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Betreft : Financiële analyse van het actuariaat:  
 Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / artsen-specialisten 
 Artikel 17quater, §3 – Medische beeldvorming – Echografieën  - stress-test 
 

 
Deze maatregel werd niet voorzien in het Akkoord 2018-2019 of de doelstelling 2018. 
 
Het voorstel betreft de aanpassing van artikel 17quater, §3 om de volgende prestatie voor te behouden 
voor bepaalde specialismen, namelijk cardiologie en pediatrie: 
  

469954-469965: Cardiale echografische stress-test door middel van een farmacodynamische 
proef, inclusief de electrocardiografische controles (N154) 
 

In 2017 werd deze verstrekking voornamelijk door cardiologen aangerekend, maar aangezien ook pediaters 
cardiologische onderzoeken uitvoeren, wordt voorgesteld om ook pediatrie toe te voegen aan de 
voorbehouden specialismen.  
 
Momenteel komt de prestatie niet voor in de beperkende lijsten van artikel 17quater, §3.  Volgens 
interpretatieregel 02 mogen de verstrekkingen die niet zijn toegewezen aan bepaalde specialismen door 
elke arts-specialist aangerekend worden, met uitzondering van de arts-specialist in röntgendiagnose.  
 
Aangezien met de aanpassingen in dit voorstel alle verstrekkingen dan vermeld zijn in artikel 17quater, § 3 
kan in parallel de interpretatieregel 02 opgeheven worden vanaf de datum van in voege treding van de 
aanpassing van artikel 17quater, § 3. 
 
 
Tarieven 2018 
 

 
 
 
Geboekte gevallen 
 

 
 
  

Honoraria
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 N = 0,659383 469954 469965 = N 154,00 101,54 101,54 99,06 101,54 101,54
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Tegemoetkoming

 Ambulant

Tegemoetkoming

Gehospitaliseerd

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017

469954 - 469965 5.001 10.209 10.734 11.967

Geboekte gevallen



 

 

Geboekte uitgaven 
 

 
 
Geboekte kostprijs 
 

 
 
  
Specialismen die prestatie 469954-469965 aanrekenen (DocP – 2017) 
 

  
 

 
Conclusie 
 
Gezien het om een limitering van de specialismen gaat, wordt er geen meerkost verwacht betreffende de 
uitgaven voor verstrekking 469954 – 469965. 
 
 
 

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017

469954 - 469965 501.194,71 1.023.084,31 1.075.449,28 1.183.928,71

Geboekte uitgaven

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017

469954 - 469965 100,22 100,21 100,19 98,93

Geboekte kostpijs

Bevoegdheidscode Gevallen Aandeel

Arts-specialist voor cardiologie 10197 85,2%

Arts-specialist voor cardiologie, houder van de bijzondere beroepstitel 

in de functionele en professionele revalidatie voor gehandicapten 1364 11,4%

Arts-specialist voor cardiologie, houder van de bijzondere beroepstitel 

in de urgentiegeneeskunde 368 3,1%

Arts-specialist voor gynaecologie en verloskunde 1 0,0%

Arts-specialist voor heelkunde 1 0,0%

Arts-specialist voor inwendige geneeskunde 33 0,3%

Arts-specialist voor orthopedische heelkunde 1 0,0%

Arts-specialist voor urologie 1 0,0%

Totaal 11966 100,0%


