b) naam, voornaam en identificatienummer van de voorschrijvende arts;  

    c) datum van het voorschrift en handtekening van de voorschrijvende arts;  

    d) datum van staalname en aard van het staal/anatomische lokalisatie;  

    e) de klinische vraagstelling met vermelding van de specifieke aandoening.  

    Dit voorschrift wordt door de in § 2 bedoelde arts gedurende drie jaar 

bewaard;  

      

    5° Op grond van de klinische gegevens mag de in § 2 bedoelde arts de 

meest aangewezen verstrekkingen uitvoeren, of de uitvoering van de 

voorgeschreven verstrekkingen volledig weigeren;  

      

    6° De vergoeding van de verstrekkingen is eveneens afhankelijk (met 

toepassing van artikel 9ter van de wet) van de registratie van de uitgevoerde 

testen en het testresultaat, en van de vermelding van de registratiecode bij 

de facturatie. Deze registratie gebeurt in het met dat doel voorziene 

geautomatiseerde register waarvoor het RIZIV de verantwoordelijke is voor 

de verwerking.  

      

    Het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en de gezondheid, afdeling 

gezondheid, machtigt de uitwisseling van de gegevens bedoeld in het eerste 

lid, volgens de beschouwde verstrekking;  



      

    Het gemaakte onderscheid tussen de verschillende modaliteiten en 

termijnen voor de bewaring van de gegevens bedoeld in het eerste lid, in 

functie van de finaliteiten van deze gegevens, wordt eveneens onderworpen 

aan de machtiging van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en de 

gezondheid;  

      

    7° De verstrekkingen moeten uitgevoerd zijn in een laboratorium dat voldoet 

aan de volgende kwaliteitsvereisten :  

    a) het laboratorium moet zelf een ISO 15189 accreditatie bezitten en voor 

de uitgevoerde verstrekkingen moet het ook een ISO 15189 accreditatie 

bezitten of een accreditatie volgens een gelijkwaardige 

laboratoriumnorm;   

    b) het laboratorium moet het bewijs kunnen voorleggen van deelname aan 

interne en externe kwaliteitscontroles die georganiseerd of 

gecoördineerd worden door het Wetenschappelijk Instituut 

Volksgezondheid (WIV);  

    c) het laboratorium dient zich te onderwerpen aan de controles uitgevoerd 

door het WIV.  

      

      

    § 6. Het laboratorium dat het staal ontvangt, staat in voor de registratie 

vermeld onder § 5. 6° en enkel dit labo kan de in § 1 vermelde 

verstrekkingen aanrekenen..   

 

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van ……………………2017. 
 
 

VAN KONINGSWEGE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
 
 
 
 
 
 
 

M. DE BLOCK 
 



BIJLAGE 2 

Bijlage A – lijst van de predictieve merkers die volgens artikel 33ter 
van de nomenclatuur kunnen aangerekend worden 

 

Solide tumoren 

Maagcarcinoom 

Pseudocode/ID omschrijving Code art 33ter/niveau 

 Analyse van HER2 genamplificatie bij 
primair gemetastaseerd adenocarcinoom 
van de maag of de gastro-oesofageale 
overgang 

Niveau 3 

 

Colorectaal carcinoom 

Pseudocode/ID omschrijving Code art 33ter/niveau 

 analyse van de KRAS mutatiestatus bij 
primair gemetastaseerd colorectaal 
carcinoom 

Niveau 1 

 analyse van de NRAS mutatiestatus bij 
primair gemetastaseerd colorectaal 
carcinoom 

Niveau 1 

 

Longkanker 

Pseudocode/ID omschrijving Code art 33ter/niveau 

 Opsporen van een activerende EGFR 
mutatie bij een primair gevorderd (niet-
reseceerbaar of gemetastaseerd) niet-
squameus niet-kleincellig longcarcinoom 

Niveau 2 

 Analyse van ALK genherschikking bij een 
ALK positief (IHC) gevorderd (niet-
reseceerbaar of gemetastaseerd) niet-
squameus niet-kleincellig longcarcinoom 
waarvoor afwezigheid van een 
activerende EGFR mutatie aangetoond is 

Niveau 3 

 Analyse van ROS1 genherschikking bij 
een ROS1 positief (IHC) gevorderd (niet-
reseceerbaar of gemetastaseerd) niet-
squameus niet-kleincellig longcarcinoom 
waarvoor afwezigheid van een 
activerende EGFR mutatie en van ALK 
genherschikking aangetoond is** 

Niveau 3 

 Opsporen van EGFR T790M mutatie bij 
progressie tijdens of na behandeling met 
een EGFR TKI van een gevorderd (niet-
reseceerbaar of gemetastaseerd) niet-
squameus niet-kleincellig longcarcinoom 

Niveau 1 

** procedure lopende bij CTG 
 

Melanoom 

Pseudocode/ID omschrijving Code art 33ter/niveau 

 analyse van de BRAF V600 mutatiestatus 
bij primair gevorderd (niet-reseceerbaar of 

Niveau 1 



gemetastaseerd) melanoom 

 

Gastrointestinale stromale tumor 

Pseudocode/ID omschrijving Code art 33ter/niveau 

 Analyse van PDGFRA D842V mutatie bij 
een gastrointestinale stromale tumor 

Niveau 1 

 

Borstkanker 

Pseudocode/ID omschrijving Code art 33ter/niveau 

 Analyse van HER2 genamplificatie bij niet-
gemetastaseerde borstkanker  

Niveau 3 

 Analyse van HER2 genamplificatie bij 
gemetastaseerde borstkanker  

Niveau 3 

 

Hersentumor 

Pseudocode/ID omschrijving Code art 33ter/niveau 

 Opsporen van een 1p19q deletie bij een 
graad III primaire hersentumor 

Niveau 3 

 

Hematologische aandoeningen: diagnostische fase 

Chronische myeloïde leukemie 

Pseudocode/ID omschrijving Code art 33ter/niveau 

 Opsporen van BCR/ABL1 (Philadelphia 
chromosoom) bij chronische myeloïde 
leukemie 

Niveau 2 

 Opsporen van BCR/ABL1 (Philadelphia 
chromosoom) kinase domein mutaties bij 
therapieresistente chronische myeloïde 
leukemie 

Niveau 3 

 

Acute lymfatische leukemie 

Pseudocode/ID omschrijving Code art 33ter/niveau 

 Opsporen van BCR/ABL1 (Philadelphia 
chromosoom) bij acute lymfatische 
leukemie 

Niveau 2 

 Opsporen van BCR/ABL1 (Philadelphia 
chromosoom) kinase domein mutaties bij 
Ph+ acute lymfatische leukemie 

Niveau 3 

 
  



 

Chronische lymfatische leukemie 

Pseudocode/ID omschrijving Code art 33ter/niveau 

 Opsporen van 17p-deletie bij chronische 
lymfatische leukemie bij therapienoodzaak 

Niveau 2 

 Opsporen van TP53-mutatie bij 
chronische lymfatische leukemie bij 
therapienoodzaak 

Niveau 3 

 

Waldenström macroglobulinaemia 

Pseudocode/ID omschrijving Code art 33ter/niveau 

 Opsporen van MYD88-L265P bij 
Waldenström macroglobulinaemia 

Niveau 1 

 

Acute promyelocytaire leukemie 

Pseudocode/ID omschrijving Code art 33ter/niveau 

 Opsporen van t(15;17) PML-RARa 
translocatie bij acute promyelocytaire 
leukemie 

Niveau 2 

 
 

Myelodysplastisch syndroom 

Pseudocode/ID omschrijving Code art 33ter/niveau 

 Opsporen van 5q-deletie bij 
myelodysplastisch syndroom bij falen van 
karyotypering 

Niveau 2 

 Opsporen van TP53 mutaties bij 5q- 
myelodysplastisch syndroom 

Niveau 3 

 

Myeloïde/lymfatische neoplasmata met eosinofilie 

Pseudocode/ID omschrijving Code art 33ter/niveau 

 Opsporen van PDGFRA herschikking bij 
myeloïde/lymfatische neoplasmata met 
eosinofilie 

Niveau 2 

 Opsporen van PDGFRB herschikkingen bij 
myeloïde/lymfatische neoplasmata met 
eosinofilie 

Niveau 2 

 

Systemische mastocytose 

Pseudocode/ID omschrijving Code art 33ter/niveau 

 Opsporen van KIT D816V mutatie bij 
systemische mastocytose 

Niveau 2 

 
  



 

Hematologische aandoeningen: follow-up 

Pseudocode/ID omschrijving Code art 33ter/niveau 

 Opsporen van BCR/ABL1 (Philadelphia 
chromosoom) bij monitoring van  
chronische myeloïde leukemie of Ph+ 
acute lymfatische leukemie tijdens het 1ste 
kwartaal van een kalenderjaar 

Niveau 2 

 Opsporen van BCR/ABL1 (Philadelphia 
chromosoom) bij monitoring van 
chronische myeloïde leukemie of Ph+ 
acute lymfatische leukemietijdens het 2e 
kwartaal van een kalenderjaar 

Niveau 2 

 Opsporen van BCR/ABL1 (Philadelphia 
chromosoom) bij monitoring van 
chronische myeloïde leukemie of Ph+ 
acute lymfatische leukemietijdens het 3e 
kwartaal van een kalenderjaar 

Niveau 2 

 Opsporen van BCR/ABL1 (Philadelphia 
chromosoom) bij monitoring van 
chronische myeloïde leukemie of Ph+ 
acute lymfatische leukemie tijdens het 4e 
kwartaal van een kalenderjaar 

Niveau 2 

 
 

 
 
 

 


	NCAZ 2017-36_Companion diagnostics 33ter.pdf
	CNMM-NCAZ 2017-36_BL1_KB_Companion diagnostics 33ter.pdf
	NCAZ 2017-36_BL2_Companion diagnostics 33ter.pdf

