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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 2019-052 Brussel, 20 mei 2019

BETREFT

Artsen-specialisten - Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen - Wijziging van
artikel 34 - Percutane interventionele verstrekkingen onder medische
beeldvormingscontrole (CHIR - Endoprothesen) - 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

Stopzetting van de verplichte registratie van endoprothesen in artikel 34 van de nomenclatuur.

Op vraag van de dienst Implantaten van de medische directie (DGV) moet de plenaire vergadering
van de TGR zijn akkoord verlenen om de nomenclatuur in artikel 34 met betrekking op de verplichte
registratie van endoprothesen aan te passen.

De dienst Implantaten stelt voor om de voorgestelde aanpassingen in artikel 34 te doen
(4 paragrafen schrappen en 1 stukje toevoegen – cf. gecoördineerde versie).

Motivering

1. Stoppen met de registratie, aangezien de geregistreerde gegevens toch niet gebruikt
worden en omdat het plaatsen van een endoprothese nu routine is geworden.

2. Schrappen van verplichte opvolging (en registratie) op 3,6,12,24 en 36 maand. Dit komt
overeen met Europese richtlijnen die in december 2018 werden gepubliceerd.

3. Toevoegen dat opvolgingsgegevens in medisch dossier moeten zitten.
4. Geen verslag meer van het BGVS, aangezien ze geen register meer zullen hebben waarop

ze een verslag kunnen baseren (en ze deden het de afgelopen jaren toch niet).

BUDGETTAIRE WEERSLAG

Aangezien het gaat om het aanpassen van een administratieve procedure en dit geen invloed
heeft op het aantal gevallen of de uitgaven, is hier geen budgettaire weerslag.

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG

Geen weerslag.
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PROCEDURE

Wettelijke basis : artikel 35, § 2, 1° - W 14071994 – Initiatief van de Technische Geneeskundige
Raad.

Voorgeschiedenis

Werkgroep Heelkunde van 12 maart 2019
Voltallige Zitting TGR van 30 april 2019

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

Interventionele verstrekkingen



ANNEXE 1 BIJLAGE 1

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

— Arrêté royal modifiant l’article 34, §
1er, a), 2., 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
artikel 34, § 1, a), 2., 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 la loi du 20 décembre 1995 et 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 de wet van 20 december 1995 en 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 30 avril 2019;

Gelet op het voorstel van de Technische
geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn
vergadering van 30 april 2019;

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

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

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

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie
artsen-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. L’article 34, § 1er, a), 2., 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 30 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :

Artikel 1. Artikel 34, § 1, a), 2., 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 30 oktober 2018, wordt vervangen als
volgt:

« 2. Conditions concernant les modalités de
remboursement

“2. De voorwaarden betreffende de
vergoedingsmodaliteiten

Les résultats de l'imagerie médicale qui ont servi à
déterminer l'indication doivent figurer dans le
dossier médical du bénéficiaire en plus des
documents de follow-up.

De resultaten van medische beeldvorming die
gediend hebben om de indicatie vast te stellen
evenals de follow-up documenten moeten in het
medisch dossier van de rechthebbende
aanwezig zijn.

Les prestations visées en ce point a) ne sont pas
cumulables avec les angiographies de diagnostic
ou les examens sans produit de contraste, au
cours de la même vacation à l'exclusion des
angiocardiographies effectuées. ».

De verstrekkingen die worden beoogd in dit punt a)
mogen niet worden gecumuleerd met de
angiografieën voor diagnose of de onderzoeken
zonder contrastmiddel tijdens dezelfde vacatie,
exclusief de verrichte angiocardiografieën.".

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

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



BIJLAGE 2

INTERVENTIONELE VERSTREKKINGEN Art. 34
officieuze coördinatie
________________________________________________________________________________________

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991)

"HOOFDSTUK VIII. PERCUTANE INTERVENTIONELE
VERSTREKKINGEN ONDER MEDISCHE BEELD-
VORMINGSCONTROLE.

Art. 34. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming
van de in § 2 bedoelde geneesheer vereist is:

a) Vasculaire transluminale percutane behandelingen:"

……/…..

"K.B. 18.3.2009" (in werking 1.9.2009) + "K.B. 19.12.2017" (in werking 1.2.2018)

"1. Voorwaarden betreffende het implanterend centrum

……/……

2. Voorwaarden betreffende de vergoedingsmodaliteiten

A. Aanvraagprocedure

De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor de verstrekkingen
589595-589606, 589610-589621, 589632-589643 en 589654-589665 mag
enkel worden toegekend indien het registratieformulier, binnen de negentig
dagen na implantatie, geldig is ingevuld en bevestigd door de implanterend
geneesheer-specialist, die deel uitmaakt van het multidisciplinair team, via de
on-line-toepassing.

De modaliteiten van registratie, en validering van die gegevens alsook de wijze
waarop de overdracht aan de "Belgische Vereniging voor vaatheelkunde", de
Commissie voor Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische
Hulpmiddelen en de Technisch Geneeskundige Raad dient te gebeuren,
worden opgesteld door de Dienst voor Geneeskundige Verzorging, de
voornoemde Commissie en de Technische Geneeskundige Raad.

De resultaten van medische beeldvorming die gediend hebben om de indicatie
vast te stellen evenals de follow-up documenten moeten in het medisch
dossier van de rechthebbende aanwezig zijn.

B. Evaluatie

Na de implantatie dient er een evaluatie te gebeuren van de rechthebbende bij
ontslag uit de verplegingsinrichting en na drie, twaalf, vierentwintig en
zesendertig maanden. De follow-up documenten worden in het medisch
dossier van de rechthebbende bewaard en geregistreerd in de voormelde on-
linetoepassing volgens de vastgestelde modaliteiten.
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Het Belgisch Genootschap Vasculaire Heelkunde maakt om de twee jaar een
evaluatie op van de verzamelde resultaten met verslag en toelichting aan de
Commissie voor Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische
Hulpmiddelen. De aard van het verslag wordt vastgesteld door de voornoemde
Commissie."

589396 589400 Geschrapt door K.B. van 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B.

18.3.2009" (in werking 1.9.2009)

"De verstrekkingen die worden beoogd in dit punt a) mogen niet worden
gecumuleerd met de angiografieën voor diagnose of de onderzoeken zonder
contrastmiddel tijdens dezelfde vacatie, exclusief de verrichte
angiocardiografieën."

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991)

"b) Andere percutane behandelingen.

…../…..
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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, 30 april 2019

Betreft : Financiële analyse van het actuariaat:

Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / artsen-specialisten
Wijziging artikel 34 – Percutane interventionele verstrekkingen – Stopzetting registratie

Deze maatregel werd niet voorzien in de doelstelling 2019.

Het voorstel betreft de aanpassing in artikel 34 van de nomenclatuur met betrekking op de verplichte
registratie van endoprothesen.

De voorgestelde aanpassingen zijn:

 Stoppen met de registratie, gezien deze geregistreerde gegevens niet gebruikt worden;
 Schrappen van verplichte opvolging (en registratie) op 3,6,12,24 en 36 maand;
 Toevoegen dat opvolgingsgegevens in het medisch dossier van de rechthebbende aanwezig

moeten zijn;
 Geen verslag meer van het BGVS, aangezien ze geen register meer zullen hebben waarop ze een

verslag kunnen baseren.

Gezien het gaat om het aanpassen van een administratieve procedure en dit geen invloed heeft op het
aantal gevallen of de uitgaven, is hier geen budgettaire weerslag.
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