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INHOUD VAN HET VOORSTEL 
Er wordt een prestatie gecreëerd  in artikel 24bis: 

A1 H1 Opsporen van infectieuze agentia in het bloed via moleculaire amplificatie bij 
allogene stamceltransplantatie patiënten B 1000 

   
Na een allogene stamceltransplantatie kan deze verstrekking maximum 80 keer worden 
aangerekend tijdens de periode van 4 maanden vanaf de dag van de transplantatie.   

Diagnoseregel 78 en cumulregel 114 uit artikel 24 worden aangepast: 

550970 550981 Semikwantitatief opzoeken van Cytomegalovirus in het bloed B 1400 
  (Maximum 1) (Cumulregel 114) (Diagnoseregel 78)   

549894 549905 Opzoeken van Microsporidia B 1000 
  (Maximum 1) (Diagnoseregel 78)   

Cumulregels 
114 
De verstrekkingen A1-H1, 550631 - 550642 en 550970 - 550981 mogen onderling niet worden 
gecumuleerd. 

Diagnoseregels 
78 
De verstrekkingen 550970 - 550981 en 549894 - 549905 mogen enkel worden aangerekend bij 
transplantpatiënten, infectie met het HIV of bij behandeling met immunosuppressivea." 

MOTIVERING 

Voor de vroegtijdige detectie van pathogenen en de diagnose van infecties bij allogene stamcel 
transplant (HSCT) patiënten vormen PCR testen de hoeksteen. Volgens internationale richtlijnen  
moet de lading van een aantal virussen (onder andere van CMV en EBV maar ook bijvoorbeeld 
adenovirus bij bepaalde hoog-risico groepen) minstens op wekelijkse basis gecontroleerd worden 
gedurende een periode van minimum drie maanden. Andere PCR testen worden enkel geadviseerd 
bij het optreden van symptomen (zoals een luchtweginfectie, meningitis, …).  

Gezien de diepe immuunsuppressie en het vaak voorkomen van co-infecties bij deze 
patiëntpopulatie is het noodzakelijk om bij infectietekenen een hele waaier aan diverse infectieuze 
agentia (zowel bacteriën, virussen, fungi en parasieten) op te sporen en dus een breed gamma aan 
PCR testen uit te voeren (op een respiratoir staal worden met de huidige panels vaak > 20 
pathogenen opgespoord). De grote meerderheid van de uitgevoerde PCR testen bij deze 
patiëntpopulatie valt buiten de huidige nomenclatuur. Dit was ook zo voor vaste orgaantransplanten 
maar voor deze patiëntpopulatie werd op 25 januari 2019 specifieke nomenclatuur gepubliceerd: 

  "K.B. 25.1.2019" (in werking 1.4.2019)  
556894 556905 Opsporen op kwantitatieve wijze van het cytomegalovirus in het bloed door middel van een 

techniek van moleculaire amplificatie B 1533   
       

  De verstrekking 556894-556905 mag alleen worden aangerekend voor patiënten die een 
orgaantransplantatie hebben ondergaan. Voor de patiënten zonder profylactische behandeling mag ze 
gedurende het eerste jaar na de transplantatie maximaal 23 maal en vervolgens gedurende twee jaar 
maximaal 12 maal per jaar worden aangerekend. Voor de patiënten met profylactische behandeling mag ze 
gedurende drie jaar na de transplantatie maximaal 4 maal per jaar worden aangerekend.  

       
556916 556920 Opsporen op kwantitatieve wijze van het Epstein-Barr-virus in het bloed door middel van een 

techniek van moleculaire amplificatie B 1533   
       

  De verstrekking 556916-556920 mag alleen worden aangerekend voor seronegatieve 
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BUDGETTAIRE WEERSLAG 
Impact akten 

Impact forfait 

Conclusie 

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG 
xxx 

PROCEDURE 
Wettelijke basis: artikel 35, § 2, 1° (wet 14-07-1994 – initiatief van de Technische Geneeskundige 
Raad) 
Voorgeschiedenis : 
Werkgroep Klinische Biologie van 19 maart 2019, 21 mei 2019, 24 maart 2020. 

OPDRACHT VAN DE TECHNISCHE GENEESKUNDIGE RAAD 
De Technische Geneeskundige Raad wordt verzocht zich uit te spreken over het ontwerp koninklijk 
besluit (bijlage 1) en de overmaking aan de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen.

TREFWOORDEN 
xxx
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