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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 2020-003 Brussel, 17 februari 2020

BETREFT

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

Er wordt een prestatie gecreëerd in artikel 24, § 1 :

A1-H1 Opsporen van IgM antilichamen tegen mazelenvirus………………..……..B300
……...….(Maximum1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregel XXX)

Cumulregel 328
Serologie virussen (betreft volgende nummers : 437010 - 437021, 437032 - 437043,
437054 - 437065, 437076 - 437080, 437091 - 437102, 437113 - 437124, 551154 - 551165,
551250 - 551261, 551272 - 551283, 551316 - 551320, 551331 - 551342, 552274 - 552285,
552296 - 552300, 551353 - 551364, 551375 - 551386, 551390 - 551401, 551412 - 551423,
551434 - 551445, 551456 - 551460, 551471 - 551482, 551493 - 551504, 551515 - 551526,
551530 - 551541, 551552 - 551563, 551574 - 551585, 551596 - 551600, 551611 - 551622,
551655 - 551666, 551736 - 551740, 551913 - 551924, 551935 - 551946, 551950 - 551961
en A1-H1) : maximaal mogen 8 nummers aangerekend worden. Sommige nummers mogen
meermaals worden aangerekend (zoveel maal als er verschillende antigenen worden
gebruikt, tenzij anders vermeld) voor zover het totale aantal van 8 niet overschreden wordt.

Diagnoseregel XXX

De verstrekking A1-H1 kan slechts aangerekend worden bij personen met koorts en
een maculo-papulaire rash, die ook minstens één van de volgende symptomen
vertonen: hoest, coryza of conjunctivitis.
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MOTIVERING

Door gebrekkige vaccinatie vinden er momenteel grote uitbraken van mazelen plaats in
Europa, met fatale gevolgen. Onderstaande kaart geeft het aantal registraties weer in
Europa. In 2018 werden in totaal 12 353 gevallen geregistreerd, waarvan 8 596
geconfirmeerd door een labotest en 35 gevallen kenden een dodelijke afloop. De incidentie
bedroeg 23,9 per 1 000 000 inwoners1.

Volgens een WHO rapport uit 2017 is België bij de landen waar transmissie plaatsvindt. In
België werden 120 gevallen geregistreerd in 2018, of een incidentie van 10,6 gevallen per
1 000 000 inwoners. Men vraagt aan België de inspanning van een verhoogde screening
naar mazelen te organiseren.

Momenteel bestaat er echter geen specifieke nomenclatuur voor het bepalen van de IgM
antilichamen tegen mazelen. De serologische test wordt momenteel terugbetaald via de
generieke prestatiecode 551655-551666.

551655 551666 Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die
waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien
is, per test B 250
(Maximum 8) (Cumulregel 328)

Daar enkel de positieve bepalingen gemeld moeten worden is er momenteel geen spoor of
inschatting van de negatieve bepalingen, die in het kader van het opsporen van mazelen
gedaan worden, mogelijk. Een apart nomenclatuurnummer kan dit verhelpen.

1 https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/measles-notification-rate-million-population-country-eueea-1-
january-2018-31
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Er is geen nood aan een aparte prestatiecode voor de bepaling van de IgG antilichamen,
aangezien deze parameter niet gebruikt kan worden als indicator voor eliminatie van het
virus en omdat deze ook voor andere dan diagnostische redenen wordt gebruikt (bijv.
bepaling vaccinatiegraad, enz.).

Budget

Schatting aantal testen :

- In 2018 werden 120 gevallen van mazelen geregistreerd door de nationale
referentiecentra.

- Een bevraging bij de leden van de werkgroep Microbiologie van de Commissie
Klinische Biologie concludeert dat er in 2018 naar schatting 1 906 serologische
testen gebeurden naar IgM antilichamen tegen het mazelenvirus in Belgische
laboratoria.

Momenteel wordt de test aangerekend via 551655-551666 (B250). Voor de nieuwe test
wordt een honorarium van B300 gevraagd, of een meerkost van B50 per test. Voor 1 906
testen zou dit een meerkost betekenen van 2 935 EUR.

BUDGETTAIRE WEERSLAG

Het voorstel brengt een maximale meerkost met zich mee van 3 000 EUR.

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG

Nihil.

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 IgM
antilichamen.

@@@@@ - 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 anticorps IgM.

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° in de rubriek “6/INFECTIEUZE SEROLOGIE,
1/Bloed” wordt na de verstrekking 552031-
552042 de volgende verstrekking ingevoegd:

1° dans la rubrique “6/SEROLOGIE
INFECTIEUSE, 1/Sang”, la prestation suivante est
insérée après la prestation 552031-552042 :

“A1-H1 “A1-H1
Opsporen van IgM antilichamen tegen
mazelenvirus…………….…………………..B 300

Recherche d’anticorps IgM contre le virus de la
rougeole……………...………………………..B 300

(Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregel
XXX)”;

(Maximum 1) (Règle de cumul 328) (Règle
diagnostique XXX)”;

2°in de rubriek “Cumulregels” wordt cumulregel
328 vervangen als volgt:

2° dans la rubrique “Règles de cumul”, la règle de
cumul 328 est remplacée par ce qui suit :

“328 “328
Serologie virussen (betreft volgende nummers:
437010-437021, 437032-437043, 437054-
437065, 437076-437080, 437091-437102,
437113-437124, 551154-551165, 551250-
551261, 551272-551283, 551316-551320,
551331-551342, 552274-552285, 552296-
552300, 551353-551364, 551375-551386,
551390-551401, 551412-551423, 551434-
551445, 551456-551460, 551471-551482,
551493-551504, 551515-551526, 551530-
551541, 551552-551563, 551574-551585,
551596-551600, 551611-551622, 551655-
551666, 551736-551740, 551913-551924,
551935-551946, 551950-551961 en A1-H1):
maximaal mogen 8 nummers aangerekend
worden . Sommige nummers mogen meermaals
worden aangerekend (zoveel maal als er
verschillende antigenen worden gebruikt tenzij
anders vermeld) voor zover het totale aantal van
8 niet overschreden wordt.";

Sérologie de virus (concerne les numéros suivants
: 437010-437021, 437032-437043, 437054-
437065, 437076-437080, 437091-437102,
437113-437124, 551154-551165, 551250-
551261, 551272-551283, 551316-551320,
551331-551342, 552274-552285, 552296-
552300, 551353-551364, 551375-551386,
551390-551401, 551412-551423, 551434-
551445, 551456-551460, 551471-551482,
551493-551504, 551515-551526, 551530-
551541, 551552-551563, 551574-551585,
551596-551600, 551611-551622, 551655-
551666, 551736-551740, 551913-551924,
551935-551946, 551950-551961 et A1-H1) : 8
numéros peuvent être attestés au maximum.
Certains numéros peuvent être attestés plusieurs
fois (autant de fois que des antigènes différents
sont utilisés sauf mention contraire), pour autant
que le nombre total de 8 ne soit pas dépassé." ;

3° de rubriek “Diagnoseregels” wordt aangevuld
als volgt:

3° la rubrique “Règles diagnostiques” est
complétée par ce qui suit :



“XXX “XXX
De verstrekking A1-H1 kan slechts aangerekend
worden bij personen met koorts en een maculo-
papulaire rash, die ook minstens één van de
volgende symptomen vertonen: hoest, coryza of
conjunctivitis.”.

La prestation A1-H1 ne peut être portée en compte
qu’aux personnes atteintes de fièvre et d’éruption
maculo-papuleuse, qui présentent également au
moins un des symptômes suivants : toux, coryza
ou conjonctivite.”.

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. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

"6/INFECTIEUZE SEROLOGIE

1/Bloed

(…)

552215 552226 Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia, met een
immunoblot test B 1200
(Maximum 1) (Diagnoseregel 79)"

"K.B. 19.6.2016" (in werking 1.9.2016)

" 552031 552042 Opsporen van Aspergillus antigenen B 700
(Maximum 1) (Diagnoseregel 102)"

A1 H1 Opsporen van IgM antilichamen tegen mazelenvirus B 300
(Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregel XXX)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

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

"4/Faeces

(…)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"Cumulregels.

(…)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

+ "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"327
Serologie rickettsiae, mycoplasmata en chlamydiae (betreft volgende
nummers : 551176 - 551180, 551213 - 551224, 551891 - 551902, 551972
- 551983) : maximaal mogen 5 nummers aangerekend worden. Sommige
nummers mogen meermaals worden aangerekend (zoveel maal als er
verschillende antigenen worden gebruikt) voor zover het totale aantal van
5 niet overschreden wordt."
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"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

+ "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 27.3.2017" (in werking

1.6.2017)

"328
Serologie virussen (betreft volgende nummers : 437010 - 437021, 437032
- 437043, 437054 - 437065, 437076 - 437080, 437091 - 437102, 437113
- 437124, 551154 - 551165, 551250 - 551261, 551272 - 551283, 551316
- 551320, 551331 - 551342, 552274 - 552285, 552296 - 552300, 551353
- 551364, 551375 - 551386, 551390 - 551401, 551412 - 551423, 551434
- 551445, 551456 - 551460, 551471 - 551482, 551493 - 551504, 551515
- 551526, 551530 - 551541, 551552 - 551563, 551574 - 551585, 551596
- 551600, 551611 - 551622, 551655 - 551666, 551736 - 551740, 551913
- 551924, 551935 - 551946 en, 551950 - 551961 en A1-H1) : maximaal
mogen 8 nummers aangerekend worden . Sommige nummers mogen
meermaals worden aangerekend (zoveel maal als er verschillende
antigenen worden gebruikt tenzij anders vermeld) voor zover het totale
aantal van 8 niet overschreden wordt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017)

"329
Serologie parasieten (betreft volgende nummers: 551751-551762,
551773-551784, 552392-552403, 552414-552425, 551795-551806,
551810-551821) : maximaal mogen 5 nummers aangerekend worden.
Sommige nummers mogen meermaals worden aangerekend (zoveel
maal als er verschillende antigenen worden gebruikt) voor zover het totale
aantal van 5 niet overschreden wordt."

(…)

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

"Diagnoseregels

(…)

"K.B. 29.3.2019" (in werking 1.6.2019)

"154
Van de verstrekkingen 433112-433123, 433134-433145, 541494-541505
en 541391-541402 mag er één verstrekking eenmaal per kalenderjaar
aangerekend worden."

XXX
De verstrekking A1-H1 kan slechts aangerekend worden bij
personen met koorts en een maculo-papulaire rash, die ook
minstens één van de volgende symptomen vertonen: hoest, coryza
of conjunctivitis.

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

"Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de
hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens
worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid
van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken."
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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: IgM Mazelen

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

Deze maatregel betreft de creatie van een nieuwe prestatie in artikel 24, voor het opsporen van het
mazelenvirus.

A1 – H1: Opsporen van IgM antilichamen tegen mazelenvirus (B300)

De huidige prestatie 551655-551666 wordt momenteel hiervoor gebruikt:

551655-551666: Opsporen van Neisseria gonorroe door een techniek van moleculaire
amplificatie (B 250)

Momenteel vinden er grote uitbraken plaats van mazelen in Europa, ook in België. Dit vergt een
inspanning om een verhoogde screening te organiseren.

Er bestaat echter geen specifieke nomenclatuur voor het bepalen van de IgM antilichamen tegen
mazelen en in de huidige situatie wordt prestatiecode 551655-551666 (B250) hiervoor gebruikt. Daar
enkel de positieve bepalingen gemeld moeten worden, is er momenteel geen spoor of inschatting
van de negatieve bepalingen, die in het kader van het opsporen van mazelen gedaan worden,
mogelijk. Een apart nomenclatuurnummer zou dit kunnen verhelpen.

Impact op de akten

Tarieven op 01/01/2020

AMB HOS
Ambulant 25%

per akte

Onder-

aanneming

100%

Gehospita-

liseerd 25%

per akte

Onder-

aanneming

100%

B = 0,032012 551655 551666 B 250 8,00 2,00 8,00 2,00 8,00

B = 0,032012 A1 H1 B 300 9,60 2,40 9,60 2,40 9,60

Verschil 1,60 0,40 1,60 0,40 1,60

Ambulant Gehospitaliseerd
Codenummer

Honoraria

100%

Honoraria en tegemoetkoming
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Geboekte gevallen, uitgaven en kostprijs DocN

Berekening impact

Er wordt geschat dat er op jaarbasis 1.906 prestaties zullen aangerekend worden, op basis van het
aantal gevallen van mazelen die in Belgie in 2018 gerapporteerd werden zijnde 120 via NRC +
resultaten van rondvraag naar de aantallen van uitgevoerde mazelen IgM testen in de Belgische
laboratoria via MWG vertegenwoordiging.

De verhoging van de B-waarde van B250 naar B300 zorgt voor een maximale meerkost van 3
duizend euro, op basis van het honorarium aan 100%. Gezien verstrekking 551655-551666 meestal
aan 25% aangerekend wordt, zal de impact vermoedelijk lager zijn.

Impact op de forfaitaire honoraria

Voor de ambulante verstrekkingen is er in principe bijkomend de impact op de ambulante forfaitaire
honoraria per voorschrift door de verhoging van de B-waarde.

Na controle in de Permanente Steekproef (EPS Release V13) werd bij de verstrekking 551655
(B250) het aandeel van de forfaitaire honoraria bepaald per klasse.

Deze aandelen werden opnieuw bepaald na de verhoging van de B-waarde met 50. Gezien het
aandeel per klasse gelijk blijft met B-waarde 300 ten opzichte het aandeel per klasse met B-waarde
250, kan men er van uitgaan dat er geen impact is op de forfaitaire honoraria.

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017 2018

551655 - 551666 203.247 218.029 225.762 225.472 227.471

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017 2018

551655 - 551666 413.795,16 444.720,05 431.612,63 431.650,19 442.910,70

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017 2018

551655 - 551666 2,04 2,04 1,91 1,91 1,95

Geboekte gevallen

Geboekte uitgaven

Geboekte kostprijs

Gevallen Honorarium Impact

A1 - H1 1.906 1,60 3.049,60

Totaal 1.906 3.049,60

Klasse forf. hon. B250 Aandeel in totale gevallen

1 4%

2 7%

3 19%

4 70%

Totaal 100%
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Conclusie

Het voorstel brengt een maximale meerkost met zich mee van 3 duizend euro.

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

Klasse forf. hon. B300 Aandeel in totale gevallen

1 4%

2 7%

3 19%

4 70%

Totaal 100%

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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