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INHOUD van het VOORSTEL

Er wordt een prestatie gecreëerd in artikel 24:

A1 H1 Opsporen van minstens Chlamydia trachomatis en Neisseria
gonorroe door een techniek van moleculaire amplificatie B 1200
(Maximum 1) (Cumulregel 116) (Diagnoseregel 77, 153)

Cumulregel 116 en diagnoseregels 77 en 153 worden aangepast:

Cumulregels
116
De verstrekkingen A1-H1, 550911-550922, 550675-550686 en 550255-550266 mogen
onderling niet worden gecumuleerd.

Diagnoseregels

77
De verstrekking A1-H1 550255 - 550266 mag enkel worden aangerekend in de klinische
context van een risicogroep, tot en met de leeftijd van 20 jaar, of bij duidelijke klinische tekens
van een Chlamydia- seksueel overdraagbare infectie. Deze test mag maximum twee maal
per kalenderjaar aangerekend worden. Bij een staalafname op meerdere afnameplaatsen
mag de verstrekking A1-H1 maximaal éénmaal worden aangerekend.



153
De verstrekkingen A1-H1, 550911-550922, 550255-550266, 545856-545860, 545871-545882
en 545893-545904 mogen maximum twee maal per kalenderjaar aangerekend worden.

De huidige individuele testen voor PCR NG en CT worden aangepast, diagnoseregel X en Y
worden toegevoegd, cumulregel 70 wordt geschrapt en de honoraria worden geactualiseerd:

550911 550922 Opsporen van Neisseria Gonorrheae gonorroe door
een techniek van moleculaire amplificatie B

400
800

(Maximum 1) (Cumulregel 70, 116) (Diagnoseregel
153, Y)

550255 550266 Opzoeken van Chlamydia trachomatis door moleculaire
amplificatie B

1000
800

(Maximum 1) (Cumulregel 116) (Diagnoseregel 77)
(Diagnoseregel 153, X)

Cumulregels
"70
De verstrekkingen 550911 - 550922 en 549312 - 549323 mogen niet onderling worden
gecumuleerd."

Diagnoseregels

X
De verstrekkingen 550255-550266 kan pas worden aangerekend na een positief
resultaat voor Chlamydia trachomatis via verstrekking A1-H1, minstens 14 dagen
na een behandeling tegen Chlamydia trachomatis.

Y
De verstrekkingen 550911-550922 kan pas worden aangerekend na een positief
resultaat voor Neisseria gonorroe via verstrekking A1-H1, minstens 14 dagen na
een behandeling tegen Neisseria gonorroe.

MOTIVERING

Het KCE publiceerde in april 2019 rapport 310A over de diagnose en de behandeling van
Seksueel Overdraagbare Infecties (SOI’s) in de eerste lijn (https://kce.fgov.be/nl/diagnose-en-
aanpak-van-gonorroe-en-syfilis).
De richtlijn gaat voornamelijk over de diagnose en aanpak van gonorroe en syfilis, er wordt
nog een bijkomende richtlijn verwacht over Chlamydia trachomatis (CT) via de Werkgroep
‘Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn’, die deel uitmaakt van het federale Evidence Based
Practice Netwerk.

Er zijn aanpassingen van de nomenclatuur nodig om de richtlijnen correct te kunnen
toepassen.



Probleemstelling

1. De huidige diagnoseregel 77, met betrekking op de PCR-bepaling voor Chlamydia
trachomatis, laat enkel terugbetaling toe ‘in de klinische context van een risicogroep,
tot en met de leeftijd van 20 jaar, of bij duidelijke klinische tekens’. Dit is niet conform
de nieuwe richtlijn. De risicopopulatie waarbij screening mogelijk is, moet uitgebreid
worden, zeker de leeftijdslimiet moet verdwijnen uit de diagnoseregel.

2. Deze diagnoseregel bepaalt ook dat deze test maximaal 2x per kalenderjaar mag
worden aangerekend, terwijl de nieuwe richtlijn adviseert om 2 tot 4x per jaar te
kunnen screenen, op zowel Chlamydia trachomatis (CT) als Neisseria gonorroe (NG),
bij voorkeur met een combinatiescreeningstest.

3. Combinatie van PCR NG en urinecultuur is niet mogelijk door cumulregel 70. Dit zou
wel mogelijk moeten zijn bij sterk klinisch vermoeden van een NG-infectie, om de
gevoeligheid van de bacterie te bewaken in het kader van surveillance.

In dit voorstel worden deze problemen aangepakt.

Het schrappen van de leeftijdslimiet uit diagnoseregel 77 laat toe om bij een ruime
risicopopulatie te gaan screenen. Het KCE zal binnenkort ook een online tool aanbieden om
een SOA-consultatie te ondersteunen in de eerste lijn, waarbij tijdens de consultatie kan
bepaald worden welke SOA-onderzoeken zinvol zijn.

De nieuwe combinatiescreeningstest zal 2 maal per jaar terugbetaald zijn, bij een positieve
test voor CT of NG kan men ter controle 2 weken na een behandeling een bijkomende
individuele PCR-test voor CT of NG aanvragen.

In bepaalde klinische omstandigheden is het zinvol om zowel een urinekweek als een PCR-
test voor NG/CT uit te voeren. Bijvoorbeeld bij een klinisch vermoeden van een NG-infectie
moet men snel een cultuur kunnen inzetten om de NG te kunnen kweken. Deze kweek is
noodzakelijk om de gevoeligheid van de bacterie aan verschillende antibiotica te
onderzoeken. Bij klachten van een urineweginfectie en ook een seksueel risicovol gedrag kan
het nodig zijn om beide testen te vragen. Door het schrappen van cumulregel 70 zal dit in de
toekomst mogelijk zijn en zal de clinicus kunnen beslissen, eventueel met de hulp van de
consultatie ondersteunde tool, welke testen zinvol zijn.

In de het KCE-rapport 310A wordt het nut onderzocht om in bepaalde risicogroepen een
‘triple test’ uit te voeren. Dit is een PCR-test voor CT/NG waarbij een keelwisser, rectale
wisser en urine of een uretraal uitstrijkje wordt onderzocht om deze bacteriën op
verschillende plaatsen op te zoeken met één test. Deze test zou nuttig kunnen zijn om
bepaalde hoogrisico groepen te gaan screenen voor CT en NG. Momenteel is de huidige
evidentie nog te zwak om deze testen in de hele populatie te gaan gebruiken. De aanpassing
van diagnoseregel 77 zal het gebruik van deze test wel toelaten: ‘Bij een staalafname op
meerdere afnameplaatsen kan de verstrekking A1-H1 slechts éénmaal aangerekend worden’.

De kosten van deze PCR-testen werden onderzocht en worden in dit voorstel geactualiseerd.



Budget

De CM ging na bij hun leden hoeveel patiënten in 2018 één of meerdere PCR-testen CT of
NG terugbetaald kregen, en ook hoe vaak de dubbele aanvraag gebeurt.

CT PCR: 550255-550266
- Slechts 7% gebeurt van de PCR CT gebeurt in de leeftijdsgroep <20 jaar, 27% <25

jaar.
- 86% van de patiënten kreeg 1 test terugbetaald in 2018, 14% 2 testen.
- Ongeveer 1/3 van de CT PCR-testen gebeurde bij mannen, 2/3 bij vrouwen.

NG PCR: 550911-550922
- 6% van de testen gebeurde in de leeftijdsgroep <20j, 26%< 25 jaar.
- 86% van de patiënten kreeg 1 PCR-test NG in 2018, 11% 2 testen, 3% meer dan 2.
- Ongeveer 1/3 van de NG PCR-testen gebeurde bij mannen, 2/3 bij vrouwen.

Combinatie:
- Er gebeurden in 2018 in totaal ongeveer evenveel PCR NG testen als PCR CT testen.
- Er waren in 2018 76119 dubbele prestaties PCR NG en CT voor CM patiënten in

2018. Er werden 96637 PCR CT terugbetaald. Van alle PCR CT testen, gebeurde
79% in combinatie met PCR NG.

- Voor 89% was er 1 dubbele aanvraag, voor 11% waren er 2 dubbele aanvragen in
2018.

Voor de NG PCR staat er momenteel geen limiet op het aantal testen. Toch worden er niet
meer testen aangevraagd dan de CT PCR, die wel gelimiteerd is tot 2x per jaar en laat ook
enkel terugbetaling toe ‘in de klinische context van een risicogroep, tot en met de leeftijd van
20 jaar, of bij duidelijke klinische tekens’.

Bovenstaande cijfers doen vermoeden dat er geen grote toename zal zijn van het aantal
aanvragen door het aanpassen van de diagnoseregel. Het aanpassen van de diagnoseregel
77 zal eerder een regularisatie zijn van de huidige praktijken.

In 2017 werden 270 000 prestaties 550255-550266 (PCR CT) en 261 000 prestaties 550911-
550922 (PCR NG) terugbetaald door de ZIV. We zien wel een jaarlijkse toename van het
aantal testen.

We gaan uit van 300 000 prestaties voor de nieuwe code A1-H1.

In 2016 werden België 6788 gevallen van CT en 1515 gevallen van NG geregistreerd bij
Sciensano, we zien een jaarlijkse toename van deze aantallen en gaan daarom uit van 8 000
positieve gevallen voor CT en 2000 voor NG. Deze patiënten kunnen in dit voorstel een
bijkomende hertesting krijgen na een positieve screeningstest.

Door cumulregel 70 was het cumuleren van een urinecultuur (549312-549323) en een PCR
NG onderzoek onmogelijk. Deze cumulregel wordt in dit voorstel geschrapt. Ook de
combinatiescreeningstest A1-H1 zal men kunnen cumuleren met een urinecultuur. We
verwachten dat ongeveer 1/3 van de patiënten die in 2017 een PCR NG terugbetaald kregen,
ook een urinecultuur zullen vragen. Dit zijn 87 000 patiënten, rekening houdend met het
groeiend aantal rekenen we op 100 000 bijkomende urineculturen.



We zien dat bij ongeveer 40% van de urineculturen ook een antibiogram wordt uitgevoerd.
We houden dus ook rekening met een toename van 40 000 bijkomende prestaties 550734-
550745.

combinatie Schatting
aantal
testen

honorarium

Combinatiescreening PCR (A1-H1) 300 000 B1200
Enkele test PCR CT (550255-
550266)

8 000 B800

Enkele test PCR NG (550911-
550922)

2 000 B800

Urinecultuur (549312-549323) 100 000 B200
antibiogram (550734-550745) 40 000 B400

BUDGETTAIRE WEERSLAG

Het voorstel brengt een meerkost met zich mee van 464 000 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 22 januari 2019, 19 maart 2019, 21 mei 2019 en
10 september 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

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.

@@@@@ - 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.

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 22 oktober 2019;

Vu la proposition du Conseil technique médical
formulée au cours de sa réunion du 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 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 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 5/MICROBIOLOGIE, 1° dans la rubrique 5/MICROBIOLOGIE,

a) wordt de verstrekking 550911-550922
vervangen als volgt:

a) la prestation 550911-550922 est remplacée par
ce qui suit:

“550911-550922 « 550911-550922
Opsporen van Neisseria gonorroe door een
techniek van moleculaire amplificatie..…….B 800

Recherche de Neisseria gonorrheae par une
technique d'amplification moléculaire.………B 800

(Maximum 1) (Cumulregel 116) (Diagnoseregel
153, YYY)”;

(Maximum 1) (Règle de cumul 116) (Règle
diagnostique 153, YYY) » ;

b) wordt de verstrekking 550255-550266
vervangen als volgt:

b) la prestation 550255-550266 est remplacée par
ce qui suit :

“550255-550266 « 550255-550266
Opzoeken van Chlamydia trachomatis door
moleculaire amplificatie…………..…………B 800

Recherche de Chlamydia trachomatis par
amplification moléculaire………………….….B 800

(Maximum 1) (Cumulregel 116) (Diagnoseregel
153, XXX)”;

(Maximum 1) (Règle de cumul 116) (Règle
diagnostique 153, XXX) » ;

c) wordt na de verstrekking 550255-550266 de
volgende verstrekking ingevoegd:

c) la prestation suivante est insérée après la
prestation 550255-550266 :

“A1-H1 « A1-H1
Opsporen van minstens Chlamydia trachomatis
en Neisseria gonorroe door een techniek van
moleculaire amplificatie……...………...….B 1200

Recherche d'au moins Chlamydia trachomatis et
Neisseria gonorrhoea par une technique
d'amplification moléculaire………………….B 1200

(Maximum 1) (Cumulregel 116) (Diagnoseregel
77, 153)”;

(Maximum 1) (Règle de cumul 116) (Règle
diagnostique 77, 153) » ;

2° in de rubriek “Cumulregels”, 2° dans la rubrique “Règles de cumul”,

a) wordt cumulregel 70 opgeheven; a) la règle de cumul 70 est abrogée ;

b) wordt cumulregel 116 vervangen als volgt: b) la règle de cumul 116 est remplacée par ce qui
suit :



“116 « 116
De verstrekkingen A1-H1, 550911-550922,
550675-550686 en 550255-550266 mogen
onderling niet worden gecumuleerd.”;

Les prestations A1-H1, 550911-550922, 550675-
550686 et 550255-550266 ne sont pas
cumulables entre elles. » ;

3° in de rubriek Diagnoseregels, 3° dans la rubrique Règles diagnostiques,

a) wordt diagnoseregel 77 vervangen als volgt: a) la règle diagnostique 77 est remplacée par ce
qui suit :

“77 « 77
De verstrekking A1-H1 mag enkel worden
aangerekend in de klinische context van een
risicogroep of bij duidelijke klinische tekens van
een seksueel overdraagbare infectie. Bij een
staalafname op meerdere afnameplaatsen mag
de verstrekking A1-H1 maximaal éénmaal
worden aangerekend.”;

La prestation A1-H1 ne peut être portée en
compte qu'en présence d'un contexte clinique
d'appartenance à un groupe de risque ou en
présence de signes cliniques clairs d’une maladie
sexuellement transmissible. Dans le cas de
prélèvement sur plusieurs sites différents, la
prestation A1-H1 ne peut être facturée qu'une
seule fois. » ;

b) wordt diagnoseregel 153 vervangen als volgt: b) la règle diagnostique 153 est remplacée par ce
qui suit :

“153 « 153
De verstrekkingen A1-H1, 550911-550922,
550255-550266, 545856-545860, 545871-
545882 en 545893-545904 mogen maximum
twee maal per kalenderjaar aangerekend
worden.";

Les prestations A1-H1, 550911-550922, 550255-
550266, 545856-545860, 545871-545882 et
545893-545904 peuvent être portées en compte
maximum deux fois par année civile. » ;

c) wordt de rubriek aangevuld als volgt: c) la rubrique est complétée par ce qui suit :

“XXX « XXX
De verstrekking 550255-550266 kan pas worden
aangerekend na een positief resultaat voor
Chlamydia trachomatis via verstrekking A1-H1,
minstens 14 dagen na een behandeling tegen
Chlamydia trachomatis.

La prestation 550255-550266 ne peut être portée
en compte qu'après un résultat positif pour
Chlamydia trachomatis par la prestation A1-H1,
au moins 14 jours après un traitement contre
Chlamydia trachomatis.

YYY YYY
De verstrekking 550911-550922 kan pas worden
aangerekend na een positief resultaat voor
Neisseria gonorroe via verstrekking A1-H1,
minstens 14 dagen na een behandeling tegen
Neisseria gonorroe.”.

La prestation 550911-550922 ne peut être portée
en compte qu'après un résultat positif pour
Neisseria gonorrhoea par la prestation A1-H1, au
moins 14 jours après un traitement contre
Neisseria gonorrhoea. ».

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

1/Bloed"

…/…

"5/MICROBIOLOGIE
…/…

550071 550082 Bepalen van de activiteit van fungusremmende middelen tegen een gist
of schimmel geïsoleerd uit normaliter steriele localisaties B 400
(Maximum 3)

550911 550922 Opsporen van Neisseria Gonorrheae gonorroe door een techniek van
moleculaire amplificatie B

400
800

(Maximum 1) (Cumulregel 70, 116) (Diagnoseregel 153, Y)

550955 550966 Bepalen van de minimale inhiberende concentratie van antibacteriële
stoffen bij kiemen geïsoleerd uit normaliter steriele localisaties, andere
dan bloed, cerebrospinaal vocht of urine B 400
(Maximum 1) (Diagnoseregel 75)

…/…
550815 550826 Opzoeken van parasieten in andere dan faecesmonsters en dan bloed B 200

(Maximum 1)"

550233 550244 Geschrapt door K.B. 22.1.2010 (in werking 26.2.2010)

"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)

550255 550266 Opzoeken van Chlamydia trachomatis door moleculaire amplificatie
B

1000
800

(Maximum 1) (Cumulregel 116) (Diagnoseregel 77) (Diagnoseregel
153, X)

A1 H1 Opsporen van minstens Chlamydia trachomatis en Neisseria
gonorroe door een techniek van moleculaire amplificatie B 1200
(Maximum 1) (Cumulregel 116) (Diagnoseregel 77, 153)

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

"6/INFECTIEUZE SEROLOGIE
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1/Bloed
551014 551025 Opsporen van antilichamen tegen Brucellae B 80

(Maximum 1) (Cumulregel 326)"

…

"Cumulregels
…/…

69
De verstrekkingen 433554 - 433565 en 543712 - 543723 mogen niet onderling worden gecumuleerd."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.2.2000)

"70
De verstrekkingen 550911 - 550922 en 549312 - 549323 mogen niet onderling worden gecumuleerd."

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

"71
De verstrekking 547396 - 547400 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 547013 - 547024,
547035 - 547046, 547050 - 547061, 547212 - 547223, 547352 - 547363 en 547374 - 547385.

…
115
De verstrekkingen 550336 - 550340 en 550292 - 550303 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

116
De verstrekkingen A1-H1, 550911-550922, 550675 - 550686 en 550255 - 550266 mogen onderling niet
worden gecumuleerd.

117
De verstrekkingen 434453 - 434464 en 559274 - 559285 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

…/…

"Diagnoseregels
…/…
"76
De verstrekkingen 551994-552005 en 552355-552366 mogen enkel worden aangerekend voor de eerste
diagnose."

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

"77
De verstrekking A1-H1 550255 - 550266 mag enkel worden aangerekend in de klinische context van een
risicogroep, tot en met de leeftijd van 20 jaar, of bij duidelijke klinische tekens van een Chlamydia- seksueel
overdraagbare infectie. Deze test mag maximum twee maal per kalenderjaar aangerekend worden. Bij
een staalafname op meerdere afnameplaatsen mag de verstrekking A1-H1 maximaal éénmaal
worden aangerekend.

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

…/…
152
De verstrekking 545893-545904 mag enkel worden aangerekend bij opvolging van een auto-immune
bulleuze dermatose.
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153
De verstrekkingen A1-H1, 550911-550922, 550255-550266, 545856-545860, 545871-545882 en 545893-

545904 mogen maximum twee maal per kalenderjaar aangerekend worden."

X
De verstrekking 550255-550266 kan pas worden aangerekend na een positief resultaat voor
Chlamydia trachomatis via verstrekking A1-H1, minstens 14 dagen na een behandeling tegen
Chlamydia trachomatis.

Y
De verstrekking 550911-550922 kan pas worden aangerekend na een positief resultaat voor
Neisseria gonorroe via verstrekking A1-H1, minstens 14 dagen na een behandeling tegen Neisseria
gonorroe.

"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, 12 februari 2020

Betreft : Financiële analyse van het actuariaat:

Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / artsen-specialisten
Wijziging artikel 24: Combinatietesten SOA

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

Deze maatregel betreft de creatie van een nieuwe prestatie in artikel 24, voor een combinatietest
van Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorroe.

550196-550200: Opsporen van minstens Chlamydia trachomatis en Neisseria
gonorroe door een techniek van moleculaire amplificatie (B1200)

Voorts zullen de verstrekkingen 550911-550922 en 550255-550266, waarvoor ook de omschrijving
en honoraria aangepast worden, pas kunnen aangerekend worden na een positief resultaat van de
verstrekking 550196-550200.

550255-550266: Opzoeken van Chlamydia trachomatis door moleculaire amplificatie
(B800)

550911-550922: Opsporen van Neisseria gonorroe door een techniek van moleculaire
amplificatie (B 800)

In 2018 werden 271.180 gevallen van de verstrekking 550255-550266 geboekt en 261.790 gevallen
van de verstrekking 550911-550922. In 80% van de gevallen werden deze samen aangerekend.
Voor de nieuwe verstrekking gaat men uit van 300.000 gevallen, wat nog een groeimarge geeft,
gezien de stijging van het aantal gevallen de laatste jaren.

Na een positief resultaat van de verstrekking 550196-550200 worden ook nog 8.000 gevallen
550255-550266 en 2.000 gevallen 500911-550922 verwacht, op basis van de geregistreerde
gevallen bij Sciensano.

Door cumulregel 70 was het cumuleren van een verstrekking 549312-549323 (urinecultuur) en
verstrekking 550911-550922 niet mogelijk. Deze cumulregel wordt in dit voorstel geschrapt. De
combinatietest 550196-550200 zal men ook kunnen cumuleren met een urinecultuur. Verwacht
wordt dat ongeveer 1/3 van de patiënten die een verstrekking 550196-550200 terugbetaald krijgen,
ook een verstrekking 549312-549323 zullen vragen. Dit zijn ongeveer 100.000 bijkomende
prestaties 549312-549324.

Bij ongeveer 40% van de urineculturen wordt een antibiogram uitgevoerd, via verstrekking 550734-
550745. Dit betekent een toename met 40.000 gevallen.

549312-549323: Aërobe kweek van urine met identificatie van de geïsoleerde kiemen
(B200)

550734-550745: Bepaling van de gevoeligheid voor antibacteriële stoffen van aerobe
kiemen, andere dan mycobacteriën, na identificatie (B 400)
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Impact op de akten

Tarieven 2020

Geboekte gevallen, uitgaven en kostprijs DocN

AMB HOS
Ambulant

25% per akte

Onder-

aanneming

100%

Gehospita-

liseerd 25%

per akte

Onder-

aanneming

100%

Huidige tarieven

B = 0,032012 550255 550266 B 1000 32,01 8,00 32,01 8,00 32,01

B = 0,032012 550911 550922 B 400 12,80 3,20 12,80 3,20 12,80

B = 0,032012 549312 549323 B 200 6,40 1,60 6,40 1,60 6,40

B = 0,032012 550734 550745 B 400 12,80 3,20 12,80 3,20 12,80

Aanpassing tarieven

B = 0,032012 550255 550266 B 800 25,61 6,40 25,61 6,40 25,61

B = 0,032012 550911 550922 B 800 25,61 6,40 25,61 6,40 25,61

B = 0,032012 550196 550200 B 1200 38,41 9,60 38,41 9,60 38,41

Codenummer

Honoraria

100%

Honoraria en tegemoetkoming

Ambulant Gehospitaliseerd

Geboekte gevallen

Nomnr 2014 2015 2016 2017 2018

550255 - 550266 164.430 187.352 223.534 239.210 270.180

550911 - 550922 119.568 146.194 187.981 212.972 261.790

Totaal 283.998 333.546 411.515 452.182 531.970

Geboekte uitgaven

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017 2018

550255 - 550266 1.337.523,38 1.526.660,39 1.696.708,18 1.833.058,10 2.107.111,63

550911 - 550922 389.138,83 476.575,09 570.300,43 653.318,02 818.182,51

Totaal 1.726.662,21 2.003.235,48 2.267.008,61 2.486.376,12 2.925.294,14

Geboekte kostprijs

Nomnr 2014 2015 2016 2017 2018

550255 - 550266 8,13 8,15 7,59 7,66 7,80

550911 - 550922 3,25 3,26 3,03 3,07 3,13

Totaal 6,08 6,01 5,51 5,50 5,50
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Berekening akten in prijzen 2020

Een meerkost wordt becijferd van 233 duizend euro:
- het invoeren van de nieuwe verstrekking en het enkel uitvoeren van de huidige verstrekkingen bij
een positief resultaat leidt tot een besparing van 55 duizend euro
- een meeruitgave van 288 duizend euro wordt vooropgesteld voor de verstrekking 549312-549232
en 550734-550745.

Impact op de forfaitaire honoraria

Bijkomend is er nog een impact op de ambulante forfaitaire honoraria per voorschrift, dit door de
herverdeling van de gevallen en aanpassingen van de (totale) B-waarden. 97,5% van de gevallen
van de huidige 2 verstrekkingen wordt ambulant aangerekend, waarvan 21% aan
voorkeurgerechtigenden. 99% van de aanrekeningen van de forfaitaire honoraria gebeurt door een
geaccrediteerde arts.

Tarieven 2020

In de nieuwe situatie zullen 200.000 verstrekkingen 550196-550200 uitgevoerd worden, zonder
urinecultuur en antibiogram, waarvan 195.000 ambulant. 60.000 verstrekkingen 550196-550200
zullen aangerekend worden met enkel verstrekking 549312-549232, waarvan 58.500 ambulant.
40.000 verstrekkingen 550196-550200 zullen uitgevoerd worden met zowel verstrekking 549312-
549232 als 550734-550745, waarvan 39.000 ambulant.

In de huidige situatie wordt bij 7% van de ambulante verstrekkingen het forfaitair honorarium klasse
2 aangerekend, bij 19% klasse 3 en bij 74% klasse 4.

Voor de 195.000 ambulante verstrekkingen, waarbij de verstrekkingen 549312 als 550734 niet
aangerekend worden, is er een verschuiving van klasse 4 naar klasse 3 in 1,5% van de gevallen,
wat goed is voor 2.925 gevallen. Rekening houdende met de bovenvermelde bepalingen ivm
voorkeurregeling en accreditering heeft dit een beperkte impact van 88 euro.

Gevallen ZIV 25% Uitgaven

550255 - 550266 - B1000 -270.180 8,00 -2.161.440,00

550911 - 550922 - B400 -261.790 3,20 -837.728,00

550196 - 550200 - B1200 300.000 9,60 2.880.000,00

550255 - 550266 - B800 8.000 6,40 51.200,00

550911 - 550922 - B800 2.000 6,40 12.800,00

Subtotaal -221.970 -55.168,00

549312 - 549232 - B200 100.000 1,60 160.000,00

550734 - 550745 - B400 40.000 3,20 128.000,00

Subtotaal 140.000 288.000,00

Totaal -81.970 232.832,00

Code VKR Niet-VKR

Klasse 1 geaccrediteerd 592815 19,26 19,26

Klasse 1 niet-geaccrediteerd 592852 20,06 20,06

Klasse 2 geaccrediteerd 592911 27,50 22,52

Klasse 2 niet-geaccrediteerd 592955 28,75 23,77

Klasse 3 geaccrediteerd 593014 31,66 22,42

Klasse 3 niet-geaccrediteerd 593051 33,05 23,81

Klasse 4 geaccrediteerd 593110 33,77 21,82

Klasse 4 niet-geaccrediteerd 593154 35,21 23,26

Forfaitair honorarium
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Voor de 58.500 ambulante gevallen waarbij verstrekking 550196 zal aangerekend worden met enkel
verstrekking 549312, is er geen invloed op het forfait. De som van de B-waarden blijft gelijk.

Voor de 39.000 ambulante gevallen waarbij naast verstrekking 550196 ook 549312 en 550734
aangerekend zal worden, is er een verschuiving van 1,5% van klasse 2 naar klasse 3 en een
verschuiving van 3,5% van klasse 3 naar klasse 4. De impact voor deze verschuiving van
respectievelijk 1.950 gevallen bedraagt 421 euro.

De totale impact van de verschuivingen wordt becijferd op 509 euro.

Berekening verschuiving forfaitaire honoraria prijzen 2020

Voor de aanrekeningen van de verstrekkingen 550255-550266 en 550911-550922 na een positief
resultaat (samen 10.000 gevallen waarvan 9.750 ambulant) dient gerekend te worden op een extra
aan te rekenen forfaitair honorarium. Dit zal zich in klasse 2 bevinden, gezien het om een prestatie
met waarde B800 gaat. Rekening houdende met het aandeel voorkeurgerechtigden en de prestaties
verricht door geaccrediteerde artsen bedraagt het gemiddelde honorarium in klasse 2 23,58 euro,
wat tot een meerkost leidt van 229.905 euro.

Berekening extra forfaitaire honoraria prijzen 2020

De totale impact op de forfaitaire honoraria bedraagt 231 duizend euro.

Conclusie

Het voorstel brengt een meerkost met zich mee van 464 duizend euro.

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

Verschuivingen forf. hon. Gevallen Wijziging honorarium Impact

A1 - B1200 2.925 0,03 87,75

A1 + 549312 + 550734 - B1800 585 0,79 462,15

A1 + 549312 + 550734 - B1800 1.365 -0,03 -40,95

Subtotaal 4.875 508,95

Extra forf. hon. Gevallen Honorarium Impact

550255 - B800 7.800 23,58 183.924,00

550911 - B800 1.950 23,58 45.981,00

Subtotaal 9.750 23,58 229.905,00

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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