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RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963
Tervurenlaan 211 - 1150 Brussel

Dienst voor geneeskundige verzorging

NATIONALE COMMISSIE ARTSEN-ZIEKENFONDSEN

Nota NCAZ 2019-018 Brussel, 18 maart 2019

BETREFT

Artsen-specialisten - Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen – Wijziging van de
artikelen 18 en 24 – Klinische Biologie (Botmerkers correctie) – Ontwerp van koninklijk besluit

BIJLAGEN

Bijlage 1 :ontwerp van koninklijk besluit
Bijlage 2 :gecoördineerde versie van de nomenclatuur
Bijlage 3 :actuariële analyse

INHOUD van het VOORSTEL

De volgende verstrekkingen worden toegevoegd in artikel 18, onder ‘1/CHEMIE, 1‘/Bloed’:

433392-433403 Doseren van de botafbraak B 400
(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)

De volgende verstrekkingen worden toegevoegd in artikel 24, onder ‘1/CHEMIE, 1‘/Bloed’:

542953-542964 Doseren van de botafbraak B 400
(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)

Cumulregel 78 wordt aangepast:

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 23.9.2018" (in

werking 1.12.2018)

"78
De verstrekkingen 433370-433381, en 542916-542920, 433392-433403 en 542953-
542964 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

Diagnoseregel 71 wordt aangepast:

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 23.9.2018" (in werking

1.12.2018)

"71
De verstrekkingen 433355-433366, 542894-542905, 433370-433381 en , 542916-542920,
433392-433403 en 542953-542964 mogen enkel worden aangerekend ingeval van
klinische tekenen van botpathologie."
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MOTIVERING

Er zijn meerdere botaanmaak- en botafbraakmerkers beschikbaar. Er komen ook nieuwe merkers die
soms specifieker en sensitiever zijn dan oudere. Er zou telkens een nieuwe procedure moeten gestart
worden om deze individuele testen op te nemen in de nomenclatuur.

Het is logischer om te werken met één algemeen nummer voor botaanmaak, en één algemeen
nummer voor botafbraak. De bioloog kan dan, in overleg met de clinicus, bepalen welke test hij
gebruikt om botaanmaak- of botafbraak te meten.

Op de voltallige zitting van de Technisch Geneeskundige Raad werd op 21 februari 2017 besloten om
slechts één merker voor botafbraak en één merker voor botaanmaak terug te betalen vanuit de
verplichte ziekteverzekering.

Hiervoor werden nieuwe prestaties gemaakt in artikel 18 en 24.

De bestaande individuele testen in artikel 18 en 24 om botafbraak en –aanmaak te meten werden
geschrapt (doseren van alkalische fosfatasen, osteocalcine, degradatieproducten collageen type I).
Cumulregel 77, 78 en diagnoseregel 71 werden ook aangepast.

We refereren naar het document TGR 2017-PL-82.

In de gecoördineerde versie werden de nomenclatuurcodes voor botafbraak enkel onder het
hoofdstuk ‘urine’ geplaatst. Dit geeft problemen om serumtesten op botafbraak uit te voeren, zoals de
CTX test (Serum C-terminal cross-linked telopeptide of type I collagen).

Om dit recht te zetten kan er een nieuwe nomenclatuurcode worden voorzien voor analyse van
botafbraak onder ‘Serum’ in artikel 18 en 24, identiek aan de prestatie onder ‘urine’.

Aangezien er slechts 1 test voor botafbraak en 1 test voor botaanmaak kan gebeuren, moet de
cumulregel 78 worden aangepast.

Ook diagnoseregel 71 moet worden aangepast.

PERSOONLIJK AANDEEL

Geen wijzigingen

BUDGETTAIRE WEERSLAG

Aangezien het hier gaat om een aanvulling van een reeds uitgewerkte maatregel, waarbij toen
rekening gehouden werd met de verschuiving van de gevallen uit verstrekking 542754-542796 naar
de nieuwe codes (die dus niet kunnen gebruikt worden voor de serumtesten), wordt de creatie van de
nieuwe codes als conform budget beschouwd.

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG

Geen wijzigingen

PROCEDURE

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

Voorgeschiedenis

Werkgroep Klinische biologie van 22-01-2019
Voltallige Zitting TGR van 26-02-2019
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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 van koninklijk besluit (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 les articles 18, § 2,
B., e) et 24, § 1er, 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.

- 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.

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, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 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, § 1, vijfde lid, en § 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 26 février
2019;

Gelet op het voorstel van de Technische
geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn
vergadering van 26 februari 2019;

Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle
médicaux de l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité, donné le 26 février 2019;

Gelet op het advies van de Dienst voor
geneeskundige evaluatie en controle van het
Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering, gegeven op 26 februari
2019;

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, § 1er, alinéa 1er, 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 1er. 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 25 janvier 2019, dans la rubrique
1/CHIMIE, sous l’intitulé 1/Sang, la prestation
suivante est insérée avant la prestation 433252-
433263 :

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 25 januari 2019, wordt in de rubriek
1/CHEMIE, onder de hoofding 1/Bloed, de
volgende verstrekking ingevoegd vóór de
verstrekking 433252-433263 :

« 433392-433403 “433392-433403
Dosage de la perte osseuse…………….…..B 400 Doseren van botafbraak……………………..B 400
(Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle
diagnostique 71) » .

(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel
71)”.

Art 2. A l'article 24, § 1er, de la même annexe,
modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 3
février 2019, les modifications suivantes sont
apportées:

Art 2. In artikel 24, § 1, van dezelfde bijlage,
laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3
februari 2019, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

1° dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l’intitulé
1/Sang, la prestation suivante est insérée avant la
prestation 541973-581984 :

1° in de rubriek 1/CHEMIE, onder de hoofding
1/Bloed, wordt de volgende verstrekking
ingevoegd vóór de verstrekking 541973-541984:

« 542953-542964 “542953-542964
Dosage de la perte osseuse…..…………….B 400 Doseren van botafbraak……..………………B 400
(Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle
diagnostique 71) » ;

(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel
71)” ;

2° dans la rubrique Règles de cumul, la règle de
cumul 78 est remplacée par ce qui suit :

2° in de rubriek Cumulregels wordt cumulregel 78
als volgt vervangen:

« 78 “78
Les prestations 433370-433381, 542916-542920,
433392-433403 et 542953-542964 ne sont pas
cumulables entre elles. » ;

De verstrekkingen 433370-433381, 542916-
542920, 433392-433403 en 542953-542964
mogen onderling niet worden gecumuleerd. »;

3° dans la rubrique Règles diagnostiques, la règle
diagnostique 71 est remplacée par ce qui suit :

3° in de rubriek Diagnoseregels wordt de
diagnoseregel 71 als volgt vervangen:

« 71 “71
Les prestations 433355-433366, 542894-542905,
433370-433381, 542916-542920, 433392-433403
et 542953-542964 ne peuvent être portées en

De verstrekkingen 433355-433366, 542894-
542905, 433370-433381, 542916-542920,
433392-433403 en 542953-542964 mogen enkel



compte qu’en cas de présence clinique de
pathologie osseuse. ».

worden aangerekend in geval van klinische
tekenen van botpathologie.”.

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

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

Art. 4. 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



BIJLAGE 2

RADIOTHERAPIE EN RADIUMTHERAPIE Art. 18
officieuze coördinatie
_______________________________________________________________________________________________

"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. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen die de bekwaming
van geneesheer, specialist voor radiotherapie-oncologie (X), vereisen:

…
"K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987)

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

…
B. Tests of doseringen met gemerkte produkten:

…

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

"e) Nucleaire geneeskunde in vitro:

1/CHEMIE

1/Bloed"

…

K.B. 23.9.2018 (in werking 1.12.2018)

433355 433366 Doseren van de botaanmaak B 400
(Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)"

433392 433403 Doseren van botafbraak B 400
(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

433252 433263 Doseren van glutamaat decarboxylase (MW 65kDa) auto-
antilichamen (GAD65) B 1400
(Maximum 1) (Diagnoseregel 63)"
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KLINISCHE BIOLOGIE Art. 24
officieuze coördinatie
_______________________________________________________________________________________________

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"

…

542894 542905 Doseren van de botaanmaak B 400
(Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)"

542953 542964 Doseren van de botafbraak B 400
(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)

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

26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

541973 541984 Doseren van een intra-erythrocytair of intra-
leucocytair enzym B 500
(Maximum 5)"

…

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

"Cumulregels.
…

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 23.9.2018" (in

werking 1.12.2018)

"78
De verstrekkingen 433370-433381, en 542916-542920, 433392-433403 en 542953-
542964 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

…

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

"Diagnoseregels
…

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 23.9.2018" (in

werking 1.12.2018)

"71
De verstrekkingen 433355-433366, 542894-542905, 433370-433381 en, 542916-542920,
433392-433403 en 542953-542964 mogen enkel worden aangerekend in geval van
klinische tekenen van botpathologie."
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RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963

TERVURENLAAN 211 - 1150 BRUSSEL
____________

Dienst voor geneeskundige verzorging

Brussel, 18 maart 2019

Betreft : Financiële analyse van het actuariaat:

Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / artsen-specialisten
Wijziging artikel 18 en 24: botmerkers

Deze maatregel werd niet voorzien in het Akkoord 2018-2019 of de doelstelling 2019.

Het voorstel betreft een aanvulling ten opzichte van nota TGR 2017–PL–82, waar toen beslist werd om te
werken met 1 algemeen nummer voor botaanmaakmerkers en 1 voor botafbraakmerkers, beide vergoed aan
B400. Hierbij werden deze codes onder het hoofdstuk “urine” geplaatst waardoor serumtesten op botafbraak
niet meer mogelijk zijn. Dit was voordien echter wel het geval (via prestatie 542754-542765). De nieuwe
prestaties zijn in voege sinds 1 december 2018.

Deze maatregel betreft dus de creatie van een extra prestatie in artikel 18 en in artikel 24 inzake
botafbraakmerkers aan hetzelfde honorarium, zodat ook botafbraaktesten in serum terug mogelijk worden.

De volgende verstrekking wordt toegevoegd in artikel 18, onder ‘1/CHEMIE, 1‘/Bloed’:

433392 – 433403: Doseren van de botafbraak B400

De volgende verstrekking wordt toegevoegd in artikel 24, onder ‘1/CHEMIE, 1‘/Bloed’:

542953 - 542964: Doseren van de botafbraak B400

Tarieven 2019

De nieuwe prestaties kunnen niet gecumuleerd worden met de botafbraaktesten in urine. Het aantal gevallen
voor de prestaties met betrekking tot botafbraak, die in voege waren tot 1 december 2018, bedraagt ongeveer
24 duizend gevallen, waar prestatie 542754-542765 goed is voor 99% van deze gevallen.

Geboekte gevallen, uitgaven en kostprijs DocN voor prestaties botafbraakmerkers voor 1 december 2018

AMB HOS
Ambulant 25%

per akte

Onder-

aanneming

100%

Gehospita-

liseerd 25%

per akte

Onder-

aanneming

100%

B = 0,031254 433392 433403 B 400 12,50 3,13 12,50 3,13 12,50

B = 0,031254 542953 542964 B 400 12,50 3,13 12,50 3,13 12,50

Codenummer

Honoraria

100%

Honoraria en tegemoetkoming

Ambulant Gehospitaliseerd

Geboekte gevallen

Nomnr 2013 2014 2015 2016 2017 9M 2018

433576 - 433580 98 39 48 19 6 6

542754 - 542765 24.722 25.662 25.229 24.878 23.728 17.764

543955 - 543966 560 441 426 366 293 217

Totaal 25.380 26.142 25.703 25.263 24.027 17.987
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Conclusie

Gezien het hier gaat om een aanvulling van een reeds uitgewerkte maatregel, waarbij toen rekening gehouden
werd met de verschuiving van de gevallen uit prestatie 542754-542796 naar de nieuwe codes (dewelke dus
niet kunnen gebruikt worden voor de serumtesten), wordt de creatie van de nieuwe codes als conform budget
beschouwd.

Geboekte uitgaven

Nomnr 2013 2014 2015 2016 2017 9M 2018

433576 - 433580 235,87 95,23 117,60 44,59 13,77 14,02

542754 - 542765 79.410,18 83.545,26 82.243,43 75.619,86 72.784,53 55.480,12

543955 - 543966 1.346,28 1.077,26 1.043,66 840,42 671,64 506,66

Totaal 80.992 84.718 83.405 76.505 73.470 56.001

Geboekte kostprijs

Nomnr 2013 2014 2015 2016 2017 9M 2018

433576 - 433580 2,41 2,44 2,45 2,35 2,30 2,34

542754 - 542765 3,21 3,26 3,26 3,04 3,07 3,12

543955 - 543966 2,40 2,44 2,45 2,30 2,29 2,33

Totaal 3,19 3,24 3,24 3,03 3,06 3,11
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