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BETREFT

Artsen-specialisten - Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen - Wijziging van
artikel 34, § 1 - Percutane interventionele verstrekkingen onder medische
beeldvormingscontrole (Iliacaal aneurysma) - 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

Wijziging van de verstrekkingen 589595-589606 en 589610-589621.

MOTIVERING

Bij nazicht door de CTIIMH van de huidige vergoedingsvoorwaarden voor endoprothesen
en de meest recente richtlijnen van de ‘European Society of Vascular Surgery’, werd er
vastgesteld dat de huidige vergoedingsvoorwaarden niet meer overeenkomen met wat
aanbevolen wordt. In de vergoedingsvoorwaarden staat er “iliacaal aneurysma waarvan de
diameter meer dan 3 cm bedraagt” (gebaseerd op richtlijnen uit 2011), maar in de
richtlijnen van 2019 is dat aangepast naar 3,5 cm (pagina 51 in Wanhainen et al, 2019; in
bijlage):



Op voorstel van de CTIIMH zal dan ook een aanpassing van de vergoedingsvoorwaarden
gebeuren om die 3 cm naar 3,5 cm op te trekken. Het is niet correct dat een terugbetaling
vanaf 3 cm wordt voorzien wanneer de richtlijnen een minimum van 3,5 cm aanbevelen.

Deze “3 cm” blijkt ook voor te komen in de nomenclatuur in artikel 34 voor het honorarium
voor het plaatsen van de endoprothese:

589595-589606 Percutane implantatie van een endoprothese onder controle door
medische beeldvorming voor de behandeling van een abdominaal aorta aneurysma, of
voor de behandeling van een aneurysma van de arteria iliaca van meer dan 3 cm
zonder proximale iliacale nek, inclusief de manipulaties en de controles tijdens de
behandeling en al het gebruikte materiaal, met uitsluiting van de angioplastiekcatheters, de
endoprothese(n), de farmaca en de contrastmiddelen I 1850

589610-589621 Percutane implantatie van een endoprothese onder controle door
medische beeldvorming voor de behandeling van een geïsoleerd iliaca aneurysma,
inclusief de manipulaties en de controles tijdens de behandeling en al het gebruikte
materiaal, met uitsluiting van de angioplastiekcatheters, de endoprothese(n), de farmaca
en de contrastmiddelen I 750

Beiden verstrekkingen kunnen van toepassing zijn voor een geïsoleerd iliacaal aneurysma.
Het is ook niet logisch dat slechts één van de verstrekkingen verwijst naar “3 cm”,
aangezien beiden voor een gelijkaardig aneurysma van toepassing zijn.

Het lijkt daarom raadzaam om in beide verstrekkingen expliciet naar de 3,5 cm te
verwijzen.

BUDGETTAIRE WEERSLAG

Door de verhoging van de diameter zullen er in theorie mogelijk minder patiënten in
aanmerking komen dan nu waardoor er dus zeker geen meeruitgaven zijn.

Conclusie

Het voorstel is beschouwd als budgetneutraal tot licht besparend.

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG

Geen weerslag.

PROCEDURE

Wettelijke basis : artikel 35, § 2, 1° - Wet van 14-07-1994 – Initiatief van de Technische
Geneeskundige Raad

Voorgeschiedenis

Werkgroep Inwendige geneeskunde van 4 februari 2020
Voltallige zitting TGR van 10 maart 2020



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

Interventionele verstrekkingen



BIJLAGE 1 ANNEXE 1

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE
ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

@. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel
34, § 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 het iliacaal aneurysma.

@. - Arrêté royal modifiant l’article 34, § 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
l’anévrisme iliaque.

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 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 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 10 maart 2020;

Vu la proposition du Conseil technique médical
formulées au cours de sa réunion du 10 mars 2020 ;

Gelet op de adviezen van de Dienst voor
geneeskundige evaluatie en controle van het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
gegeven op 10 maart 2020;

Vu les avis du Service d’évaluation et de contrôle
médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-
invalidité, donnés le 10 mars 2020 ;

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 34, § 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 10 oktober 2019, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Article 1er. A l'article 34, § 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 10 octobre
2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° in de omschrijving van de verstrekking 589595-
589606 worden de woorden “3 cm” vervangen door de
woorden “3,5 cm”;

1° dans le libellé de la prestation 589595-589606, les
mots « abdominal abdominal, ou pour le traitement
d’un anévrisme de l’artère illiaque de plus de 3 cm »
sont remplacés par les mots « abdominal, ou pour le
traitement d’un anévrisme de l’artère iliaque de plus de
3,5 cm » ;

2° in de omschrijving van de verstrekking 589610-
589621 worden de woorden “ van meer dan 3,5 cm”
ingevoegd tussen het woord “aneurysma” en het
woord “, inclusief”.

2° dans le libellé de la prestation 589610-589621, les
mots « de plus de 3,5 cm » sont insérés entre le mot
« isolé » et les mots « , en ce compris ».

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de
eerste dag van de tweede maand na die waarin het is
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets 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 sociale et de la Santé

publique,



M. DE BLOCK



BIJLAGE 2

INTERVENTIONELE VERSTREKKINGEN Art. 34
officieuze coördinatie

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

"HOOFDSTUK VIII. PERCUTANE INTERVENTIONELE
VERSTREKKINGEN ONDER MEDISCHE BEELDVORMINGSCONTROLE.

Art. 34. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van de in § 2 bedoelde
geneesheer vereist is:

…..

589374 589385 Percutane endovasculaire plastiek van de ader bij veneuze stenose ten gevolge
van chronische hemodialysebehandeling of bij compressie van de vena cava superior of inferior,
van de vena subclavia of van de vena iliaca door een expansief proces, inclusief de manipulaties
en controles tijdens de behandeling en/of het gebruikte materieel, exclusief de dilatatiecatheter(s),
de farmaca en de contrastmiddelen en de eventuele stent(s) I 600 "

"K.B. 18.3.2009" (in werking 1.9.2009)
"Verstrekkingen ter behandeling van een aorta en/of iliaca aneurysma :"

"K.B. 18.3.2009" (in werking 1.9.2009) + "K.B. 1.4.2016" (in werking 1.6.2016) + "K.B. 19.12.2017"
(in werking 1.2.2018)
589595 589606 Percutane implantatie van een endoprothese onder controle door medische
beeldvorming voor de behandeling van een abdominaal aorta aneurysma, of voor de behandeling
van een aneurysma van de arteria iliaca van meer dan 3,5 cm zonder proximale iliacale nek,
inclusief de manipulaties en de controles tijdens de behandeling en al het gebruikte materiaal, met
uitsluiting van de angioplastiekcatheters, de endoprothese(n), de farmaca en de contrastmiddelen
I 1850 "

"K.B. 18.3.2009" (in werking 1.9.2009) + "K.B. 1.4.2016" (in werking 1.6.2016)
589610 589621 Percutane implantatie van een endoprothese onder controle door medische
beeldvorming voor de behandeling van een geïsoleerd iliaca aneurysma van meer dan 3,5 cm,
inclusief de manipulaties en de controles tijdens de behandeling en al het gebruikte materiaal, met
uitsluiting van de angioplastiekcatheters, de endoprothese(n), de farmaca en de contrastmiddelen
I 750 "

"K.B. 18.3.2009" (in werking 1.9.2009)
"De verstrekkingen 589595 – 589606 en 589610 – 589621 kunnen niet gecumuleerd worden."

"K.B. 18.3.2009" (in werking 1.9.2009) + "K.B. 1.4.2016" (in werking 1.6.2016)
589632 589643 Percutane implantatie van een endoprothese onder controle door medische
beeldvorming voor de behandeling van een thoracaal aneurysma van de aorta descendens, een
aneurysma van de aorta ascendens, een aneurysma van de arcus aortae of acute dissecties van
de aorta, inclusief de manipulaties en de controles tijdens de behandeling en al het gebruikte
materiaal, met uitsluiting van de angioplastiekcatheters, de endoprothese(n), de farmaca en de
contrastmiddelen I 1850



BIJLAGE 3

1

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963

TERVURENLAAN 211 - 1150 BRUSSEL
____________

Dienst voor geneeskundige verzorging

Brussel, 4 maart 2020

Betreft : Financiële analyse van het actuariaat:

Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / artsen-specialisten
Wijziging artikel 34: Aanpassing omschrijving verstrekkingen 589595-589606 en 589610-589621
(diameter aneurysma)

Deze maatregel werd niet voorzien in de doelstelling of het akkoord 2020.

Het voorstel betreft een aanpassing van de omschrijving voor de verstrekkingen 589595-589606 en 589610-
589621, met name een verhoging van de diameter van een aneurysma: aanpassing van de
vergoedingsvoorwaarden om die 3 cm naar 3,5 cm op te trekken.

589595 - 589606: Percutane implantatie van een endoprothese onder controle door medische beeldvorming
voor de behandeling van een abdominaal aorta aneurysma, of voor de behandeling van een aneurysma van
de arteria iliaca van meer dan 3 cm zonder proximale iliacale nek, inclusief de manipulaties en de controles
tijdens de behandeling en al het gebruikte materiaal, met uitsluiting van de angioplastiekcatheters, de
endoprothese(n), de farmaca en de contrastmiddelen I 1850

589610 - 589621: Percutane implantatie van een endoprothese onder controle door medische beeldvorming
voor de behandeling van een geïsoleerd iliaca aneurysma, inclusief de manipulaties en de controles tijdens
de behandeling en al het gebruikte materiaal, met uitsluiting van de angioplastiekcatheters, de
endoprothese(n), de farmaca en de contrastmiddelen I 750

Voor beide verstrekkingen zal expliciet naar de 3,5 cm verwezen worden.

Tarieven 2020

Geboekte gevallen en uitgaven DocN 2014 – 2018

Honoraria

AMB HOS
Rechthebbenden

met

voorkeurregeling

Rechthebbenden

zo nder

voorkeurregeling

Rechthebbenden

met

voorkeurregeling

Rechthebbenden

zo nder

voorkeurregeling

I = 0,791013 589595 589606 = I 1850 1.463,37 1.463,37 1.463,37 1.463,37 1.463,37

I = 0,791013 589610 589621 = I 750 593,26 593,26 593,26 593,26 593,26

Codenummer
Tegemoetkoming

Ambulant

Tegemoetkoming

Gehospitaliseerd

Nomnr. 2014 2015 2016 2017 2018

589595 - 589606 1.057 1.166 1.211 1.248 1.321

589610 - 589621 40 40 48 43 43

Totaal 1.097 1.206 1.259 1.291 1.364

Nomnr. 2014 2015 2016 2017 2018

589595 - 589606 1.805.253,13 1.995.086,95 1.965.333,87 1.797.107,52 1.909.499,28

589610 - 589621 36.345,70 36.633,95 39.139,14 25.825,04 26.111,68

Totaal 1.841.598,83 2.031.720,90 2.004.473,01 1.822.932,56 1.935.610,96

Geboekte gevallen

Geboekte uitgaven



BIJLAGE 3

2

Geboekte kostprijs DocN 2014-2018

Budgettaire impact

Door de verhoging van de diameter zullen er in theorie mogelijk minder patiënten in aanmerking komen dan
nu waardoor er dus zeker geen meeruitgaven zijn.

Conclusie

Het voorstel is beschouwd als budgetneutraal tot licht besparend.

Nomnr. 2014 2015 2016 2017 2018

589595 - 589606 1.707,90 1.711,05 1.622,90 1.439,99 1.445,50

589610 - 589621 908,64 915,85 815,40 600,58 607,25

Totaal 1.678,76 1.684,68 1.592,12 1.412,03 1.419,07

Geboekte kostprijs
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