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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 2018-71 Brussel, 25 juni 2018

BETREFT :

Artsen - Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen - Artikel 14h - oftalmologie- en
Artikel 25 – Toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.

Invoeren terugbetaling OCT en wijzigingen in de artikels 14h en 25.

Ontwerp van koninklijk besluit.

BIJLAGEN :

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

INHOUD VAN HET VOORSTEL:

Er worden 5 nieuwe nomenclatuurnummers ingevoerd in artikel 14h voor de terugbetaling van
het OCT-onderzoek, gekoppeld aan de oftalmologische indicatie.

OCT (Optical Coherence Tomography) is een onderzoek voor het verkrijgen van fijne
anatomische coupes door een scan van laserlicht op de te onderzoeken weefsels toe te
passen. Het maakt het vervolgens mogelijk om zeer precieze sneden te maken van de
verschillende structuren van het oog, van het hoornvlies tot het netvlies en de oogzenuw. Het
verschil met een echografie is dat hier lichtgolven gebruikt worden in plaats van geluidsgolven.
Het onderzoek is niet pijnlijk, omdat het zonder contact met het oog gebeurt en niet
verblindend is. De patiënt hoeft alleen een fixatiedoel te volgen.

Tevens worden een aantal bestaande nomenclatuurnummers in artikel 14h voorzien van een
extra toepassingsregel.

In artikel 25 wordt prestatie 599480 met betrekking op het coördinatiehonorarium voor het
verblijf van een patiënt in een erkend dagziekenhuis niet meer toegankelijk gesteld voor
oftalmologische ingrepen.
Tevens worden de oftalmologische ingrepen geschrapt uit de limitatieve lijst bij prestatie
597800 met betrekking op het toezichtshonorarium.

MOTIVERING :

De terugbetaling van het OCT-onderzoek werd reeds vastgelegd in het nationaal akkoord
artsen-ziekenfondsen 2016-2017.

Artikel 4.2.6 stelde: “In de loop van 2017 zullen op basis van een herschikking en beheersing
van de uitgaven inzake CT, coronarografieën en echografieën of andere verstrekkingen,
middelen worden vrijgemaakt om te alloceren aan een kostenefficiënte vergoeding van de
OCT-techniek gebaseerd op een gezondheidseconomische en behoeftenanalyse.”
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Dit dossier kon binnen dit tijdsbestek niet gefinaliseerd worden.

Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019 stipuleert in artikel 3.1:

“…Tevens wordt vanaf 1 januari 2019 een bedrag van tenminste 2 mio euro voorzien als
tussenkomst in de financiering van OCT. “

Na diverse contacten tussen SOOS ( = oogartsensyndicaat) en de werkgroep heelkunde werd
er een akkoord gevonden voor de invoering van 5 nieuwe nomenclatuurnummers voor de
OCT in functie van het onderzoek.

Het beschikbare bedrag van 2 miljoen euro bleek onvoldoende om in een aanvaardbaar
honorarium voor het OCT-onderzoek te voorzien. In die optiek zouden er ook een aantal
besparingen moeten worden gerealiseerd.

- Een toepassinsregel die de terugbetaling beperkt wordt ingevoegd na de verstrekking
248511-248522;

- De betrekkelijke waarde van de verstrekking 249270-249281 wordt vervangen door
N210 en een toepassinsregel die de toepassing beperkt wordt ingevoegd;

- De betrekkelijke waarde van de verstrekking 248953-248964 wordt vervangen door
N62.

Men komt aldus tot een breed ondersteund voorstel om het OCT-onderzoek een honorarium
van 35 euro toe te kennen in de meeste oftalmologische indicatie evenwel met enkele
beperkingen die worden ingeschreven in de nomenclatuur.

BUDGETTAIRE WEERSLAG :

De kostprijs voor het invoeren van het OCT-onderzoek bedraagt 10,842 miljoen euro. Een
budget van 11,304 miljoen euro wordt hiervoor beschikbaar gesteld. De marge van 462
duizend euro wordt behouden om een eventuele meer kost op te vangen. Het voorstel wordt
conform budget voorzien.

Een strikte monitoring zal evenwel noodzakelijk zijn.

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG :

Geen weerslag.

PROCEDURE :

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

Voorgeschiedenis:

TGR werkgroep heelkunde 8 mei en 29 mei 2018
TGRPL van 12 juni 2018

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
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Begrotingscontrole en aan het Verzekeringscomité.

TREFWOORDEN :

Speciale technische verstrekkingen

Oftalmologie

Toezichtshonorarium

*
* *
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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 14, h), 2° en 25 §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 14,
h), 2° et 25 §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,
bekrachtigd 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 Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le
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Financiën, gegeven op @; @;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister
van Begroting van @;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le @;

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 14, h), 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 4 maart 2010, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

Article 1
er

. A l'article 14, h), 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 4 mars 2010, les modifications
suivantes sont apportées :

1° wordt de volgende toepassingsregel na de
verstrekking 248511-248522 ingevoegd:

1° la règle d’application suivante est insérée
après la prestation 248511-248522 :

“De prestatie 248511-248522 mag enkel
worden aangerekend bij patiënten met
nachtblindheid en/of fotofobie en met een
gestoorde elektroretinografie. ”;

" La prestation 248511-248522 peut
uniquement être attestée chez les patients
atteints de cécité nocturne et/ou photophobie et
avec une electro-rétinographie perturbée. ".

2° wordt de volgende interpretatieregel na de
verstrekking 248975-248986 ingevoegd:

2° la règle d’application suivante est insérée
après la prestation 248975-248986 :

“De verstrekking 248975-248986 mag niet
gecumuleerd worden met de verstrekkingen
248356-248360, 248371-248382, 248393-
248404, 248430-248441 en 248452-248463.
”;

“La prestation 248975-248986 ne peut pas
être cumulée avec les prestations 248356-
248360, 248371-248382, 248393-248404,
248430-248441 et 248452-248463. “ ;

3° wordt de betrekkelijke waarde van de
verstrekking 249270-249281 door “N 210”
vervangen;

3° la valeur relative de la prestation 249270-
249281 est remplacée par “N 210”;

4° wordt de volgende interpretatieregel na de
verstrekking 249270-249281 ingevoegd:

4° la règle d’application suivante est insérée
après la prestation 249270-249281:

“De verstrekking 249270-249281 mag
maximaal 3 maal per kalenderjaar worden
aangerekend per patiënt”;

5° wordt de betrekkelijke waarde van 248953-
248964 door “N 62” vervangen;

“la prestation 249270-249281 ne peut être
attestée que maximum 3 fois par année civile
par patient“ ;

5° la valeur relative de la prestation 248953-
248964 est remplacée par “N 62“ ;
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6° worden de volgende nieuwe verstrekkingen
en toepassingsregels na de verstrekking
248953-248964 ingevoegd:

6° Les prestations et les règles d’applications
suivantes sont insérées après la prestation
248953-248964 :

“248356-248360 “248356-248360

Bidimensionele tomografie door optische
coherentie met behulp van laser van het oog
of ogen met minimum 8 coupes per oog, met
geschreven protocol, in het kader van een
behandeling met intravitreale injecties N 47

Tomographie bidimensionnelle par cohérence
optique au moyen du laser de l’oeil ou des
yeux avec un minimum de 8 coupes par oeil,
avec protocole écrit, dans le cadre d’un
traitement d’injections intravitréennes N 47

De verstrekking 248356-248360 mag
maximaal 6 maal per kalenderjaar worden
aangerekend enkel met het oog op het
uitvoeren van verstrekking 248334-248345 in
het betrokken of daaropvolgend kalenderjaar.

La prestation 248356-248360 ne peut être
attestée que maximum 6 fois par année civile
uniquement en vue d’effectuer la prestation
248334-248345 dans l’année civile concernée
ou l’année civile suivante.

248371-248382 248371-248382

Bidimensionele tomografie door optische
coherentie met behulp van laser van het oog
of ogen met minimum 8 coupes per oog, met
geschreven protocol, in het kader van de
opvolging van een medicamenteuze
glaucoombehandeling N 47

Tomographie bidimensionnelle par cohérence
optique au moyen du laser de l’oeil ou des
yeux avec un minimum de 8 coupes par oeil,
avec protocole écrit, dans le cadre du suivi
d’un traitement médicamenteux du glaucome
N 47

De verstrekking 248371-248382 mag
maximaal 1 maal per kalenderjaar worden
aangerekend

La prestation 248371-248382 ne peut être
attestée que maximum une fois par année
civile.

248393-248404 248393-248404

Bidimensionele tomografie door optische
coherentie met behulp van laser van het oog
of ogen met minimum 8 coupes per oog, met
geschreven protocol, in het kader van de
diagnostiek bij jongeren onder de 16 jaar van
refractaire amblyopie, neuropathie,
retinopathie, uveïtis of congenitale
oogaandoeningen N 47

Tomographie bidimensionnelle par cohérence
optique au moyen du laser de l’oeil ou des
yeux avec un minimum de 8 coupes par oeil,
avec protocole écrit, dans le cadre du
diagnostic chez des jeunes de moins de 16
ans de l’amblyopie réfractaire, de neuropathie,
de rétinopathie, d’uvéite ou d’affection
congénitale des yeux N 47

De verstrekking 248393-248404 mag
maximaal 4 maal worden aangerekend voor
de leeftijd van 16 jaar.

La prestation 248393-248404 ne peut être
attestée que maximum 4 fois avant l’âge de 16
ans.

248430-248441 248430 248441

Bidimensionele tomografie door optische
coherentie met behulp van laser van het oog
of ogen met minimum 8 coupes per oog, met
geschreven protocol, in het kader van een
vitreoretinale ingreep N 47

Tomographie bidimensionnelle par cohérence
optique au moyen du laser de l’oeil ou des
yeux avec un minimum de 8 coupes par oeil,
avec protocole écrit, dans le cadre d’une



N:\GV-SS\MED\CINTGR\TGR\projets\PROJETS 2009\CHIR - Ophtalmo OCT\notes service\MM\CNMM NCAZ 2018-71 BL1 KB Oftalmo OCT.docx versie van 14/06/2018
10:31:00 geprint 14/06/2018 13:30:00 4 of 5

intervention vitreo-rétinéale N 47

De verstrekking 248430-248441 mag
maximaal 1 maal per patiënt worden
aangerekend binnen de 90 dagen
voorafgaand aan één van de verstrekkingen
246654-246665 of 246772-246783 en
maximaal 1 maal per patiënt tot 90 dagen na
één van de verstrekkingen 246654-246665 of
246772-246783

La prestation 248430-248441 ne peut être
attestée que maximum une fois par patient
dans les 90 jours précédents les prestations
246654-246665 ou 246772-246783 et
maximum une fois par patient jusqu’à 90 jours
après les prestations 246654-246665 ou
246772-246783

248452-248463 248452-248463

Bidimensionele tomografie door optische
coherentie met behulp van laser van het oog
of ogen met minimum 8 coupes per oog, met
geschreven protocol, in het kader van een
preoperatief onderzoek bij cataract met een
abnormale macula of papil N 47

Tomographie bidimensionnelle par cohérence
optique au moyen du laser de l’oeil ou des
yeux avec un minimum de 8 coupes par oeil,
avec protocole écrit, dans le cadre d’un
examen préopératoire pour une cataracte
avec une macula ou papille anormale N 47

De verstrekking 248452-248463 mag
maximaal 1 maal per patiënt worden
aangerekend binnen de 90 dagen
voorafgaand aan de verstrekkingen 246912-
246923, 246595-246606, 246610-246621,
246676-246680, 246934-246945 of 246890-
246901

La prestation 248452-248463 ne peut être
attestée que maximum une fois par patient
dans les 90 jours précédents les prestations
246912-246923, 246595-246606, 246610-
246621, 246676-246680, 246934-246945 ou
246890-246901

De indicatiestelling en het verslag van elk
OCT-onderzoek wordt in het medisch dossier
van de patiënt opgenomen en dit zowel voor
de terugbetaalde als niet terugbetaalde
uitgevoerde OCT-onderzoeken. “.

L’indication et le protocole de chaque examen
OCT sont repris dans le dossier médical du
patient, aussi bien pour les prestations
bénéficiant d’un remboursement, que pour les
prestations ne bénéficiant pas d’un
remboursement. “.

Art 2. In artikel 25, § 1, van dezelfde bijlage,
vervangen bij het koninklijk besluit van 19 april
2014 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1
april 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° wordt de volgende toepassingsregel
ingevoegd na de toepassingsregel die volgt op
de verstrekking 599480 :

“ De verstrekking 599480 mag niet gecumuleerd
worden met verstrekkingen uit artikel 14,h. “;

Art. 2. A l’article 25, §1er, de la même
annexe, remplacé par l’arrêté royal du 19 avril
2014 et modifié par l’arrêté royal du 1

er
avril

2016, sont apportées les modifications
suivantes :

1° la règle d’application suivante est insérée
après la règle d’application qui suit la
prestation 599480 :

“La prestation 599480 ne peut pas être
cumulée avec les prestations de l’article
14,h“ ;

2° In de limitatieve lijst die volgt op de
verstrekking 597800, worden de rangnummers
246551, 246573, 246212, 246654, 246772,
246595, 246676, 247575, 247590, 247612,
247634, 247656, 247553, 246912 et 246934

2° Dans la liste limitative qui suit la prestation
597800, les numéros d’ordre 246551, 246573,
246212, 246654, 246772, 246595, 246676,
247575, 247590, 247612, 247634, 247656,
247553, 246912 et 246934 sont abrogés.
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opgeheven.

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



BIJLAGE 2

OFTALMOLOGIE Art. 14h pag. 1
officieuze coördinatie
__________________________________________________________________________________________________

N:\GV-SS\MED\CINTGR\TGR\projets\PROJETS 2009\CHIR - Ophtalmo OCT\notes service\MM\NCAZ 2018-71 BL2 TC NL Oftalmo OCT.docx versie van 05/06/2018 17:17:00 geprint
14/06/2018 13:30:00 1 of 4

h) de verstrekkingen die tot het specialisme ophtalmologie (DH) behoren :

………

2 Diagnostische handelingen :

248511 248522 Curve van retinale adaptatie met adaptometer van Goldmann-Weekers
of gelijkaardig toestel + grafiek

N 45

De prestatie 248511-248522 mag enkel worden aangerekend bij
patiënten met nachtblindheid en/of fotofobie en met een gestoorde
elektroretinografie.

248533 248544 Elektroretinografie + grafiek N 75

248555 248566 Tonografie met elektronische tonometer + grafiek N 50

248570 248581 Provocatieproef bij glaucoom (watertest, ten minste vier tonometrieën) N 30

248592 248603 Meten van de sclerale rigiditeit + grafiek (techniek van Friedenwald of
soortgelijke techniek)

N 15

248614 248625 Drukcurve (vier tonometrieën over 24 uur gedurende vier dagen) +
grafiek

N 50

248636 248640 Dynamometrie en/of tonometrie (Schiötz en/of aplanatietonometer) N 10

"K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992)

248975 248986 Onrechtstreekse binoculaire oftalmoscopie met of zonder sclerale
insnijding

N 10

De verstrekking 248975-248986 mag niet gecumuleerd worden met
de verstrekkingen 248356-248360, 248371-248382, 248393-248404,
248430-248441 en 248452-248463

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

249211 249222 Kwantitatieve computer perimetrie met verschillende
gevoeligheidswaarden, computergestuurd met perimeter van Humphrey,
Octopus of gelijkaardig toestel, met reële of virtuele koepel, met grafiek
en besluit

N 35

249233 249244 Binoculaire biomicroscopie van het voorste segment met protocol of
iconografie

N 10

248673 248684 Biomicroscopie van het achterste segment en/of van de oogkamerhoek
met contactglazen

N 15

248710 248721 Omstandig functioneel onderzoek van de oogmotiliteit bij strabismus
concomitans of heteroforieën met synoptofoor of soortgelijk toestel (mag
slechts tweemaal per jaar worden aangerekend)

N 25

248732 248743 Omstandig functioneel onderzoek van de oogmotiliteit bij paralytisch
strabisme (test van Lancaster of soortgelijke test) + grafiek

N 25
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__________________________________________________________________________________________________

N:\GV-SS\MED\CINTGR\TGR\projets\PROJETS 2009\CHIR - Ophtalmo OCT\notes service\MM\NCAZ 2018-71 BL2 TC NL Oftalmo OCT.docx versie van 05/06/2018 17:17:00 geprint
14/06/2018 13:30:00 2 of 4

248754 248765 Juiste diagnose en rangschikking van de aangeboren of verworven
dyschromatopsieën (test van Farnsworth 100 HUE en/of anomaloscoop)
+ grafieken

N 15

248776 248780 Topografische keratometrie N 15

248791 248802 Angiografie van netvlies met contrastmiddel, met protocol en minimum
acht clichés

N 75

"K.B. 4.3.2010" (in werking 1.5.2010)

249270 249281 Digitale beeldvorming van de retina na injectie van een contrastmiddel of
een kleurstof, met protocol

N 250
210

De verstrekking 249270-249281 mag maximaal 3 maal per
kalenderjaar worden aangerekend per patiënt

248813 248824 Kwantitatieve perimetrie met perimeter van Goldmann of soorgelijke met
grafiek en conclusie

N 20

248835 248846 Refractometrie door de objectieve methode N 8

"K.B. 5.9.2001" (in werking 1.10.2001)

249255 249266 Oogbiometrie en berekening van de sterkte van een intra-oculair
implantaat, met het oog op een heelkundige ingreep, met inbegrip van
monodimensionele echografie en keratometrie, met document en
protocol

N 125

248850 248861 Eenzijdige of tweezijdige exploratie van de traanwegen door inspuiten in
de traanpunten (mag niet worden gecumuleerd met de nrs. 245011 -
245022 en 245033 - 245044)

N 10

248872 248883 Door visuele stimulatie opgewekte hersenpotentialen met protocol en
uittreksels uit de tracés

N 125

248894 248905 Gelijktijdig registreren van de druk in beide arteriae brachiales en in
beide arteriae ophtalmicae met dynamograaf van het type Otto Hager,
inclusief referentie-elektrocardiogram met protocol en uittreksel uit de
tracés

N 75

248916 248920 Beiderzijds en gelijktijdig meten van de humeroretinale circulatietijden
door angiofluoretineoscopie

N 65

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

248953 248964 Tellen van de endotheliale cellen van de cornea met hulp van een
spiegelmicroscoop, met fotografisch document, dat betrekking heeft op
een oppervlakte van ten minste 0,1 mm² of 300 cellen, met het oog op
een heelkundige ingreep op het voorste segment van het oog

N 75
62

248356 248360 Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp
van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met
geschreven protocol, in het kader van een behandeling met
intravitreale injecties

N 47
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De verstrekking 248356-248360 mag maximaal 6 maal per
kalenderjaar worden aangerekend enkel met het oog op het
uitvoeren van verstrekking 248334-248345 in het betrokken en
daaropvolgend kalenderjaar.

248371 248382 Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp
van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met
geschreven protocol, in het kader van de opvolging van een
medicamenteuze glaucoombehandeling

N 47

De verstrekking 248371-248382 mag maximaal 1 maal per
kalenderjaar worden aangerekend

248393 248404 Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp
van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met
geschreven protocol, in het kader van de diagnostiek bij jongeren
onder de 16 jaar van refractaire amblyopie, neuropathie,
retinopathie, uveïtis of congenitale oogaandoeningen

N 47

De verstrekking 248393-248404 mag maximaal 4 maal worden
aangerekend voor de leeftijd van 16 jaar.

248430 248441 Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp
van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met
geschreven protocol, in het kader van een vitreoretinale ingreep

N 47

De verstrekking 248430-248441 mag maximaal 1 maal per patiënt
worden aangerekend binnen de 90 dagen voorafgaand aan één van
de verstrekkingen 246654-246665 of 246772-246783 en maximaal 1
maal per patiënt tot 90 dagen na één van de verstrekkingen 246654-
246665 of 246772-246783 .

248452 248463 Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp
van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met
geschreven protocol, in het kader van een preoperatief onderzoek
bij cataract met een abnormale macula of papil

N 47

De verstrekking 248452-248463 mag maximaal 1 maal per patiënt
worden aangerekend binnen de 90 dagen voorafgaand aan de
verstrekkingen 246912-246923, 246595-246606, 246610-246621,
246676-246680, 246934-246945 of 246890-246901

De indicatiestelling en het verslag van elk OCT-onderzoek wordt in
het medisch dossier van de patiënt opgenomen en dit zowel voor
de terugbetaalde als niet terugbetaalde uitgevoerde OCT-
onderzoeken.
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Versie in werking sinds 01/04//2017 met K.B. 29/11/2017

…….

"K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 3.7.2003" (in

werking 1.5.2003)

599480 Coördinatiehonorarium voor het verblijf van een patiënt in een erkend
dagziekenhuis

C 15

"K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 3.7.2003" (in werking 1.5.2003)

"De prestatie 599480 mag worden aangerekend door geneesheer-specialist die de medische
leiding over het chirurgisch dagziekenhuis heeft volgens artikel 11 van het koninklijk besluit
van 25 november 1997, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het dagziekenhuis."

De verstrekking 599480 mag niet gecumuleerd worden met verstrekkingen uit artikel
14h.

"K.B. 3.7.2003" (in werking 1.5.2003) + Erratum B.S. 21.6.2005

597800 Toezichtshonorarium voor het verblijf van een patiënt in een erkend
dagziekenhuis voor de geneesheer-specialist die een van onderstaande
ingrepen uit de limitatieve lijst heeft verricht

C 15

"K.B. 3.7.2003" (in werking 1.5.2003)

"De verstrekkingen 597800 en 599480 mogen slechts worden aangerekend wanneer een van
de verstrekkingen uit de onderstaande limitatieve lijst in het dagziekenhuis is verricht en
daadwerkelijk toezicht op de patiënt werd uitgeoefend met inbegrip van de voorbereiding op
de terugkeer naar huis en de beslissing tot ontslag uit het dagziekenhuis."

"K.B. 3.7.2003" (in werking 1.5.2003) + "K.B. 28.9.2006" (in werking 1.12.2006) + "K.B. 29.4.2008" (in

werking 1.5.2007) + "K.B. 24.10.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012)

+ "K.B. 1.4.2016" (in werking 1.6.2016)

"Limitatieve lijst :
220275, 228152, 235174, 244436, 244495, 244554, 246551, 246573, 246212, 246654,
246772, 250213, 253153, 256513, 257891, 257994, 258090, 260470, 260676, 260794,
260853, 262216, 262231, 280055, 280092, 285390, 286252, 287475, 287534, 300274,
317214, 354056, 432316, 476652, 589050, 589116, 589175, 220290, 238114, 238173,
238195, 238210, 244193, 246595, 246676, 257390, 260934, 261214, 261236, 276636,
473292, 473712, 423010, 424012, 453574, 453596, 464170, 464192, 589013, 589131,
247575, 247590, 247612, 247634, 247656, 247553, 246912, 246934, 241872, 241894 en
241916."

……….
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