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INHOUD van het VOORSTEL

1) Invoeren in artikel 17, § 1, 11° bis, van een nieuwe verstrekking voor een NMR-artrografie met
toepassingsregels.

“458975-458986: NMR-onderzoek van een gewricht van een lidmaat, inclusief de intra-articulaire
injectie van het contrastmiddel, met registratie op optische of elektromagnetische drager

N 250

Toepassingsregels:
 De verstrekking 458975-458986 is enkel aanrekenbaar bij een onderzoek van het

schoudergewricht in geval van een schouderinstabiliteitsyndroom.
 De verstrekking 458975-458986 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen

455711-455722 (“RX artrografie”- N 120), 459513-459524 (“NMR lidmaat”- N 100),
458894-458905 (“CT artrografie” – N 190), 458496-458500 (“CBCT gewricht” – N 190).

 De verstrekking 458975-458986 is slechts éénmaal per dag en per patiënt aanrekenbaar.

2) De verstrekking 458975-458986 wordt toegevoegd aan:
 De verstrekking 460670 (“consultance” voor de radioloog) voor ambulante

verstrekkingen.
 De verstrekking 461016 (“forfait per voorschrift” voor de radioloog, eenmaal per

voorschrift en per dag) voor ambulante verstrekkingen.

3) In artikel 17, § 1, 11° bis, wordt een toepassingsregel toegevoegd bij de verstrekking 459513-
459524 (“NMR lidmaat”): de verstrekking 459513-459524 mag niet gecumuleerd worden met de
verstrekking 455711-455722 (“RX artrografie”), de verstrekking 458496-458500 (“CBCT
gewricht”) of de verstrekking 458894-458905 (“CT artrografie”) voor een onderzoek van
hetzelfde gewricht.



4) De dienst en het toestelfacturatienummer van het NMR-toestel waarmee het onderzoek is
uitgevoerd, moeten bij facturatie worden vermeld (cf. uitvoering artikel 64 van de GVU-wet).

MOTIVERING

Door DGEC (RIZIV) werd vastgesteld dat vaak een RX-artrografie (455711-455722) wordt
aangerekend op dezelfde dag als een NMR van een lidmaat (459513-459524) wanneer een
artrografie wordt uitgevoerd via NMR. De voorbereidende intra-articulaire toediening van
contraststof (gadolinium) gebeurt op een RX-toestel. Op dit ogenblik is er geen cumulverbod van
deze twee verstrekkingen opgenomen in de nomenclatuur.

Volgens steekproefgegevens (2018) wordt bij 19% van de RX-artrografieën wordt ook een NMR
van de ledematen aangerekend op dezelfde dag.

Om de aanrekening van NMR-artrografieën te verduidelijken – aangezien er nu geen specifieke
verstrekking voor een artrografie via NMR bestaat – stelt de Werkgroep Medische Beeldvorming
voor om een specifieke verstrekking in te voeren voor een NMR-artrografie met intra-articulaire
injectie van contrastmiddel (gadolinium).

Na uitnodiging van een expert ter zake en na bespreking heeft de Werkgroep Medische
Beeldvorming voorgesteld om slechts één indicatie te weerhouden voor een artrografie via NMR
met intra-articulaire injectie van contrastmiddel, namelijk een artrografie van de schouder in het
geval van een schouderinstabiliteitsyndroom.
Het aantal onderzoeken voor deze indicatie wordt geschat op ongeveer 1 000 gevallen per jaar.

Een cumulverbod met een RX-artrografie, een NMR lidmaat, een CT-artrografie of een CBCT-
artrografie wordt toegevoegd.

Bovendien zou dit voorstel het aantal CT-artrografieën van de schouder kunnen verminderen,
wat kan leiden tot minder stralingsblootstelling bij deze soms jonge patiënten (nabijheid van de
schildklier).

Om de aanrekening van NMR-artrografieën voor andere indicaties te verduidelijken wordt ook
een toepassingsregel ingevoerd bij de verstrekking 459513-459524 (“NMR lidmaat”): de
verstrekking 459513-459524 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekking 455711-455722
(“RX artrografie”) of met de verstrekking 458894-458905 (“CT artrografie”) voor een onderzoek
van hetzelfde gewricht.

PERSOONLIJK AANDEEL

Geen wijziging.

BUDGETTAIRE WEERSLAG

Het voorstel kent een meerkost van 21 000 EUR.

Een marge van 74 000 EUR ten opzichte van het budget op jaarbasis wordt vastgesteld bij de
wijziging van “artikel 17bis en 17quater – Elastografie van de lever”. Hiervan kan 21 000 EUR
aangewend worden om de meerkost van dit dossier op te vangen.



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 Medische beeldvorming van 26 maart 2019, 28 mei 2019, 17 september-2019 en 19 november 2019
Voltallige zitting TGR van 17 december 2019
NCAZ van 17 februari 2020
CBC van 11 maart 2020

OPDRACHT van het VERZEKERINGSCOMITÉ

Het Verzekeringscomité wordt verzocht te beslissen over de overmaking van het voorstel tot
wijziging van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (bijlage 1) aan de Minister
en zijn advies te verlenen over het ontwerp van koninklijk besluit (bijlage 4).

TREFWOORDEN

Speciale technische verstrekkingen
Medische beeldvorming



BIJLAGE 1 ANNEXE 1

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE
ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE
SOCIALE

@@@@@ - Koninklijk besluit tot wijziging van
artikel 17, § 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 17, §
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 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 17 februari 2020;

Vu la décision de la Commission nationale médico-
mutualiste du 17 février 2020 ;

Gelet op het advies van de Commissie voor
Begrotingscontrole, gegeven op 11 maart 2020;

Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire,
donné le 11 mars 2020 ;

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 17, § 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 augustus 2019, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Article 1er. A l’article 17, § 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 août 2019, les modifications
suivantes sont apportées :

1° in de rubriek “11°bis Nucleaire Magnetische
Resonantie.”,

1° dans la rubrique «11°bis Résonance
magnétique nucléaire. »,

a) na de verstrekking 459513-459524, a) après la prestation 459513-459524,

1) wordt de volgende toepassingsregel
ingevoegd:

1) la règle d’application suivante est insérée :

“De verstrekking 459513-459524 mag niet
gecumuleerd worden met de verstrekkingen
455711-455722, 458894-458905, 458496-
458500 voor een onderzoek van hetzelfde
gewricht.”;

« Pour un examen de la même articulation, la
prestation 459513-459524 ne peut être cumulée
avec les prestations 455711-455722, 458894-
458905, 458496-458500. » ;

2) wordt de volgende verstrekking ingevoegd: 2) la prestation suivante est insérée :

“458975-458986 « 458975-458986 »
NMR-onderzoek van een gewricht van een
lidmaat, inclusief de intra-articulaire injectie van
het contrastmiddel met registratie op optische of
elektromagnetische drager……………...….N 250

Examen d’IRM d’une articulation d’un membre, y
compris l’injection du produit de contraste intra-
articulaire, avec enregistrement sur support soit
optique, soit électromagnétique………….….N 250

De verstrekking 458975-458986 is enkel
aanrekenbaar bij een onderzoek van het
schoudergewricht in geval van een
schouderinstabiliteitsyndroom.

La prestation 458975-458986 est uniquement
attestable pour un examen de l’articulation de
l’épaule dans le cadre d’un syndrôme d’épaule
instable.

De verstrekking 458975-458986 mag niet
gecumuleerd worden met de verstrekkingen
455711-455722, 459513-459524, 458894-
458905, 458496-458500.

La prestation 458975-458986 ne peut être
cumulée avec les prestations 455711-455722,
459513-459524, 458894-458905, 458496-
458500.

De verstrekking 458975-458986 is slechts
éénmaal per dag per patiënt aanrekenbaar.”;

La prestation 458975-458986 ne peut être
remboursée qu’une fois par jour par patient. » ;

b) worden in de toepassingsregel na de
verstrekking 459535-459546 de woorden “,

b) dans la règle d’application qui suit la prestation
459535-459546 les mots « , 458975-458986 »



458975-458986” ingevoegd tussen de woorden
“459535-459546” en de woorden “is er slechts
één aanrekenbaar per dag”;

sont insérés entre les mots « 459535-459546 » et
« une seule peut être portée en compte par jour » ;

2° in de rubriek “12°Allerlei :” 2° dans la rubrique “12° Divers :”,

a) worden in punt 13) van de omschrijving van de
verstrekking 460670 de woorden “, 458975”
toegevoegd;

a) dans le point 13) du libellé de la prestation
460670 les mots “, 458975” sont ajoutés ;

b) worden in punt 5) van de omschrijving van de
verstrekking 461016 de woorden “, 458975”
toegevoegd.

b) dans le point 5) du libellé de la prestation
460670 les mots “, 458975” sont ajoutés.

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

GENEESHEER-SPECIALIST VOOR RONTGENDIAGNOSE - RADIOLOGIE
officieuze coördinatie Art. 17
____________________________________________________________________________________________

…/…

"K.B. 29.4.1999" (in werking 13.8.1999)
"11°bis Nucleaire Magnetische Resonantie.

- prestaties enkel vergoedbaar wanneer uitgevoerd door een geneesheer-
specialist voor röntgendiagnose in een erkende dienst (erkend toestel);

- de NMR-onderzoeken omvatten minstens drie sequenties."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 13.8.1999) + "K.B. 15.6.2005" (in werking
1.7.2005)

459395 459406 NMR-onderzoek van het hoofd (schedel, hersenen, rotsbeen,
hypofyse, sinussen, orbita(e) of kaakgewrichten), minstens
drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op
optische of elektromagnetische drager N 180

459410 459421 NMR-onderzoek van de hals of van de thorax of van het
abdomen of van het bekken, minstens drie sequenties, met of
zonder contrast, met registratie op optische of
elektromagnetische drager N 260 "

"K.B. 29.4.1999" (in werking 13.8.1999)
459432 459443 MR-angiografie van de halsvaten of van de thoracale of van de

abdominale of van de pelvische bloedvaten of van een lidmaat,
minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met
registratie op optische of elektromagnetische drager N 350

459454 459465 Morfologische en functionele MR-studie van het hart met
globale en/of regionale cardiale functiemeting, minstens
drie sequenties, met registratie op optische of
elektromagnetische drager N 350

459476 459480 NMR-onderzoek van één of beide mammae, minstens
drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op
optische of elektromagnetische drager N 300 "

"K.B. 25.11.2015" (in werking 1.2.2016)
459830 459841 NMR van beide borsten in het kader van opsporing van

borstkanker bij asymptomatische vrouwen met een verhoogd
risicoprofiel, zoals bepaald in artikel 17, § 1, 1°bis N 350

De verstrekking 459830-459841 is éénmaal per jaar aanrekenbaar.

Het voorschrift vermeldt het sterk verhoogd risicoprofiel.

De algemene bepalingen van § 1, 11°bis, zijn onverminderd van toepassing
voor de verstrekking 459830-459841."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 13.8.1999) + "K.B. 15.6.2005" (in werking
1.7.2005)+ "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)

459491 459502 NMR-onderzoek van de cervicale wervelzuil, minstens drie
sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische
of elektromagnetische drager N 180 "



"K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)
457914 457925 NMR-onderzoek van de thoracale wervelzuil, minstens drie

sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische
of elektromagnetische drager N 180

457936 457940 NMR-onderzoek van de lumbosacrale wervelzuil, minstens
drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op
optische of elektromagnetische drager N 180

457951 457962 NMR-onderzoek van de volledige wervelzuil of een combinatie
van twee van de NMR-onderzoeken van de cervicale, de
thoracale of de lumbosacrale wervelzuil, minstens drie
sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische
of elektromagnetische drager N 180

De verstrekkingen 459491-459502, 457914-457925, 457936-457940,
457951-457962 kunnen niet gecumuleerd worden binnen een periode van 30
dagen tenzij een motivering is opgenomen in het medisch patiëntendossier."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 13.8.1999) + "K.B. 15.6.2005" (in werking
1.7.2005)

459513 459524 NMR-onderzoek van een lidmaat, minstens drie sequenties,
met of zonder contrast, met registratie op optische of
elektromagnetische drager N 100 "

De verstrekking 459513-459524 mag niet gecumuleerd
worden met de verstrekkingen 455711-455722, 458894-
458905, 458496-458500 voor een onderzoek van hetzelfde
gewricht.

458975 458986 NMR-onderzoek van een gewricht van een lidmaat,
inclusief de intra-articulaire injectie van het
contrastmiddel met registratie op optische of
elektromagnetische drager N 250

De verstrekking 458975-458986 is enkel aanrekenbaar bij
een onderzoek van het schoudergewricht in geval van een
schouderinstabiliteitsyndroom.

De verstrekking 458975-458986 mag niet gecumuleerd
worden met de verstrekkingen 455711-455722, 459513-
459524, 458894-458905, 458496-458500.

De verstrekking 458975-458986 is slechts éénmaal per dag
per patient aanrekenbaar.

"K.B. 29.4.1999" (in werking 13.8.1999) + Erratum (BS 30.6.1999) + "K.B.
3.10.2018" (in werking 1.12.2018)

459535 459546 Functionele MR-studie van de hersenen (BOLD-techniek) met
sequentiele inzameling van de gegevens met kwantitatieve
analyse via telsysteem (computer) met activiteitscurven in de
tijd en/of cijfermatige tabellen en/of parametrische beelden,
minstens drie sequenties, met registratie op optische of
elektromagnetische drager N 500

De prestatie 459535 - 459546 is slechts éénmaal per jaar vergoedbaar. Van
de prestaties 459395 - 459406, 459410 - 459421, 459432 - 459443, 459454 -
459465, 459476 - 459480, 459491 - 459502, 459513-459524, 457914-
457925, 457936-457940, 457951-457962, 459535-459546, 458975-458986
is er slechts één aanrekenbaar per dag."

……



"K.B. 30.5.2001" (in werking 1.6.2001)
460670 Consultancehonorarium van de geneesheer specialist voor röntgen-diagnose, dat

geldt voor de volgende verstrekkingen inzake medische beeldvorming die in de
ambulante sector worden uitgevoerd :

- In artikel 17 § 1
1) 450074, 450096,
2) 450531 tot 450715"
"K.B. 30.5.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003
("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]
"3) 451076, 451135, 451312 tot 451754 alsmede 451813 tot 451850 en 451894"
"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012)
"5) 453154 tot 453176, 453235, 453272 tot 453294, 453471, 453316, 453390 tot
453412, 453331, 453515 tot 453530, 453552 alsmede 453574 tot 453596"
"K.B. 30.5.2001" (in werking 1.6.2001)
"6) 454016 tot 454075
7) 455711"
"K.B. 7.11.2011" (in werking 1.2.2012) + "K.B. 10.4.2016" (in werking 5.5.2016) +
"K.B. 23.9.2018" (in werking 1.12.2018) + "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)
+ "K.B. 23.9.2018" (in werking 1.6.2016)
"11) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850,
457855, 457870, 457892, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616,
459631, 459896, 459874, 459911, 459351, 459373, 458953"
"K.B. 30.5.2001" (in werking 1.6.2001)
"12) 459196"
"K.B. 29.4.1999" (in werking 13.8.1999) + Erratum (BS 30.6.1999) + "K.B.
25.11.2015" (in werking 1.2.2016) + "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)
"13) 459395, 459410, 459432, 459454, 459476, 459491, 457914, 457936, 457951,
459513, 459535, 458975"
"K.B. 10.3.2015" (in werking 1.6.2015) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017) +
"K.B. 19.12.2018" (in werking 1.3.2019)
"14) 459852, 459933, 459955, 458474, 458496"

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994) + "K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)
+ "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002) + Erratum BS van 20.03.2002 en van
28.3.2002 + "K.B. 10.6.2002" (in werking 1.8.2002) vernietigd door het Arrest nr.
160.274 van 19 juni 2006 van de Raad van State (B.S. 19 juli 2006) + "K.B.
26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] +
"K.B. 31.12.2003" (in werking 1.3.2004) + "K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011)
+ "K.B. 3.12.2017" (in werking 1.2.2018) + "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)
"- In artikel 17 bis § 1 : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793,
459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154,
460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316,
460331, 460375, 460412, 460456, 460493, 460515, 460530,
460552, 460574, 460611, 460633, 460832, 460854, 461156,
461215, 461230, 461355 en 461370 N 41 "

Dat honorarium is voorbehouden voor de geneesheer, specialist voor
röntgendiagnose.

Het mag slechts één keer per voorschrift worden betaald, ongeacht het aantal
verstrekkingen dat door de geneesheer, specialist voor rontgendiagnose, is
verricht, ter uitvoering van dat voorschrift. Het mag ten hoogste één keer per 24
uur worden betaald.

Het dekt de evaluatie van de klinische toestand, de keuze van de onderzoeken en
het organiseren van het onderzoek bij verstrekkingen aan de uitvoering waarvan
hij uitdrukkelijk moet deelnemen, buiten de uitgaven die door de radioloog worden
gemaakt bij het uitvoeren van de verstrekking en voor het interpreteren van de
resultaten.

"K.B. 7.8.1995" (in werking 1.9.1995)



460795 Consultancehonorarium van de geaccrediteerde geneesheer
specialist voor röntgendiagnose, dat geldt voor dezelfde
verstrekkingen en onder dezelfde voorwaarden als die welke zijn
gesteld voor de verstrekking nr. 460670 van dit artikel N 41 +

Q 20 "

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003
("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]

460972 Forfaitair honorarium per voorschrift en per dag voor alle
technische verstrekkingen inzake medische beeldvorming van
artikel 17, § 1 die ambulant worden uitgevoerd behoudens
wanneer minstens één van de verstrekkingen vermeld onder
460994 of 461016 uitgevoerd wordt N 20 "

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 30.5.2001" (in werking 1.6.2001) +
"K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S.
29.4.2003)]

460994 Forfaitair honorarium per voorschrift en per dag voor alle technische
verstrekkingen inzake medische beeldvorming die ambulant worden uitgevoerd
waarvan minstens één van volgende verstrekkingen uit artikel 17 § 1 :
1) 450074, 450096
2) 450531 tot 450715
3) 451076, 451312 tot 451754 alsmede 451813 tot 451850 en
451894
6) 455711
8) 459196 N 38 "

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 30.5.2001" (in werking 1.6.2001) +
"K.B. 14.7.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 5.4.2011" (in werking 1.6.2011) +
"K.B. 7.11.2011" (in werking 1.2.2012) + "K.B. 10.3.2015" (in werking 1.6.2015) +
"K.B. 10.4.2016" (in werking 5.5.2016) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017) +
"K.B. 23.9.2018" (in werking 1.12.2018) + "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)
+ "K.B. 23.9.2018" (in werking 1.6.2016) + "K.B. 19.12.2018" (in werking 1.3.2019)

461016 Forfaitair honorarium per voorschrift en per dag voor alle technische
verstrekkingen inzake medische beeldvorming die ambulant worden uitgevoerd
waarvan minstens één van volgende verstrekkingen uit artikel 17, § 1 :
1) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813,
458835, 458850, 457855, 457870, 457892, 458872, 458894,
459550, 459572, 459594, 459616, 459631, 459896, 459874,
459911, 459351, 459373, 458953
2) 453316 tot 453530
3) 453154 tot 453294
4) 454016 tot 454075
5) 459395 tot 459535, 457914, 457936, 457951, 458975
6) 459852, 459933, 459955, 458474, 458496

N 71

De verstrekkingen nrs. 453110, 453132, 453950, 453972 geven nooit aanleiding
tot één van de forfaitaire honoraria vermeld onder de nummers 460972, 460994 of
461016."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)
"De honoraria voor de verstrekkingen onder de nummers 460972, 460994 of
461016 zijn voorbehouden voor de geneesheer, specialist voor röntgendiagnose."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003
("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]
"De verstrekkingen 460972, 460994 en 461016 zijn onderling niet cumuleerbaar,
ze mogen slechts één keer per dag en per patiënt worden vergoed, ongeacht het
aantal voorschriften of het aantal verstrekkingen verricht door een geneesheer,
specialist voor röntgendiagnose."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)



"De honoraria voorzien voor deze verstrekkingen dekken mede de werkingskosten
van de dienst voor medische beeldvorming."

"K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994) + "K.B. 31.8.1998" (in werking 1.1.1995) +
"K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S.
29.4.2003)]

460703 Consultancehonorarium dat mag worden betaald per opneming in
een of meer acute diensten A, C, D, E, G, H, l, K, L, M, NIC, Sp-
cardiopulmonair, Sp-neurologie of
Sp-locomotorisch van een algemeen ziekenhuis N 31 "

Dit honorarium is voorbehouden voor de geneesheer, specialist voor
röntgendiagnose.

Het dekt de kosten die de geneesheer-specialist voor röntgendiagnose specifiek
heeft gemaakt om in een bepaalde klinische situatie de keuze van de geschiktste
onderzoeken inzake medische beeldvorming te evalueren en opdat hij, in zijn
hoedanigheid van consulent, de meest adequate hulp kan bieden bij het stellen
van de diagnose.

Die specifieke activiteiten zijn met name protocol, verslag vergelijking en evaluatie
van de resultaten.

In geval van overbrenging naar een ander ziekenhuis van de groepering tijdens
een continue opnemingsperiode moet worden beschouwd dat het gaat om een
interne overbrenging en niet om een nieuwe opneming.

"K.B. 7.8.1995" (in werking 1.9.1995)
460821 Consultancehonorarium van de geaccrediteerde geneesheer

specialist voor röntgendiagnose, dat geldt onder dezelfde
voorwaarden als die welke zijn gesteld voor de verstrekking nr.
460703 van dit artikel N 31 +

Q 20 "

De verstrekkingen 460725, 460740, 460762 en de toepassingsregels die op de
verstrekking 460762 volgen worden geschrapt bij K.B. van 29.4.1999 (in werking
1.7.1999).
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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, 13 februari 2020

Betreft : Financiële analyse van het actuariaat:

Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / artsen-specialisten
Wijziging artikel 17 – NMR artrografie

Deze maatregel werd niet voorzien in het akkoord artsen 2020.

Het voorstel betreft het invoering van 1 nieuwe nomenclatuurcode 458975-458986 in artikel 17, met
betrekking tot NMR artrografie voor de schouder, ter vervanging van de vaak aangerekende
combinatie van de verstrekking RX artrografie (455711-457722) met een NMR via verstrekking
459513-459524.

455711 - 455722: Arthrografie, minimum vier clichés, ongeacht het aantal bijkomende
clichés N120

459513 - 459524: NMR-onderzoek van een lidmaat, minstens drie sequenties, met of
zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische
drager N100

458894 - 458905: Computergestuurde tomografie van een gewricht van één of meer
ledematen, inclusief de inspuiting van het contrastprodukt onder
scopie en de eventuele clichés, minimum 10 sneden N190

458496 - 458500: Cone Beam computergestuurde tomografie (CBCT) van een perifeer
gewricht van een bovenste of onderste lidmaat, met intra-articulaire
injectie van contrast, voor het hele onderzoek N190

458975 - 458986: NMR-onderzoek van een gewricht van een of meer ledematen,
inclusief de intra-articulaire inspuiting van het contrastproduct met
registratie op optische of elektromagnetische drager N250

De nieuwe verstrekking 458975-458986 zal niet kunnen gecumuleerd worden met verstrekkingen
455711-455722, 459513-459524, 458894-458905 en 458496-458500.

Bij de nieuwe verstrekking zal een verstrekking consultance (460670 of 460795) aangerekend
kunnen worden, wat ook reeds van toepassing is bij verstrekking 455711 en verstrekking 459513,
alsook verstrekkingen 458894 en 458496.

Daarnaast kan ook een forfait per voorschrift 461016 aangerekend worden. Bij de huidige
verstrekking 455711 is dit forfait 460972, bij verstrekkingen 459513, 458894 en 458496 is dit forfait
461016.
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Tarieven 2020

Geboekte gevallen en uitgaven

Verschuiving naar 458975-458986 van de verstrekking 455711-455722 in combinatie met
verstrekking 459513-459524

De verstrekking 455711-455722 werd 69.058 keer aangerekend in 2018. Volgens de cijfers uit de
permanente steekproef gebeurde dit in 19% van de gevallen in combinatie met verstrekking 459513-
459524, 13.121 gevallen in totaal. Er wordt geschat dat circa 1.000 gevallen voor de schouder zijn
van deze 13.121 verstrekkingen en dat deze uit beide verstrekkingen verschuiven, waarvan 99%
ambulante gevallen. In de berekening van de gemiddelde honoraria 2020 werd er rekening mee
gehouden dat in 82% van de gevallen de verstrekking 455711-455722 (en in combinatie ook
verstrekking 459513-459524) ambulant aangerekend werd aan niet-voorkeurgerechtigden.

Voor de akten wordt een meerkost van 20 duizend euro vooropgesteld.

Honoraria

AMB HOS
Rechthebbenden

met

voorkeurregeling

Rechthebbenden

zo nder

voorkeurregeling

Rechthebbenden

met

voorkeurregeling

Rechthebbenden

zo nder

voorkeurregeling

N = 0,513984 455711 455722 = N 120 61,68 61,68 59,20 61,68 61,68

N = 0,529660 459513 459524 = N 100 52,97 52,97 50,49 52,97 52,97

N = 0,524416 458894 458905 = N 190 99,64 99,64 97,16 99,64 99,64

N = 0,524416 458496 458500 = N 190 99,64 99,64 97,16 99,64 99,64

N = 0,529660 458975 458986 = N 250 132,42 132,42 129,94 132,42 132,42

N = 0,625046 460670 = N 41 25,63 22,66 18,19

N = 0,635837 460994 = N 38 24,16 24,16 24,16

N = 0,635837 461016 = N 71 45,14 45,14 45,14

Codenummer
Tegemoetkoming

Ambulant

Tegemoetkoming

Gehospitaliseerd

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017 2018

455711 - 455722 67.421 66.602 68.836 71.643 69.058

459513 - 459524 245.541 258.329 269.741 288.579 296.102

458894 - 458905 64.836 70.760 72.348 74.627 78.826

Geboekte gevallen

Nomnr A+H 2014 2015 2016 2017 2018

455711 - 455722 3.922.289,91 3.880.571,99 4.011.080,29 4.175.113,79 4.072.025,87

459513 - 459524 12.175.045,53 12.835.868,24 13.404.741,51 14.340.795,69 14.887.479,42

458894 - 458905 6.180.076,40 6.755.287,09 6.907.167,30 7.086.876,74 7.614.421,48

Geboekte uitgaven

Gevallen Gem. hon. P2020 Uitgaven

455711 - 455722 -1.000 59,65 -59.650,00

459513 - 459524 -1.000 50,94 -50.940,00

458975-458986 1.000 130,39 130.390,00

Totaal 19.800,00
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Wat betreft de forfaitaire honoraria, is er geen impact met betrekking tot de consultance, gezien deze
reeds kan aangerekend worden bij de huidige verstrekkingen.

Met betrekking tot de forfaitaire honoraria per voorschrift voor de ambulante aanrekeningen (990
gevallen), blijkt uit de gegevens van de steekproef, dat bij de combinatie van verstrekkingen 455711
met verstrekking 459513 in 98% van de gevallen het forfait 461016 aangerekend wordt
(aanrekenbaar bij 459513) en in 2% van de gevallen forfait 460994 (aanrekenbaar bij 455711).

De impact op de forfaitaire honoraria is beperkt tot een meerkost van 420 euro.

De totale impact van de verschuiving van de verstrekking 455711-455722 in combinatie met
verstrekking 459513-459524 naar de nieuwe verstrekking bedraagt 21 duizend euro.

Conclusie:

Het voorstel kent een meerkost van 21 duizend euro.

Een marge van 74 duizend euro ten opzichte van het budget op jaarbasis wordt vastgesteld bij de
wijziging van “artikel 17 bis en 17 quater – Elastografie van de lever”. Hiervan kan 21 duizend euro
aangewend worden om de meerkost van dit dossier op te vangen.

Verschuiving Gevallen Verschil honorarium Uitgaven

460994 20 20,98 419,60

461016 970 0,00 0,00

Totaal 990 20,98 419,60
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KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

— Koninklijk besluit tot wijziging het

koninklijk besluit van 26 mei 2016 tot uitvoering

van artikel 64, § 1, eerste lid, van de wet

betreffende de verplichte verzekering voor

geneeskundige verzorging en uitkeringen,

gecoördineerd op 14 juli 1994.

— Arrêté royal modifiant l’arrêté

royal du 26 mai 2016 portant exécution de

l’article 64, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à

l’assurance obligatoire soins de santé et

indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

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

64, eerste lid, 1°, gewijzigd bij de wetten van 22

februari 1998, 27 april 2005, 19 december 2008, 10

december 2009 en 10 april 2014;

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de

santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,

l’article 64, alinéa 1er, 1°, modifié par les lois des

22 février 1998, 27 avril 2005, 19 décembre 2008,

10 décembre 2009 et 10 avril 2014 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 mei 2016 tot
uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994;

Vu l’arrêté royal du 26 mai 2016 portant exécution
de l’article 64, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Gelet op het advies van de Commissie voor
begrotingscontrole gegeven op @;

Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire
donné le @ ;

Gelet op het advies van het Comité van de
verzekering voor geneeskundige verzorging van het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
van @;

Vu l’avis 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 4 van het koninklijk besluit van

26 mei 2016 tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste

lid van de wet betreffende de verplichte verzekering

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,

gecoördineerd op 14 juli 1994 worden de

rangnummers « 458975-458986 » ingevoegd vóór

de rangnummers « 459395 – 459406 ».

Article 1er. A l’article 4 de l’arrêté royal du 26 mai

2016 portant exécution de l’article 64, § 1er, alinéa

1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins

de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet

1994, les numéros d’ordre « 458975-458986 »

sont insérés avant les numéros d’ordre d’ordre

« 459395 – 459406 ».

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

VAN KONINGSWEGE: PAR LE ROI :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé

publique,

Maggie DE BLOCK
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