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INHOUD van het VOORSTEL

Creatie van een nieuwe verstrekking in artikel 14, i):

Anatomisch-fysiologisch onderzoek van de laryngo-farynx met betrekking op het slikken door
middel van een flexibele scoop met videoregistratie, inclusief verslaggeving van de
slikprovocatie waarbij minstens 2 substanties en/of consistenties worden gebruikt K40

MOTIVERING

Het betreft een gekend standaard slikonderzoek, wereldwijd in gebruik. Het houdt in dat men
met een flexibele nasofaryngoscoop de bovenste aero-digestieve tractus enerzijds
anatomisch–structureel bekijkt en anderzijds ook functioneel tijdens het slikproces. Het is
weinig belastend voor de patiënt en vraagt weinig technische middelen. Bijgevolg is het
totaalplaatje aanlokkelijker dan dat van het radiologisch slikonderzoek, de videofluoroscopie
(VFS). Aangezien FEES gedetailleerde medische gegevens oplevert, een accurate
diagnostiek en een to-the-point behandelbeleid maakt het bovendien de VFS vaak overbodig.
Dit is dus weliswaar onrechtstreeks kostenbesparend.

Tevens is men er het (internationaal) over eens dat bij Stroke, CVA (sommige publicaties
maken gewag van een incidentie van ernstige slikstoornissen van 50 %) een vroegtijdige
diagnostiek elementair is in de revalidatie (ook de JCI-criteria getuigen hiervan) en dat op die
manier de hospitalisatieduur en de comorbiditeit significant gereduceerd wordt. Ook de
medische factuur voor ambulante zorg en farmacie is kleiner.



BUDGETTAIRE WEERSLAG

Het voorstel voor de invoering van de nieuwe prestatie vereist een budget van 556 duizend
euro voor gemiddeld 9.563 gevallen. Door de verschuiving van uitgaven van verstrekking
351035-351046 naar de nieuwe prestatie voor een bedrag van 353 duizend euro, zou de
effectieve meerkost 202 duizend euro bedragen. In sommige gevallen zal de nieuwe
verstrekking echter de verstrekking 451076-451080 overbodig maken, waardoor de financiële
impact mogelijk lager zal liggen.

De impact van het voorstel stemt overeen met het voorziene budget.

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG

Nihil.

PROCEDURE

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

Voorgeschiedenis

Werkgroep Heelkunde van 08-09-2015, 27-10-2015 en 31-05-2016
Voltallige zitting TGR van 06-12-2016

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
Heelkunde
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BIJLAGE 1 ANNEXE 1

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE
ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE
SOCIALE

— Koninklijk besluit tot wijziging van
artikel 14, i), 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 14,
i), 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, § 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, § 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 6 december 2016;

Vu la proposition du Conseil technique médical
formulée au cours de sa réunion du 6 décembre
2016 ;

Gelet op het advies van de Dienst voor
geneeskundige evaluatie en controle van het
Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering, gegeven op 6 december
2016;

Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle
médicaux de l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité, donné le 6 décembre 2016 ;

Gelet op de beslissing van de Nationale
commissie geneesheren-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 Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le @
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Financiën, gegeven op @; ;

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 14, i), 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 20 januari 2020, wordt de volgende
verstrekking ingevoegd na de verstrekking
258274-258285:

Article 1er. A l'article 14, i), 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 20 janvier 2020, la prestation suivante est
insérée après la prestation 258274-258285 :

"A1-H1 "A1-H1
Anatomisch-fysiologisch onderzoek van de
laryngo-farynx met betrekking op het slikken
door middel van een flexibele scoop met
videoregistratie, inclusief verslaggeving van de
slikprovocatie waarbij minstens 2 substanties
en/of consistenties worden gebruikt………K 40".

Examen anatomo-physiologique du laryngo-
pharynx concernant la déglutition au moyen d'un
scope flexible avec enregistrement vidéo, y
compris le rapport de la provocation de la
déglutition où au moins 2 substances et / ou
consistances sont utilisées………………...K 40".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste
dag van de maand na die waarin het is
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le
premier jour du 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
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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

OTORHINOLARYNGOLOGIE Art. 14i
officieuze coördinatie

Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd. versie 23-01-2020 15:08 print 13-02-2020 14:21
1 / 1

i) de verstrekkingen die tot het specialisme otorhinolaryngologie (DL)
behoren :

……

2852 257670 257681 Stroboscopisch onderzoek van de trillingen van de
stembanden K 5

"K.B. 2.9.1992" (in werking 1.11.1992) + "K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995)

258274 258285 Stroboscopisch onderzoek van de stembanden met een
onbuigzaam optisch systeem of door fibroscopie, met of
zonder registreren van de bewegingen met een camera en
videorecorder K 40 "

"K.B. 2.9.1992" (in werking 1.11.1992)

"De verstrekking nr. 258274 - 258285 is niet cumuleerbaar met de
verstrekking nr. 257670 - 257681.

A1 H1 Anatomisch-fysiologisch onderzoek van de laryngo-farynx
met betrekking op het slikken door middel van een
flexibele scoop met videoregistratie, inclusief
verslaggeving van de slikprovocatie waarbij minstens 2
substanties en/of consistenties worden gebruikt K 40

2953 257692 257703 Elektroglottogram, inclusief het eventueel referentiefonogram,
met protocol en uittreksel uit de tracés K 10 "
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Betreft : Financiële analyse van het actuariaat:
Wijziging van artikel 14, i): otorhinolaryngologie

Deze maatregel werd voorzien in het Akkoord 2020: vanaf 1/07/2020 voor een bedrag van 103 duizend euro
in 2020 en 205 duizend euro op jaarbasis.

Dit voorstel betreft de creatie van een nieuwe verstrekking binnen artikel 14, i): otorhinolaryngologie.

Momenteel wordt verstrekking 351035-351046 uit artikel 11 aangewend in de praktijk om de voorgestelde
nieuwe verstrekking aan te rekenen:

** Tracheo- en/of laryngoscopie, met of zonder afname voor biopsie (K 30)

Een onderzoek met hetzelfde opzet is verstrekking 451076-451080 uit artikel 17:

Radiografie van het slikmechanisme farynx-hypofarynx, met radioscopisch onderzoek met
beeldversterker en televisie in gesloten keten, minimum zes clichés (N 85)

De nieuwe te creëren verstrekking is de volgende:

258974 – 258985: Anatomisch-fysiologisch onderzoek van de laryngo-farynx met betrekking op het
slikken door middel van een flexibele scoop met videoregistratie, inclusief verslaggeving van de
slikprovocatie waarbij minstens 2 substanties en/of consistenties worden gebruikt (K 40)

Tarieven 2020:

Honoraria

AMB HOS
Rechthebbenden

me t

voorkeurregeling

Rechthebbenden

zonde r

voorkeurregeling

Rechthebbenden

me t

voorkeurregeling

Rechthebbenden

zonder

voorkeurregeling

K = 1,231926 351035 351046 = K 30 36,96 36,96 31,42 36,96 36,96

Codenummer
Tegemoetkoming

Ambulant

Tegemoetkoming

Gehospitaliseerd

Honoraria

AMB HOS
Rechthebbenden

met

voorkeurregeling

Rechthebbenden

zo nder

voorkeurregeling

Rechthebbenden

met

voorkeurregeling

Rechthebbenden

zo nder

voorkeurregeling

N = 0,513984 451076 451080 = N 85 43,69 43,69 41,21 43,69 43,69

Codenummer
Tegemoetkoming

Ambulant

Tegemoetkoming

Gehospitaliseerd
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Nieuwe verstrekking, in prijzen 2020:

Geboekte uitgaven

Geboekte gevallen

Gemiddeld vinden er jaarlijks 9.563 onderzoeken plaats onder verstrekking 451076-451080. Deze indicatie
wordt gebruikt voor de inschatting van het aantal gevallen voor de nieuwe verstrekking.

Berekening uitgaven indien aangerekend via 351035-351046:

Berekening uitgaven nieuwe verstrekking (258974 – 258985):

Honoraria

AMB HOS
Rechthebbenden

met

voorkeurregeling

Rechthebbenden

zo nder

voorkeurregeling

Rechthebbenden

met

voorkeurregeling

Rechthebbenden

zo nder

voorkeurregeling

N = 1,453157 258974 258985 = K 40 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13

Codenummer
Tegemoetkoming

Ambulant

Tegemoetkoming

Gehospitaliseerd

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017 2018

353172 - 353183 470.898,80 505.279,32 473.586,10 475.478,76 466.317,00

451076 - 451080 385.540,82 376.666,99 395.482,20 411.129,16 416.584,50

Tot. 856.439,62 881.946,31 869.068,30 886.607,92 882.901,50

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017 2018

353172 - 353183 2.623 2.807 2.614 2.637 2.529

451076 - 451080 9.319 9.091 9.543 9.925 9.939

Tot. 11.942 11.898 12.157 12.562 12.468

Gevallen

Nomnr T

351035 - 351046 9.563

Uitgaven in EUR

Nomnr T

351035 - 351046 353.463,26

Gevallen

Nomnr T

258974 - 258985 9.563

Uitgaven in EUR

Nomnr T

258974 - 258985 555.920,44

Impact

Nomnr T

258974 - 258985 202.457,18
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Conclusie

Het voorstel voor de invoering van de nieuwe prestatie vereist een budget van 556 duizend euro voor
gemiddeld 9.563 gevallen. Door de verschuiving van uitgaven van verstrekking 351035-351046 naar de
nieuwe prestatie voor een bedrag van 353 duizend euro, zou de effectieve meerkost 202 duizend euro
bedragen. In sommige gevallen zal de nieuwe verstrekking echter de verstrekking 451076-451080 overbodig
maken, waardoor de financiële impact mogelijk lager zal liggen.

De impact van het voorstel stemt overeen met het voorziene budget.
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