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RIJKINSTITUUT 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 2020-002 Brussel, 17 februari 2020

BETREFT

Artsen-specialisten - Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen - Wijziging van
artikel 24, § 1 - Klinische biologie (Hemoculturen) - 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

De omschrijving van 2 prestatiecodes uit artikel 24, § 1, worden aangepast:

549010 549021 HemokultuurHemocultuur met identificatie van de
geïsoleerde kiemen B 600
(Maximum 1)(Maximum 3 per dag)

549032 549043 Anaërobe hemokultuurhemocultuur met identificatie van
de geïsoleerde kiemen B 600
(Maximum 1)(Maximum 3 per dag)

MOTIVERING

Het bloedcultuuronderzoek is het belangrijkste onderzoek om te bepalen of er een sepsis
optreedt. De culturen worden meestal per set onderzocht : een aerobe en anaerobe cultuur.
De meeste richtlijnen adviseren om 2 tot 3 sets te analyseren voor een
hemocultuuronderzoek, afgenomen tijdens 1 of 2 veneuze puncties, dit om contaminatie te
voorkomen.
Volgens de huidige omschrijving mag maar 1 prestatiecode per staalname worden
aangerekend. Er is echter geen beperking op het aantal staalnames per dag. Het is
momenteel dus mogelijk om meer dan 3 sets te factureren. Maar indien men vandaag dus
3 sets wil verzamelen voor een hemocultuuranalyse, moet men dit via 3 verschillende
staalnames doen, wat ingaat tegen de richtlijnen.

In de praktijk zou het reeds vaak gebeuren dat meerdere hemoculturen worden
aangerekend op 1 staal. Dit is moeilijk te controleren. We verwachten dat voorgestelde
aanpassing dus vooral een regularisatie is van de huidige praktijk.
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Uit artikel 24 : ‘Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de cumulregels,
diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere
afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan
mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal
afnames wordt vermeld op dit voorschrift."

Overzicht richtlijnen:

Budget

Door een maximum van 3 per dag op te leggen, zal er een besparing plaatsvinden, omdat
deze prestaties momenteel in 6% van de gevallen meer dan 3 keren per 24 uur worden
aangerekend.

BUDGETTAIRE WEERSLAG

Op basis van de gegevens uit de permanente steekproef kan geconcludeerd worden dat in
94% van de gevallen er maximaal 3 aanrekeningen per dag gebeuren van de beide
verstrekkingen. Dit wil zeggen dat in 6% van de gevallen de verstrekkingen meer dan
3 maal per dag aangerekend worden. Door de aanpassing zouden deze aanrekeningen niet
meer mogelijk zijn.

Het voorstel brengt een besparing met zich mee van 505 duizend euro. Deze besparing is
mogelijk groter door de impact op de ambulante forfaitaire honoraria per voorschrift.

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG

Nihil.
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PROCEDURE

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

Voorgeschiedenis

Werkgroep Klinische Biologie van 12 november 2019
Voltallige zitting TGR van 17 december 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

Speciale technische verstrekkingen
Klinische biologie



BIJLAGE 1 ANNEXE 1

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE
ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE
SOCIALE

@@@@@ - Koninklijk besluit tot wijziging van
artikel 24, § 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, met betrekking tot de
hemoculturen.

@@@@@ - Arrêté royal modifiant l’article 24, §
1er, 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, en ce
qui concerne les hémocultures.

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, 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 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 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 17 december 2019;

Vu la proposition du Conseil technique médical
formulée au cours de sa réunion du 17 décembre
2019 ;

Gelet op het advies van de Dienst voor
geneeskundige evaluatie en controle van het
Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering, gegeven op 17 december
2019;

Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle
médicaux de l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité, donné le 17 décembre 2019 ;

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
Financiën, gegeven op @@@@@;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le
@@@@@ ;



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, § 1er,
alinéa 1er, 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 arrêté et arrêtons :

Artikel 1. In artikel 24, § 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, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 29 september 2019, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

Article 1er. A l’article 24, § 1er, 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 29 septembre 2019, les modifications
suivantes sont apportées :

1° de verstrekking 549010-549021 wordt
vervangen als volgt:

1° la prestation 549010-549021 est remplacée par
ce qui suit :

“549010-549021 “549010-549021
Hemocultuur met identificatie van de geïsoleerde
kiemen…………………………………..……B 600

Hémoculture avec identification des germes
isolés………………………………..………….B 600

(Maximum 3 per dag)”; (Maximum 3 par jour)” ;

2° de verstrekking 549032-549043 wordt
vervangen als volgt:

2° la prestation 549032-549043 est remplacée par
ce qui suit :

“549032-549043 “549032-549043
Anaërobe hemocultuur met identificatie van de
geïsoleerde kiemen………………………….B 600

Hémoculture anaérobie avec identification des
germes isolés………………………………….B 600

(Maximum 3 per dag)”. (Maximum 3 par 24 jour)”.

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. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le
premier jour du deuxième mois qui suit celui de
sa publication au Moniteur belge.

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

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans
ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Gegeven te @@@@@, @@@@@ Donné à @@@@@, le @@@@@



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

KLINISCHE BIOLOGIE Art. 24
officieuze coördinatie
_______________________________________________________________________________________________

AFDELING 11. - Klinische biologie

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"Artikel 24. § 1.

Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van
geneesheer, specialist voor klinische biologie (P), vereist is :

1/CHEMIE

…/…

"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009)

+ "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

"5/MICROBIOLOGIE

549010 549021 HemokultuurHemocultuur met identificatie van de
geïsoleerde kiemen B 600
(Maximum 1)(Maximum 3 per dag)

549032 549043 Anaërobe hemokultuurhemocultuur met identificatie van de

geïsoleerde kiemen B 600
(Maximum 1)(Maximum 3 per dag)

549312 549323 Aërobe kweek van urine met identificatie van de geïsoleerde
kiemen B 200
(Maximum 1) (Cumulregel 70)
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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, 10 februari 2020

Betreft : Klinische biologie - wijziging artikel 24: Aanpassing hemoculturen

Het voorstel werd niet voorzien in de partiële doelstelling artsen 2020.

Deze maatregel betreft de aaanpassing van de omschrijving van 2 prestatiecodes uit artikel 24:

549010-549021: Hemokultuur met identificatie van de geïsoleerde kiemen (B600)
(Maximum 1)

549032-549043: Anaërobe hemokultuur met identificatie van de geïsoleerde kiemen (B
600) (Maximum 1)

Wordt:

549010-549021: Hemocultuur met identificatie van de geïsoleerde kiemen (B600)
(maximum 3 per 24u)

549032-549043: Anaërobe hemocultuur Hemocultuur met identificatie van de
geïsoleerde kiemen (B 600) (maximum 3 per 24u)

De hemoculturen worden meestal per set onderzocht: een aerobe en anaerobe cultuur. De meeste
richtlijnen adviseren om 2 tot 3 sets te analyseren voor een hemocultuuronderzoek. Volgens de
huidige omschrijving mag maar 1 prestatiecode per staalname worden aangerekend. Er is echter
geen beperking op het aantal staalnames. Indien men vandaag dus 3 sets wil verzamelen voor een
hemocultuuranalyse, moet men dit via 3 staalnames doen.

Uit artikel 24: ‘Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de cumulregels,
diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van
éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden
samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit
voorschrift."

Tarieven 2020

AMB HOS
Ambulant 25%

per akte

Onder-

aanneming

100%

Gehospita-

liseerd 25%

per akte

Onder-

aanneming

100%

B = 0,032012 549010 549021 B 600 19,21 4,80 19,21 4,80 19,21

B = 0,032012 549032 549043 B 600 19,21 4,80 19,21 4,80 19,21

Codenummer

Honoraria

100%

Honoraria en tegemoetkoming

Ambulant Gehospitaliseerd
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Impact op de akten

In 2018 werden 915.193 gevallen van de verstrekking 549010-549021 geboekt en 839.098 gevallen
van de verstrekking 549032-549043.

Geboekte gevallen, uitgaven en kostprijs 2014-2018

De impact van dit voorstel wordt becijferd op basis van de Permanente Steekproef (EPS Release
V13). Deze Permanente Steekproef volgt voor een groep personen alle terugbetaalde
gezondheidsuitgaven, en dit over de jaren heen. Deze groep wordt samengesteld op basis van een
willekeurige trekking van ongeveer 1 op 40 van leden van de ziekenfondsen.

Op basis van de gegevens uit de permanente steefproef kan geconcludeerd worden dat in 94% van
de gevallen er maximaal 3 aanrekeningen per dag gebeuren van de beide verstrekkingen. Dit wil
zeggen dat in 6% van de gevallen de verstrekkingen meer dan 3 maal per dag aangerekend
worden. Door de aanpassing zouden deze aanrekeningen niet meer mogelijk zijn.

Gegevens steekfproef

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017 2018

549010 - 549021 701.444 764.496 796.983 869.161 915.193

549032 - 549043 628.652 692.047 726.324 800.731 839.098

Totaal 1.330.096 1.456.543 1.523.307 1.669.892 1.754.291

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017 2018

549010 - 549021 3.423.084,28 3.738.314,17 3.646.377,52 3.986.682,34 4.283.512,75

549032 - 549043 3.067.938,12 3.384.037,35 3.321.922,31 3.673.021,19 3.926.397,88

Totaal 6.491.022,40 7.122.351,52 6.968.299,83 7.659.703,53 8.209.910,63

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017 2018

549010 - 549021 4,88 4,89 4,58 4,59 4,68

549032 - 549043 4,88 4,89 4,57 4,59 4,68

Totaal 4,88 4,89 4,57 4,59 4,68

Geboekte gevallen

Geboekte uitgaven

Geboekte kostprijs

Aantal aanrekeningen

per persoon per dag Aantal personen Aantal gevallen

Aandeel in

aantal gevallen

1 9.528 9.528 23,8%

2 12.226 24.452 61,1%

3 1.202 3.606 9,0%

4 470 1.880 4,7%

5 54 270 0,7%

6 35 210 0,5%

7 10 70 0,2%

8 2 16 0,0%

Totaal 23.527 40.032 100,0%
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Op basis van het aantal gevallen in 2018 zou dit betekenen dat 105.258 gevallen minder zullen
aangerekend worden. Dit leidt tot een besparing van 499 duizend euro op de akten.

Berekening impact op basis van gevallen 2018

Impact op de forfaitaire honoraria

Bijkomend is er in principe nog een impact op de ambulante forfaitaire honoraria per voorschrift.
Gezien het echter niet mogelijk is om in de beschikbare gegevens uit de DocN of de steekproef te
controleren of de “meerdere afnames van éénzelfde analyse die nodig zijn in de loop van de 24 uur
van éénzelfde dag samengebracht werden op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames
wordt vermeld op dit voorschrift” is deze impact niet te becijferen en wordt er dus geen rekening
gehouden met een mogelijke een impact op de ambulante forfaitaire honoraria per voorschrift.

Conclusie

Het voorstel brengt een besparing met zich mee van 505 duizend euro. Deze besparing is mogelijk
groter door de impact op de ambulante forfaitaire honoraria per voorschrift.

Voorgesteld wordt om volgende 4 dossiers tegelijk in werking te laten treden, waarvoor globaal
voldoende budget beschikbaar is.

Gevallen Honorarium Impact

549010 - 549021 -54.912 4,80 -263.577,60

549032 - 549043 -50.346 4,80 -241.660,80

Totaal -105.258 -505.238,40

Maatregelen klinische biologie

NCAZ 17/02/2020

Impact (in 000 EUR)

Hemoculturen -505

Wijziging artikel 3 -1

SOA testen 464

IgM Mazelen 3

Totaal -39
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