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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

NATIONALE COMMISSIE ARTSEN-ZIEKENFONDSEN

Nota NCAZ 2020-039 Brussel, 8 juni 2020

BETREFT

Artsen-specialisten - Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen - Wijziging van
artikel 24, § 1 - Klinische biologie (Helicobacter pylori serologie) - 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 verstrekking geschrapt uit artikel 24, § 1. Diagnoseregel 76 wordt aangepast.

551994 552005 Opzoeken van Helicobacter pylori antilichamen B 200
(Maximum 1) (Diagnoseregel 76)"

552355 552366 Opzoeken van Helicobacter pylori antigenen B 1000
(Maximum 1) (Diagnoseregels 76, 90)

552370 552381 Opzoeken van Helicobacter pylori antigenen na
behandeling B 1000
(Maximum 1) (Diagnoseregel 91)"

Diagnoseregels

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

"90
De verstrekking 552355-552366 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV bij een
patiënt van 16 tot 50 jaar, op basis van klinische gegevens (chronische gastro-duodenale
pathologie).

91
De verstrekking 552370-552381 mag enkel aan de ZIV aangerekend worden indien zij
uitgevoerd wordt ten minstens 3 weken na het stoppen van een antibiotische behandeling
met als doel het uitroeien van Helicobacter pylori."



2

MOTIVERING

De serologische bepaling van Helicobacter pylori (H. pylori) is een obsolete test geworden.
Er bestaan namelijk betere, niet-invasieve, meer specifieke en sensitieve testen om de
aanwezigheid van deze bacterie te detecteren, zoals de ureum ademtest of de antigen test
in stoelgang. Verschillende internationale richtlijnen adviseren dan ook het gebruik van deze
nieuwe testen voor de diagnose van een actieve H. Pylori-infectie.1

BUDGETTAIRE WEERSLAG

De uitgaven voor de geschrapte verstrekking 551994-552005 bedragen 34 368 EUR.

Conclusie

Een besparing van 34 000 EUR wordt becijferd.

Voorgesteld wordt om volgende 3 dossiers tegelijk in werking te laten treden, waarvoor
globaal voldoende budget beschikbaar is:

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG

Nihil.

PROCEDURE

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

Voorgeschiedenis

Werkgroep Klinische biologie van 12 november 2019 en 14 januari 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.

1 http://www.choosingwisely.org/clinician-lists/american-society-clinical-pathology-serology-for-h-pylori/
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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 het 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 Helicobacter pylori serologie.

@. - 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 la
Helicobacter pylori sérologie.

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 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, sont apportées les modifications
suivantes :

1° de verstrekking 551994-552005 wordt opgeheven; 1° la prestation 551994-552005 est abrogée ;

2° in de rubriek “Diagnoseregels” wordt de
diagnoseregel 76 vervangen als volgt:

2° dans la rubrique « Règles diagnostiques », la règle
diagnostique 76 est remplacée par ce qui suit :

“76 « 76
De verstrekking 552335-552366 mag enkel worden
aangerekend voor de eerste diagnose.”.

La prestation 552355-552366 peut être portée en
compte uniquement pour le diagnostic initial. ».

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

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 :

…

"6/INFECTIEUZE SEROLOGIE

1/Bloed
…
551972 551983 Opzoeken van Chlamydia antilichamen B 200

(Maximum 3) (Cumulregel 327) (Diagnoseregel 74)

551994 552005 Opzoeken van Helicobacter pylori antilichamen B 200
(Maximum 1) (Diagnoseregel 76)"

551832 551843 Diagnose van systemische cryptococcose door opsporen van
cryptococcen-antigeen B 400
(Maximum 1)"

"Diagnoseregels

…

75
De verstrekking 550955 - 550966 mag enkel worden aangerekend bij kweek van Streptococcus
pneumoniae, Streptococcus viridans, Enterococcus, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes,
Haemophilus influenzae."

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

"77
De verstrekking 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-infectie.
Deze test mag maximum twee maal per kalenderjaar aangerekend worden.



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, 20 maart 2020

Betreft : Financiële analyse van het actuariaat:

Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / artsen-specialisten
Wijziging artikel 24: Helicobacter pylori serologie

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

Er wordt een prestatie geschrapt uit artikel 24. Diagnoseregel 76 wordt aangepast.

551994 552005 Opzoeken van Helicobacter pylori antilichamen B 200
(Maximum 1) (Diagnoseregel 76)"

552355 552366 Opzoeken van Helicobacter pylori antigenen B 1000
(Maximum 1) (Diagnoseregels 76, 90)

552370 552381 Opzoeken van Helicobacter pylori antigenen na behandeling B 1000
(Maximum 1) (Diagnoseregel 91)"

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

"90
De verstrekking 552355-552366 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV bij een patiënt van 16 tot 50
jaar, op basis van klinische gegevens (chronische gastro-duodenale pathologie).

91
De verstrekking 552370-552381 mag enkel aan de ZIV aangerekend worden indien zij uitgevoerd wordt ten
minstens 3 weken na het stoppen van een antibiotische behandeling met als doel het uitroeien van
Helicobacter pylori."

Tarieven 2020

AMB HOS
Ambulant 25%

per akte

Onder-

aanneming

100%

Gehospita-

liseerd 25%

per akte

Onder-

aanneming

100%

B = 0,032012 551994 552005 B 200 6,40 1,60 6,40 1,60 6,40

B = 0,032012 552355 552366 B 1000 32,01 8,00 32,01 8,00 32,01

B = 0,032012 552370 552381 B 1000 32,01 8,00 32,01 8,00 32,01

Codenummer

Honoraria

100%

Honoraria en tegemoetkoming

Ambulant Gehospitaliseerd
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Geboekte uitgaven

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017 2018

551994 - 552005 36.699,30 36.778,77 35.983,33 33.594,04 34.368,21

552355 - 552366 31.348,53 32.624,01 38.667,56 54.687,78 77.562,30

552370 - 552381 15.377,87 19.625,09 22.362,40 31.529,68 42.794,96

Tot. 83.425,70 89.027,87 97.013,29 119.811,50 154.725,47

Geboekte gevallen

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017 2018

551994 - 552005 22.554 22.570 23.657 21.970 22.068

552355 - 552366 3.852 4.003 5.100 7.135 9.943

552370 - 552381 1.890 2.408 2.956 4.107 5.486

Tot. 28.296 28.981 31.713 33.212 37.497

Budgettaire impact

De uitgaven voor de geschrapte verstrekking 551994-552005 bedragen 34 368 EUR.

Conclusie

Een besparing van 34 000 EUR wordt becijferd.
Voorgesteld wordt om volgende 3 dossiers tegelijk in werking te laten treden, waarvoor globaal voldoende
budget beschikbaar is:

Saldo nota's CBC 2020/20-23-24-25 -39

Schrappen obsolete endocrino. testen -59

Schrappen serologie h. pylori -34

CMV pasgeborenen 122

Totaal -10

Maatregelen klinische biologie
Impact (in 000 EUR)
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