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INHOUD van het VOORSTEL

De PICC-line wordt geïntegreerd in de reeds bestaande verstrekking 355552-355563 van artikel
11 van de nomenclatuur en dat als volgt:

Voor wijziging:

355552-355563 Punctie van de vena jugularis, de vena subclavia of vena femoralis (buiten
narcose) voor het inbrengen van een katheter

Na wijziging:

355552-355563 Punctie van de vena jugularis, de vena subclavia of vena femoralis (buiten
narcose) voor het inbrengen van een katheter of plaatsing van een perifeer ingebrachte
centrale veneuze katheter (PICC)

Bij deze code hoort:

355913-355924 Bijkomend honorarium … wanneer zij uitgevoerd worden onder echografische
of radiologische controle

MOTIVERING

Deze katheter wordt meer en meer gebruikt voor het toedienen van chemotherapie van kortere
duur (tot 6 maanden) en ook voor het langere tijd toedienen van antibiotica zoals bij
endocarditis.



Deze PICC-lijnen worden via de vena basilica of cephalica ingebracht onder echobegeleiding
met vervolgens plaatsing onder scopie- of ECG-begeleiding.

De Algemene Werkgroep was het er op de vergadering van 19 februari 2019 over eens dat er
voor het plaatsen van een PICC-katheter een verstrekking in de nomenclatuur dient te komen,
zij het door de creatie van een aparte nomenclatuurcode, zij het door deze handeling toe te
voegen aan de reeds bestaande verstrekking 355552-355563.

BUDGETTAIRE WEERSLAG

De PICC-line is één van de methodes om een centrale veneuze katheter in te brengen, het
totaal aan centrale veneuze katheters gaat hierdoor niet wijzigen, het voorstel is dan ook
verondersteld budgetneutraal te zijn.

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG

Geen

PROCEDURE

Wettelijke basis: artikel 35, § 2, eerste lid, 1° (wet van 14-07-1994 – initiatief van de Technische
Geneeskundige Raad)

Voorgeschiedenis

Algemene werkgroep van 19 februari 2019 en 7 mei 2019
Voltallige zitting TGR van 22 oktober 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 (bijlage 1) aan de Commissie voor Begrotingscontrole en aan
het Verzekeringscomité.

TREFWOORDEN

Algemene speciale verstrekkingen



ANNEXE 1 BIJLAGE 1

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE
SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE
ZEKERHEID

@@@@@ - Arrêté royal modifiant l’article 11, §
4, 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 11, § 4, 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 22 octobre
2019;

Gelet op het voorstel van de Technische
geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn
vergadering van 22 oktober 2019;

Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle
médicaux de l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité, donné le 22 octobre 2019;

Gelet op het advies van de Dienst voor
geneeskundige evaluatie en controle van het
Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering, gegeven op 22 oktober
2019;

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 arrêté et arrêtons : Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1er. A l’article 11, § 4, 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 septembre 2016, le libellé de la
prestation 355552-355563 est complété par les
mots «ou la mise en place d'un cathéter veineux
central inséré par voie périphérique (PICC)» .

Artikel 1. In artikel 11, § 4, 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 september 2016, wordt de
omschrijving van de verstrekking 355552-355563
aangevuld met de woorden “ of plaatsing van een
perifeer ingebrachte centrale veneuze katheter
(PICC)”.

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

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken
is belast met de uitvoering van dit besluit.

Donné à @@@@@, le @@@@@ 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

ALGEMENE SPECIALE VERSTREKKINGEN Art. 11
officieuze coördinatie
____________________________________________________________________________________

AFDELING 2. - Algemene speciale verstrekkingen.

Art. 11. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van
geneesheer-specialist (B) vereist is :

…./….

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

"§ 4. Puncties.

…./….

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + ["K.B. 7.6.1991" + "K.B. 3.10.1991" + "K.B.

23.12.1991" (in werking 1.6.1991)] + "K.B. 28.5.2008" (in werking 1.11.2008)

355493 355504 °* Lumbale punctie, exploratief of therapeutisch, met inbegrip van
de naald K 30 "

355515 355526 Geschrapt door K.B. 28.5.2008 (in werking 1.11.2008)

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999)

355530 355541 ° Slagaderpunctie voor afname(n), inspuitingen, inbrengen van
catheter, enz K 6 "

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

355552 355563 Punctie van de vena jugularis, de vena subclavia of vena femoralis
(buiten narcose) voor het inbrengen van een catheter of plaatsing
van een perifeer ingebrachte centrale veneuze katheter (PICC) K 19

355574 355585 Transcutane tracheale punctie met of zonder catheterplaatsing K 13

355596 355600 Schildklierpunctie voor cytologisch onderzoek K 10

355611 355622 Schildklierpunctiebiopsie met het oog op een pathologisch-
anatomisch onderzoek K 25

355633 355644 Pleurabiopsie met naald K 22

355655 355666 Punctiebiopsie van een longletsel onder radiologische controle K 60

…/…
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RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963
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____________

Dienst voor geneeskundige verzorging

Brussel, 22 oktober 2019

Betreft : Financiële analyse van het actuariaat:

Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / artsen-specialisten
Wijziging artikel 11 – Algemene speciale verstrekkingen – Aanpassing van omschrijving

Deze maatregel werd niet voorzien in de doelstelling 2019.

Het voorstel betreft een aanpassing van de omschrijving van verstrekking 355552 - 355563, door deze aan
te vullen met de methode “plaatsing van een perifeer ingebrachte centrale veneuze katheter (PICC)”.

De verstrekking:

355552 - 355563: Punctie van de vena jugularis, de vena subclavia of vena femoralis (buiten narcose)
voor het inbrengen van een katheter

Wordt:

355552 - 355563: Punctie van de vena jugularis, de vena subclavia of vena femoralis (buiten narcose)
voor het inbrengen van een katheter of plaatsing van een perifeer ingebrachte
centrale veneuze katheter (PICC)

De verstrekking 355913 - 355924 kan eveneens aangerekend worden bij verstrekking 355552 - 355563:

355913 - 355924: Bijkomend honorarium bij de verstrekkingen nrs. 355552-355563 (…), wanneer zij
uitgevoerd worden onder echografische of radiologische controle

De PICC-line is één van de methodes om een centrale veneuze katheter in te brengen, naast de 3 reeds
aanrekenbare puncties in verstrekking 355552-355563. Door het toevoegen van deze methode zal er een
daling zijn in het gebruik van de andere methodes. Globaal zal er geen toename zijn van het aantal gevallen,
enkel een verschuiving van de gebruikte methode binnen 1 verstrekking. Er zal ook geen extra toename zijn
met betrekking tot de gevallen van verstrekking 355913-355924.

Tarieven 2019

Honoraria

AMB HOS
Rechthebbenden

me t

voorkeurregeling

Rechthebbenden

zonde r

voorkeurregeling

Rechthebbenden

met

voorkeurregeling

Rechthebbenden

zonder

voorkeurregeling

K = 1,216717 355552 355563 = K 19 23,12 23,12 23,12 23,12 23,12

K = 1,216717 355913 355924 = K 20 24,33 24,33 20,69 24,33 24,33

Codenummer
Tegemoetkoming

Ambulant

Tegemoetkoming

Gehospitaliseerd
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Gevallen en uitgaven DocN 2014-2018

Nomnr. 2014 2015 2016 2017 2018

355552 - 355563 78.919 82.215 78.994 77.321 76.513

355913 - 355924 30.509 34.196 36.569 40.040 44.722

Geboekte gevallen

Nomnr. 2014 2015 2016 2017 2018

355552 - 355563 1.780.230,16 1.859.829,39 1.786.896,86 1.761.510,56 1.766.944,56

355913 - 355924 703.068,47 790.457,96 847.201,38 933.656,23 1.060.218,76

Geboekte uitgaven

Gezien het gaat om het aanpassen van de omschrijving met de toevoeging van een extra methode waardoor
het gebruik van de andere methodes binnen de verstrekking zal afnemen en er dus geen invloed is op het
totaal aantal gevallen, is hier geen budgettaire weerslag ten opzichte van het budget.
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