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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

TECHNISCHE GENEESKUNDIGE RAAD

Voltallige zitting van 17 december 2019

Nota TGR 2019-048 Brussel, 17 december 2019

BETREFT

Artsen - Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen - Opheffing van de
interpretatieregel 19 van artikel 2 - Raadplegingen

BIJLAGE

Bijlage : ontwerp van beslissing tot opheffing van de interpretatieregel

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Opheffing van de interpretatieregel 19 van artikel 2 van de nomenclatuur.

MOTIVERING

De interpretatieregel 19 bij artikel 2 is achterhaald door de aanpassing van de verstrekkingen
102174 en 102675 in artikel 2 van de nomenclatuur met ingang van 1/12/2018, waarbij ook
de leeftijd van 15 jaar op 16 jaar werd gebracht na de invoering van deze interpretatieregel
(dd. 1/1/2017).

De interpretatieregel stelt immers :
Interpretatieregel 19
VRAAG Wordt een raadpleging in de kinderneurologie voor een rechthebbende van 15 jaar of ouder op dezelfde
manier getarifeerd door alle artsen die houder zijn van de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie ongeacht
hun basisopleiding?
ANTWOORD Ja. Of hij nu geneesheer-specialist in de pediatrie of in de neurologie is, de geneesheer die houder
is van de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie, gebruikt de verstrekking 102174 of 102675 (raadpleging
in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de neurologie).
Staatsblad datum : 12/04/2017 Inwerkingtreding datum : 01/01/2017

De aanpassing van de nomenclatuur per 1/12/2018 stelde: (aangebrachte wijzigingen in groene tekst
en onderlijnd) – (zie ook doc. TGR 2017-PL-85).

K.B. 23.9.2018 - B.S. 22.10.2018

102174 Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de neurologie of in de pediatrie en
houder van de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie N 21
De verstrekking dekt de opstelling van een eventueel schriftelijk verslag.

102675 Raadpleging in de spreekkamer door een geaccrediteerde geneesheer-specialist in de neurologie of in
de pediatrie en houder van de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie N 21 + Q 30
De verstrekking dekt de opstelling van een eventueel schriftelijk verslag.
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103456 Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de neurologie of in de pediatrie en
houder van de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie N 21
De raadpleging wordt gerealiseerd voor een patiënt jonger dan 16 jaar.
De verstrekking dekt de opstelling van een verplicht schriftelijk verslag dat aan de behandelend geneesheer is
gericht.

103471 Raadpleging in de spreekkamer door een geaccrediteerde geneesheer-specialist in de neurologie of in
de pediatrie en houder van de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie N 21 + Q 30
De raadpleging wordt gerealiseerd voor een patiënt jonger dan 16 jaar.
De verstrekking dekt de opstelling van een verplicht schriftelijk verslag dat aan de behandelend geneesheer is
gericht.

De introductie van deze nomenclatuurwijziging per 1/12/2018 maakt deze interpretatieregel
overbodig en aangezien ook de leeftijd van 15 jaar op 16 jaar werd gebracht, is deze regel in
tegenstrijd met de nomenclatuur en deze interpretatieregel moet dan ook worden geschrapt.

BUDGETTAIRE WEERSLAG

Geen weerslag.

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG

Geen weerslag.

PROCEDURE

Wettelijke basis : artikel 27 - Wet van 14-07-1994 – Initiatief van de Technische
Geneeskundige Raad.

Voorgeschiedenis

Werkgroep Inwendige geneeskunde van 26 november 2019

OPDRACHT VAN DE TECHNISCHE GENEESKUNDIGE RAAD

De Technische Geneeskundige Raad wordt verzocht zich uit te spreken over het ontwerp van
opheffing van de interpretatieregel (bijlage) en de overmaking ervan aan het
Verzekeringscomité.

TREFWOORDEN

Interpretatieregels bij de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
(reglementering)
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ANNEXE BIJLAGE

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE
SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE
ZEKERHEID

Institut national d’assurance maladie-
invalidité

Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering

Règles interprétatives de la nomenclature
des prestations de santé

Interpretatieregels betreffende de
nomenclatuur van de geneeskundige

verstrekkingen

Sur proposition du Conseil technique médical
du @@@@@ et en application de l’article 22,
4°bis, de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, le Comité de l’assurance soins
de santé a pris le @@@@@ la décision
suivante :

Op voorstel van de Technische geneeskundige
raad van @@@@@ en in uitvoering van
artikel 22, 4°bis, van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994, heeft het Comité van de
Verzekering voor geneeskundige verzorging
op @@@@@ de volgende beslissing
genomen :

Règle interprétative relative aux prestations de
l’article 2, de la nomenclature des prestations
de santé :

Interpretatieregel betreffende de
verstrekkingen van artikel 2, van de
nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen :

La règle interprétative 19 est abrogée. De interpretatieregel 19 wordt opgeheven.

Cette abrogation entre en vigueur le 1er

décembre 2018.
Deze opheffing heeft uitwerking op 1
december 2018.

Le Fonctionnaire
dirigeant,

M. DAUBIE

Le Président,

J. VERSTRAETEN

De Leidend
ambtenaar,

M. DAUBIE

De Voorzitter,

J. VERSTRAETEN
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