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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 2020-006 Brussel, 17 februari 2020

BETREFT

Artsen - Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen - Wijziging van
artikel 3, § 1, A., II. en artikel 24 - Technische geneeskundige verstrekkingen –
Klinische biologie - 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

Artikel 3

Schrappen van alle verstrekkingen onder artikel 3, § 1, A., II., uitgezonderd 121516-121520
(HCG-bepaling):

Artikel 3, § 1, A., II., van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen bevat
29 verstrekkingen klinische biologie die op dit ogenblik door elke arts kunnen worden
aangerekend.

Slechts 4 van deze 29 verstrekkingen worden nog uitgevoerd, één hiervan wordt behouden,
121516-121520 (HCG-bepaling).

De drie overige verstrekkingen die niet behouden worden zijn:

120050-120061: doseren van glucose in bloed
Deze test kan enkel aangerekend worden wanneer deze wordt uitgevoerd in een erkend
laboratorium voor klinische biologie.
Vermoedelijk steeds bepaald door middel van een glucometer waarvoor de attestering werd
toegelaten door het College van Geneesheren in 1999.
Heden zijn glucometers vrij beschikbaar en perfect bruikbaar door niet-artsen.
Zowel 120050 als 120061 worden enkel gebruikt door huisartsen die werkzaam zijn op een
spoedgevallendienst (erkend labo?).
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120713-120724: opzoeken van bloed in faeces
Het aantal artsen (gemiddelde leeftijd in 2017: 51 jaar) dat deze prestatie factureert, is sterk
teruggelopen sinds 2016-2017, vermoedelijk als gevolg van de georganiseerde screening
naar darmkanker.
Ook hier stelt zich de vraag hoe de test werd uitgevoerd.

123152-123163: bepalen van de sedimentatiesnelheid
In 2017 was 1 arts (°1950) verantwoordelijk voor 75% (366) van het totaal aantal
uitgevoerde onderzoeken (500), 1 arts (°1954) voor 46 (steeds samen met HCG in urine) en
nog 1 arts (°1959) voor 17 prestaties. De overige artsen verrichtten maximaal 3 prestaties
per jaar. Gemiddelde leeftijd van de zorgverstrekkers in 2017 was 61 jaar. Evidence based
nut in huisartspraktijk?

Artikel 24

Het schrappen van deze prestaties van artikel 3 heeft volgende impact op de cumul- en
diagnoseregels van artikel 24:

Cumulregel 1, 2 en 100 horen enkel bij geschrapte prestaties en kunnen dus ook geschrapt
worden.

In de cumulregel 126 en 349 kunnen de prestaties geschrapt worden; die verdwijnen alsook
in diagnoseregel 1.

MOTIVERING

Deze verstrekkingen worden niet meer of nog uiterst zelden uitgevoerd.

Door dit voorstel wordt de nomenclatuur vereenvoudigd en wordt voorkomen dat deze
nomenclatuurnummers worden gebruikt om non-conforme prestaties aan te rekenen.

Behoud van verstrekking 121516-121520

“Opzoeken van HCG in de urine door middel van de plaatjestechniek.”

Deze verstrekking wordt nog aangerekend door artsen van alle leeftijden die voornamelijk
werkzaam zijn in een Wijkgezondheidscentrum of bij Geneeskunde voor het Volk.

Daar het nuttig is te weten of er reden is voor een bloedtest is het aangewezen om deze test
te behouden.

BUDGETTAIRE WEERSLAG

Het voorstel brengt een besparing met zich mee van 1 000 EUR.

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

Algemene Werkgroep van 8 oktober 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

Technische geneeskundige 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 3, § 1, A., II., en artikel 24 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 klinische biologie.

@@@@@ - Arrêté royal modifiant l’article 3, §
1er, A., II., et l’article 24 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 la biologie
clinique.

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. Artikel 3, § 1, A., II., 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 3 februari 2019, wordt vervangen als
volgt:

Article 1er. L’article 3, § 1er, A., II., 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 3 février 2019, remplacée par ce qui
suit :

“II. KLINISCHE BIOLOGIE. « II. BIOLOGIE CLINIQUE.

2/Urine 2/Urine
121516-121520 121516-121520
Opzoeken van humane choriogonadotrofines
(hCG) met plaatjestechniek…….……………B 80

Recherche de choriogonadotrophines humaines
(hCG) par procédé sur lame………….………..B 80

(Maximum 1) (Maximum 1)

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.

En ce qui concerne les critères diagnostiques
éventuels, les règles susmentionnées supposent
que les données qui y correspondent soient
communiquées sur la prescription. Le prescripteur
est responsable de la mention de ces
renseignements.

Tenzij anders vermeld in de omschrijving 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.".

A l'exception des cas où les libellés ou les règles
l'indiquent différemment, les règles de cumul, les
règles diagnostiques et les nombres indiquant les
maximums sont applicables par prélèvement. Si
plusieurs prélèvements des mêmes analyses sont
nécessaires au cours des 24 heures d'une même
journée, ceux-ci peuvent être regroupés en une
prescription unique, pour autant que le nombre de
prélèvements soit mentionné sur cette
prescription. ».

Art. 2. 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:

Art. 2. 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 “Cumulregels” 1° dans la rubrique « Règles de cumul »,



a) worden de cumulregels 1, 2 en 100
opgeheven;

a) les règles de cumul 1, 2 et 100 sont abrogées
;

b) wordt de cumulregel 126 vervangen als volgt: b) la règle de cumul 126 est remplacée par ce qui
suit :

“126 « 126
De verstrekking 114111 is niet cumuleerbaar met
de verstrekking 114096-114100.";

La prestation 114111 n'est pas cumulable avec
la prestation 114096-114100. » ;

c) wordt de cumulregel 349 vervangen als volgt: c) la règle de cumul 349 est remplacée par ce qui
suit :

“349 « 349
De verstrekkingen 125510-125521, 544891-
544902, 544913-544924, 544935-544946
mogen onderling niet worden gecumuleerd.";

Les prestations 125510-125521, 544891-
544902, 544913-544924, 544935-544946 ne
sont pas cumulables entre elles. » ;

2° in de rubriek “Diagnoseregels” wordt de
diagnoseregel 1 vervangen als volgt:

2° dans la rubrique « Règles diagnostiques », la
règle diagnostique 1 est remplacée par ce qui
suit :

“1 « 1
De verstrekkingen 125510-125521 en 125532-
125543 mogen alleen worden aangerekend aan
de ZIV, als het kwalitatief opzoeken een positief
resultaat heeft opgeleverd.".

Les prestations 125510-125521 et 125532-
125543 ne peuvent être portées en compte à
l'AMI que si la recherche qualitative a donné un
résultat positif.".

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste
dag van de tweede maand na die waarin het is
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le
premier jour du deuxième mois qui suit celui de
sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken
is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4. 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
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TECHNISCHE GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN Art. 3
officieuze coördinatie
____________________________________________________________________________________

HOOFDSTUK III. – GEWONE GENEESKUNDIGE HULP

AFDELING 1. – Technische geneeskundige verstrekkingen

"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988) + "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001) + "K.B.

23.8.2014" (in werking 1.11.2014)

"Art. 3. § 1. A. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen, aanrekenbaar
door elke arts :"

(…)

"II. KLINISCHE BIOLOGIE."

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

"1/CHEMIE

1/Bloed
120013 120024 Doseren van urinezuur B 60

(Maximum 1)

120035 120046 Doseren van bilirubine B 70
(Maximum 1)

120050 120061 Doseren van glucose B 50
(Maximum 1) (Cumulregel 1)

120072 120083 Doseren van ureum B 50
(Maximum 1)

120094 120105 Doseren van aspartaat aminotransferasen B 80
(Maximum 1) (Cumulregel 2)

120116 120120 Doseren van alanine aminotransferasen B 80
(Maximum 1) (Cumulregel 2)

120131 120142 Doseren van aspartaat aminotransferasen en alanine
aminotransferasen B 150
(Maximum 1) (Cumulregel 2)"

"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)

120153 120164 Curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (minimum 4
doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de
glucosurie. De hiervoor gebruikte produkten zijn begrepen
in de honoraria van deze verstrekking B 500
(Maximum 1) (Cumulregel 1)"

"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
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120190 120201 Glucosedagcurve (minimum 4 doseringen), inclusief de
eventuele doseringen van de glucosurie B 500
(Maximum 1) (Cumulregel 1)"

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

12.11.2008" (in werking 1.2.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

120175 120186 Per bijkomende dosering van glycemie tijdens een curve
van verwekte hyper- of hypoglycemie (verstrekking
120153 - 120164) of van glucosedagcurve (verstrekking
120190 - 120201) B 40
(Maximum 1) (Cumulregel 1)"

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

3.2.2019" (in werking 1.4.2019)

"2/Urine
120514 120525 Doseren van glucose of andere reducerende suikers B 60

(Maximum 1) (Cumulregel 1, 349) (Diagnoseregel 1)"

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

120536 120540 Doseren van totale proteïnen B 50
(Maximum 1) (Diagnoseregel 1)

4/Faeces
120713 120724 Opzoeken van bloed B 50

(Maximum 1)"

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

"9/Diversen
120816 120820 Maag- en duodenumsappen : Opzoeken van bloed B 20

(Maximum 1)

2/CHEMIE : HORMONOLOGIE"

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking

1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

2/Urine
121516 121520 Opzoeken van humane choriogonadotrofines (hCG) met

plaatjestechniek B 80
(Maximum 1)

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

"5/MICROBIOLOGIE

2/Urine"
122511 122522 Geschrapt door K.B. 30.12.2005 (in werking 1.3.2006)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 30.12.2005" (in werking 1.3.2006) + "K.B.

26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

122533 122544 Microscopisch onderzoek van urinesediment, na dubbele
kleuring B 90
(Maximum 1) (Cumulregel 126)"

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

"4/Faeces
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122710 122721 Microscopisch onderzoek zonder kleuring B 70
(Maximum 1)

9/Diversen
122813 122824 Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum,

punktievloeistoffen, sperma, met of zonder eenvoudige
kleuring B 70
(Maximum 1)

122835 122846 Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum,
punktievloeistoffen, sperma, na dubbele kleuring B 90
(Maximum 1)

7/HEMATOLOGIE

123012 123023 Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische
methode B 40
(Maximum 1)

123034 123045 Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet B 40
(Maximum 1)

123056 123060 Tellen van de leucocyten B 40
(Maximum 1)

123071 123082 Leucocytenformule vastgesteld met microscoop op
minimum 100 cellen B 80
(Maximum 1) (Cumulregel 100)"

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

123093 123104 Opzoeken van parasieten in het bloed B 150
(Maximum 1)

123115 123126 Tellen van de thrombocyten B 40
(Maximum 1)

123130 123141 Tellen van de reticulocyten B 70
(Maximum 1)

123152 123163 Meten van de snelheid van de globulaire sedimentatie B 40
(Maximum 1)"

123174 123185 Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B.

26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

123196 123200 Leucocytenformule (ten minste vijf populaties),
vastgesteld met cellenteller en gebaseerd op criteria die
niet alleen de celgrootte omvatten, inclusief de controles
door microscopie B 80
(Maximum 1) (Cumulregel 100)

8/COAGULATIE & HEMOSTASE"
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124014 124025 Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)

"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) +

"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

124051 124062 Meten van de geactiveerde coagulatietijd B 250
(Maximum 1)"

124036 124040 Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)

9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF. SEROLOGIE Geschrapt door

K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)

"K.B. 14.11.1995" (in werking 1.1.1996)

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.

"K.B. 14.11.1995" (in werking 1.1.1996)

Tenzij anders vermeld in de omschrijving 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.

(…)
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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 :

(…)

545893 545904 Opvolging van de productie van auto-antilichamen tegen de
huid antigenen BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen VII of
envoplakine door immunoassay B 600
(Maximum 2) (Diagnoseregel 152, 153)"

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

"Cumulregels.

1
De verstrekkingen 120153 - 120164, 120175 - 120186, 120190 - 120201
mogen niet worden gecumuleerd met verstrekkingen 120050 - 120061 en
120514 - 120525."

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

"2
De verstrekkingen 120094 - 120105, 120116 - 120120 en 120131 -120142
mogen onderling niet worden gecumuleerd."

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

"3
De verstrekkingen 125156 - 125160, 125171 - 125182 en 125193 - 125204
mogen niet worden gecumuleerd met verstrekkingen 125053 - 125064 en
125510 - 125521."

(…)

99
De verstrekkingen 434755 - 434766 en 559451 - 559462 mogen onderling
niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"100
De verstrekkingen 123071 - 123082 en 123196 - 123200 mogen onderling
niet worden gecumuleerd."

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

"101
De verstrekkingen 127153 - 127164 en 554610 - 554621 mogen onderling
niet worden gecumuleerd."

(…)
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125
Slechts één van de verstrekkingen 433296 - 433300, 433193 - 433204,
542776 - 542780 en 542555 - 542566 mag in de loop van de follow-up van
éénzelfde zwangerschap aan de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging aangerekend worden."

"K.B. 30.12.2005" (in werking 1.3.2006)

"126
De verstrekking 114111 - is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen
122533 - 122544 en 114096 - 114100."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"201
De verstrekkingen 436096 - 436100, 436111 - 436122, 436133 - 436144,
436155 - 436166, 436170 - 436181, 436192 - 436203, 436214 - 436225,
436236 - 436240, 548310 - 548321, 548332 - 548343, 548354 - 548365,
548376 - 548380, 548450 - 548461, 548472 - 548483, 548494 - 548505,
548516 - 548520, 548531 - 548542, 548553 - 548564, 436332 - 436343
en 436354 - 436365 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

(…)

"348
De verstrekkingen 544493-544504, 544773-544784, 544795-544806,
544810-544821 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

349
De verstrekkingen 120514-120525, 125510-125521, 544891-544902,
544913-544924, 544935-544946 mogen onderling niet worden
gecumuleerd."

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

"Diagnoseregels

1
De verstrekkingen 120514 - 120525, 120536 - 120540, 125510 - 125521
en 125532 - 125543 mogen alleen worden aangerekend aan de ZIV als het
kwalitatief opzoeken een positief resultaat heeft opgeleverd."

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

"2
De verstrekking 548251 - 548262 mag enkel worden aangerekend aan de
ZIV voor een op intensieve zorgen verblijvende patiënt."

(…)
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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
Klinische biologie - wijziging artikel 3: schrappen overbodige prestaties

Het voorstel werd niet voorzien in het Akkoord of partiële doelstelling artsen 2020

Deze maatregel betreft de schrapping van de volgende 28 prestaties in artikel 3§1A.II (uitgezonderd
121516-121520 - HCG-bepaling).

Deze verstrekkingen worden niet meer of nog uiterst zelden uitgevoerd. Door dit voorstel wordt de
nomenclatuur vereenvoudigd en wordt voorkomen dat deze nomenclatuurnummers worden gebruikt
om non-conforme prestaties aan te rekenen. Enkel verstrekking 121516 – 121520 wordt behouden:

121516-121520: Opzoeken van humane choriogonadotrofines (H.C.G.) met
plaatjestechniek (B80)

Deze verstrekking wordt nog aangerekend door artsen van alle leeftijden die voornamelijk werkzaam
zijn in een Wijkgezondheidscentrum of bij Geneeskunde voor het Volk. Daar het nuttig is te weten
of er reden is voor een bloedtest is het aangewezen om deze test te behouden.

120013 - 120024 120153 - 120164 122533 - 122544 123071 - 123082

120035 - 120046 120175 - 120186 122710 - 122721 123093 - 123104

120050 - 120061 120190 - 120201 122813 - 122824 123115 - 123126

120072 - 120083 120514 - 120525 122835 - 122846 123130 - 123141

120094 - 120105 120536 - 120540 123012 - 123023 123152 - 123163

120116 - 120120 120713 - 120724 123034 - 123045 123196 - 123200

120131 - 120142 120816 - 120820 123056 - 123060 124051 - 124062
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Geboekte gevallen en uitgaven DocN

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017 2018

120013 - 120024 12 14 7 8 5

120035 - 120046 1 1 2 7 24

120050 - 120061 621 1.124 714 664 688

120072 - 120083 37 1 8 33

120094 - 120105 3 5 12 7 9

120116 - 120120 3 8 14 5 10

120131 - 120142 1 1

120153 - 120164 8 8 2 7 14

120175 - 120186

120190 - 120201 1 3 1

120514 - 120525 2 1 23 10

120536 - 120540 6 1 3 4 9

120713 - 120724 1.733 1.645 881 180 141

120816 - 120820 1

122533 - 122544 3 3 17 22 16

122710 - 122721 2 3 1 7 18

122813 - 122824 11 4 7 8 5

122835 - 122846 1 1

123012 - 123023 4 1 2 10

123034 - 123045 27 11 14 54 26

123056 - 123060 4 19

123071 - 123082

123093 - 123104 9 6 13 4 14

123115 - 123126 2 1 2 4 12

123130 - 123141 26 2 1 2 6

123152 - 123163 1.356 745 544 520 338

123196 - 123200 1 3

124051 - 124062 49 25 17 37 19

Totaal 3.919 3.608 2.258 1.575 1.432

Geboekte gevallen

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017 2018

121516 - 121520 2.575 2.479 2.150 1.748 1.706

Geboekte gevallen
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Berekening impact

Het schrappen van deze codes leidt tot een beperkte besparing van 1.056 euro op basis van de
geboekte uitgaven 2018. Gezien het lage aantal verstrekkingen per prestatie is de data met
betrekking tot de ambulante forfaitaire honoraria per voorschrift uit de steekproef (op 1/40 van de
bevolking) te beperkt en niet relevant om conclusies uit op te maken.

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017 2018

120013 - 120024 5,85 6,80 3,42 3,68 2,31

120035 - 120046 0,56 0,57 1,14 3,75 13,07

120050 - 120061 253,65 460,80 283,58 257,43 268,22

120072 - 120083 14,83 0,41 3,11 12,84

120094 - 120105 1,93 3,23 7,71 4,48 5,59

120116 - 120120 1,92 5,14 8,94 3,18 6,22

120131 - 120142 1,09 1,16

120153 - 120164 31,92 31,64 8,10 25,38 54,04

120175 - 120186

120190 - 120201 4,08 10,86 3,62

120514 - 120525 0,98 0,49 10,40 4,69

120536 - 120540 2,42 0,41 1,23 1,50 3,51

120713 - 120724 2.767,39 2.630,07 1.337,14 215,34 165,07

120816 - 120820 0,16

122533 - 122544 4,39 2,19 12,17 15,10 11,07

122710 - 122721 1,14 1,71 0,57 3,78 9,86

122813 - 122824 6,21 2,28 3,75 4,35 2,75

122835 - 122846 0,65 0,70

123012 - 123023 1,30 0,32 0,66 3,10

123034 - 123045 8,65 3,52 4,50 16,92 8,02

123056 - 123060 1,31 5,89

123071 - 123082

123093 - 123104 10,88 7,32 14,82 4,64 16,34

123115 - 123126 0,65 0,33 0,66 1,28 3,72

123130 - 123141 14,57 1,14 0,57 1,02 3,30

123152 - 123163 1.741,53 959,08 672,25 585,19 415,83

123196 - 123200 0,65 1,88

124051 - 124062 99,72 51,00 32,81 68,52 36,85

Totaal 4.975,55 4.168,21 2.406,53 1.233,98 1.056,19

Geboekte uitgaven

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017 2018

121516 - 121520 6.655,49 6.423,41 5.291,35 4.173,34 4.203,01

Geboekte uitgaven
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Conclusie

Het voorstel brengt een besparing met zich mee van 1 duizend euro.

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

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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