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BETREFT

Artsen-specialisten - Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen - Wijziging van
artikel 11, § 1 - Algemene speciale verstrekkingen (Repetitieve ECG) - 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 toepassingsregel na de verstrekking 475075-475086 van artikel 11.

MOTIVATIE

Het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2020 voorziet in punt 6.5:

“De nomenclatuur zal worden aangepast om het veelvuldig aanrekenen van een ECG
op dezelfde dag te beperken.”

Een eerder voorstel om hieraan tegemoet te komen werd niet aanvaard door de voltallige
zitting van de TGR (zie nota’s TGR_2019_042 en TGR_2019_043).

Er wordt nu voorgesteld om enkel de nomenclatuur aan te passen.

De bestaande interpretatieregels met betrekking op de verstrekking 475075-475086
worden aldus overbodig en zullen worden geschrapt (zie nota TGR_2020_008).

De inhoud van deze nomenclatuurwijziging herneemt immers alle antwoorden van de
interpretatieregels met betrekking op verstrekking 475075-475086.

Dit voorstel realiseert de vooropgestelde besparingen uit het akkoord NCAZ 2020.



BUDGETTAIRE WEERSLAG

Uit analyse van de DGEC blijkt dat de aanpassing zal leiden tot een besparing van
613 000 EUR op jaarbasis:

- verdwijnen van het meermaals attesteren van de verstrekking 475086 per dag bij
eenzelfde patiënt in eenzelfde verplegingsinrichting : - 405 392 EUR

- verdwijnen van attesteren van de verstrekkingen 475075 en 475086 op dezelfde
dag voor eenzelfde patiënt binnen dezelfde verplegingsinrichting (dit betekent dat
de verstrekking 475075, geattesteerd tijdens MUG-interventie, en de verstrekking
475075, geattesteerd door huisarts, nog steeds gecumuleerd mogen worden met
de verstrekking 475086, aangezien deze prestaties worden verricht buiten de
muren van de verplegingsinrichting): - 207 885 EUR

Conclusie

Het voorstel leidt tot een besparing van 613 000 EUR op jaarbasis, wat overeenstemt met
wat voorzien is in het akkoord 2020.

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

Algemene speciale verstrekkingen



BIJLAGE 1 ANNEXE 1

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE
ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE
SOCIALE

@. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel
11, § 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
elektrocardiografie.

@. - Arrêté royal modifiant l’article 11, § 1, 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’électrocardiographie.

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 10 maart 2020;

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

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

Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle
médicaux de l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité, donné 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 11, § 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 de koninklijke
besluiten van 5 oktober 2018, worden de
omschrijving van de verstrekking 475075-475086
en de toepassingsregel die volgt op de
verstrekking 475075-475086, vervangen als volgt:

Article 1er. A l’article 11, § 1, 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 les arrêtés
royaux du 5 octobre 2018, le libellé de la
prestation 475075-475086 et la règle
d’application qui suit la prestation 475075-
475086, sont remplacés par ce qui suit :

“475075-475086 « 475075-475086
* Elektrocardiografische onderzoekingen, met
protocol, ten minste 12 verschillende
derivaties…………………………………...K 14,95

* Examens électrocardiographiques avec
protocole, 12 dérivations différentes au
minimum……………………………………K 14,95

De verstrekkingen 475075 en 475086 mogen
eveneens worden aangerekend door een
huisarts of een huisarts in opleiding of een
huisarts op basis van verworven rechten voor
zover:

Les prestations 475075 et 475086 peuvent
également être attestées par le médecin
généraliste agréé ou par le médecin généraliste
en formation ou par le médecin généraliste avec
droits acquis pour autant :

a) die arts houder is van een door een Belgische
Faculteit voor geneeskunde uitgereikt
getuigschrift waaruit blijkt dat die arts heeft
deelgenomen aan een vervolmakingscursus en
dat die arts bevoegd is inzake
elektrocardiografie;

a) que ce médecin soit porteur d'un certificat
délivré par une Faculté de médecine belge
attestant sa participation à un cours de
perfectionnement et sa compétence en
électrocardiographie ;

b) dat getuigschrift aan de Dienst voor
geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering is
bezorgd.

b) que ce certificat soit adressé au Service des
soins de santé de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité.

Alle betrokken verstrekkers houden de nodige
gegevens bij, waaruit blijkt dat zij beschikken
over de nodige bekwaamheid en ervaring om
deze verstrekking te verrichten.

Tous les prestataires concernés conservent les
données nécessaires qui démontrent leurs
capacité et expérience pour effectuer cette
prestation.

De verstrekking 475075 mag slechts éénmaal
per dag worden aangerekend door een huisarts
(op basis van verworven rechten, erkend of in
opleiding) en éénmaal per dag door een arts-
specialist of een arts-specialist in opleiding.

La prestation 475075 peut seulement être
attestée une fois par jour par un médecin
généraliste (avec droits acquis, ou agréé ou en
formation) et une fois par jour par un médecin
spécialiste ou un médecin spécialiste en
formation.



De verstrekking 475086 mag slechts éénmaal
per dag worden aangerekend (ongeacht de
verstrekker).

La prestation 475086 peut seulement être
attestée une fois par jour (quelque soit le
prestataire).

De verstrekkingen 475075 en 475086 zijn niet
cumuleerbaar op dezelfde dag, indien beide
binnen de muren van eenzelfde
verplegingsinrichting worden uitgevoerd.

Les prestations 475075 et 475086 ne sont pas
cumulables le même jour lorsqu’elles sont
effectuées dans l’enceinte d’un même
établissement hospitalier.

De verstrekkingen 475075 en 475086 kunnen ten
allen tijde worden aangerekend in het kader van
een MUG-interventie.”.

Les prestations 475075 et 475086 peuvent
toujours être attestées dans le cadre d’une
intervention SMUR. ».

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

ALGEMENE SPECIALE VERSTREKKINGEN Art. 11
officieuze coördinatie

AFDELING 2. - Algemene speciale verstrekkingen.
Art. 11. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van
geneesheer-specialist (B) vereist is :

…..

475075 475086 ° * Elektrocardiografische onderzoekingen, met protocol, ten
minste 12 verschillende derivaties K 14,95

Wanneer een erkende huisarts of algemeen geneeskundige met verworven
rechten voor zijn eigen zieken verstrekking nr. 475075 – 475086 verricht, wordt
deze laatste gehonoreerd voor zover :

De verstrekkingen 475075 en 475086 mogen eveneens worden aangerekend
door een huisarts of een huisarts in opleiding of een huisarts op basis van
verworven rechten voor zover:

a) die geneesheer arts houder is van een door een Belgische Faculteit voor
geneeskunde uitgereikt getuigschrift waaruit blijkt dat hij die arts heeft
deelgenomen aan een vervolmakingscursus en dat hij die arts bevoegd is inzake
elektrocardiografie;
b) hij dat getuigschrift aan de Dienst voor geneeskundige verzorging van het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft is bezorgd.

Alle betrokken verstrekkers houden de nodige gegevens bij, waaruit blijkt
dat zij beschikken over de nodige bekwaamheid en ervaring om deze
verstrekking te verrichten.

De verstrekking 475075 mag slechts éénmaal per dag worden aangerekend
door een huisarts (op basis van verworven rechten, erkend of in opleiding)
en éénmaal per dag door een arts-specialist of een arts-specialist in
opleiding.

De verstrekking 475086 mag slechts éénmaal per dag worden aangerekend
(ongeacht de verstrekker).

De verstrekkingen 475075 en 475086 zijn niet cumuleerbaar op dezelfde dag,
indien beide binnen de muren van eenzelfde verplegingsinrichting worden
uitgevoerd.

De verstrekkingen 475075-475086 kunnen ten allen tijde worden
aangerekend in het kader van een MUG-interventie.
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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

TECHNISCH GENEESKUNDIGE RAAD

Brussel, 5 maart 2020

Betreft : Financiële analyse van het actuariaat:
Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / artsen-specialisten
Artikel 11: Aanpassing van de omschrijving van de verstrekking 475075-475086

Deze maatregel is voorzien in het akkoord 2020, met een besparing van 204 duizend euro in 2020
(vanaf 01/09/2020) en 613 duizend euro op jaarbasis.

Het betreft de aanpassing van de omschrijving van de verstrekking 475075-475086 uit artikel 11.

Tarieven 2020

Geboekte gegevens DocN 2014 – 2018

Honoraria

AMB HOS
Rechthebbenden

me t

voorkeurregeling

Rechthebbenden

zonde r

voorkeurregeling

Rechthebbenden

me t

voorkeurregeling

Rechthebbenden

zonde r

voorkeurregeling

K = 1,231926 475075 475086 = K 14,95 18,42 18,42 15,66 18,42 18,42

Codenummer
Tegemoetkoming

Ambulant

Tegemoetkoming

Gehospitaliseerd

Honorarium voor verstrekkingen verricht bij kinderen jonger dan 7 jaar

(de betrekkelijke waarden van de in de nomenclatuur vermelde waarden worden verhoogd met 13 %)

Honoraria

AMB HOS
Rechthebbenden

me t

voorkeurregeling

Rechthebbenden

zonde r

voorkeurregeling

Rechthebbenden

me t

voorkeurregeling

Rechthebbenden

zonde r

voorkeurregeling

K = 1,231926 475075 475086 = K 16,89 20,81 20,81 17,69 20,81 20,81

Codenummer
Tegemoetkoming

Ambulant

Tegemoetkoming

Gehospitaliseerd

Nomnr. 2014 2015 2016 2017 2018

475075 - 475086 2.869.833 2.912.643 2.919.439 2.945.421 2.901.742

Nomnr. 2014 2015 2016 2017 2018

475075 - 475086 46.664.176,58 47.422.703,56 47.570.343,50 48.326.308,90 48.193.210,24

Nomnr. 2014 2015 2016 2017 2018

475075 - 475086 16,26 16,28 16,29 16,41 16,61

Geboekte gevallen

Geboekte uitgaven

Geboekte kostprijs



BIJLAGE 3
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Budgettaire impact

Uit analyse van de DGEC blijkt dat de aanpassing zal leiden tot een besparing van 613 duizend
euro op jaarbasis:

- Verdwijnen van het meermaals attesteren van de verstrekking 475086 per dag bij eenzelfde
patiënt in eenzelfde verplegingsinrichting : - 405.392 EUR

- Verdwijnen van attesteren van de verstrekkingen 475075 en 475086 op dezelfde dag voor
eenzelfde patiënt binnen dezelfde verplegingsinrichting (dit betekent dat de verstrekking
475075, geattesteerd tijdens MUG-interventie, en de verstrekking 475075, geattesteerd door
huisarts, nog steeds gecumuleerd mogen worden met de verstrekking 475086, aangezien
deze prestaties worden verricht buiten de muren van de verplegingsinrichting):
- 207.885 EUR

Conclusie

Het voorstel leidt tot een besparing van 613 duizend euro op jaarbasis, wat overeenstemt met
wat voorzien is in het akkoord 2020.
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