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RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963
Tervurenlaan 211 - 1150 Brussel

Dienst Geneeskundige Verzorging

TECHNISCHE GENEESKUNDIGE RAAD

Voltallige zitting van 10 maart 2020

Nota TGR 2020-008 Brussel, 10 maart 2020

BETREFT

Artsen-specialisten - Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen - Artikel 20, § 1, e)
- Opheffing van de interpretatieregels 2, 3, 6 en 9

BIJLAGE

Ontwerp van beslissing tot opheffing van interpretatieregels

INHOUD van het VOORSTEL

Opheffing van de interpretatieregels 2, 3, 6 en 9 van artikel 20, § 1, e).

MOTIVATIE

Het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2020 voorziet in:

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

In die optiek werd er een voorstel van nomenclatuurwijziging voorgelegd aan de TGR om
hieraan tegemoet te komen (zie nota TGR 2020-007).

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

De interpretatieregels zijn bijkomend heden nog steeds opgenomen bij artikel 20e van de
nomenclatuur, ondanks het feit dat verstrekking 475075-475086 sedert 1/7/2010 werd
overgebracht naar artikel 11.

De bestaande interpretatieregels zijn dus niet meer conform de nomenclatuur en bovendien
overbodig na introductie van de aangepaste nomenclatuur.

Er wordt voorgesteld om deze interpretatieregels te schrappen van zodra de aangepaste
nomenclatuur in voege treedt.

De onderstaande interpretatieregels worden opgeheven:
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Interpretatieregel 20 e / 02

VRAAG
Op een raadpleging voor cardiologie worden de volgende onderzoekingen verricht :
 verstrekking 475075-475086 °* Elektrocardiografische onderzoekingen, met protocol, ten

minste 12 verschillende derivaties K 25
 verstrekking 475812-475823 Inspannings- of hypoxieproef, met continue monitoring van

minstens één afleiding vóór elke belastingsverandering, op het einde van de proef en
gedurende minstens drie minuten na het beëindigen van de proef, meerdere
elektrocardiografische registraties op verschillende afleidingen en boeddrukmetingen, met
uittreksel en gestandaardiseerd protocol K 35

Aangezien deze standaardelektrocardiogrammen werden verricht, nuchter, in rusttoestand, bij
matige inspanning en bij zeer grote inspanning alsmede bij hypoxie, tarifeert de geneesheer 4
maal het nr. 475075-475086 °* K 25 plus 3 maal het nr. 475812-475823 K 35
Wat mag de verzekering vergoeden ?

ANTWOORD
Rekening houdende met het meervoud in de tekst van de verstrekkingen nrs. 475075-475086
en 475812-475823 mogen die prestaties slechts éénmaal worden geattesteerd.

Datum BS: 13-03-2002 - Datum in werking: 13-03-2002

Interpretatieregel 20 e / 03

VRAAG
Behandeling van een aanval van tachycardia paroxysmalis, type Bouveret.
Na elektrocardiografische diagnose is die supraventriculaire tachycardie gereduceerd tot
sinusritme door een trage intraveneuze inspuiting onder bestendige E.C.G.-controle. Na de
reductie is een controle-elektrocardiogram genomen.
Hoe dienen die verschillende verstrekkingen te worden getarifeerd ?

ANTWOORD
Voor het geheel mag enkel de verstrekking 475075-475086 °* Elektrocardiografische
onderzoekingen, met protocol, ten minste 12 verschillende derivaties K 25 worden geattesteerd

Datum BS: 13-03-2002 - Datum in werking: 13-03-2002

Interpretatieregel 20 e / 06

VRAAG
Een erkende huisarts of een algemeen geneeskundige met verworven rechten, die de in artikel
20, § 3, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen bepaalde voorwaarden
vervult, verricht tijdens dezelfde zitting, een elektrocardiogram bij rust en twee controles na
inspanning; hij rekent 3 maal verstrekking 475075-475086 °* Elektrocardiografische
onderzoekingen, met protocol, ten minste 12 verschillende derivaties K 25 aan.

ANTWOORD
Rekening houdende met de meervoudsvorm in de omschrijving van de verstrekking nr. 475075-
475086 °* Elektrocardiografische onderzoekingen, met protocol, ten minste 12 verschillende
derivaties K 25, mag deze slechts eenmaal per zitting worden geattesteerd.
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Pro memorie, de verstrekking 475812-475823 Inspannings- of hypoxieproef, met continue
monitoring van minstens één afleiding vóór elke belastingsverandering, op het einde van de
proef en gedurende minstens drie minuten na het beëindigen van de proef, meerdere
elektrocardiografische registraties op verschillende afleidingen en bloeddrukmetingen, met
uittreksel en gestandaardiseerd protocol K 35 is niet toegankelijk voor de algemeen
geneeskundige, noch voor de algemeen geneeskundige met verworven rechten, noch voor de
erkende huisarts.

Datum BS: 13-03-2002 - Datum in werking: 13-03-2002

Interpretatieregel 20 e / 09

VRAAG
Elektrocardiogram thuis door een algemeen geneeskundige met verworven rechten of een
erkende huisarts, die de in artikel 20 § 3, van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen bepaalde voorwaarden vervult.

ANTWOORD
Het elektrocardiogram dat bij een rechthebbende thuis wordt verricht door een algemeen
geneeskundige die de in artikel 20, § 3, van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen bepaalde voorwaarden vervult, moet worden geattesteerd onder nr. 475075 °*
Electrocardiografische onderzoekingen, met protocol, ten minste 12 verschillende derivaties K
25. Die verstrekking en het bezoek thuis mogen worden gecumuleerd.

Datum BS: 13-03-2002 - Datum in werking: 13-03-2002

BUDGETTAIRE WEERSLAG

Geen weerslag.

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG

Geen weerslag.

PROCEDURE

Wettelijke basis: artikel 27 - Wet van 14-07-1994 - Initiatief van de Technische Geneeskundige
Raad

Voorgeschiedenis

Werkgroep Inwendige geneeskunde van 4 februari 2020

OPDRACHT van de TECHNISCHE GENEESKUNDIGE RAAD

De Technische Geneeskundige Raad wordt verzocht zich uit te spreken over het ontwerp van
opheffing van de interpretatieregels (bijlage) en de overmaking ervan aan het
Verzekeringscomité.



4 / 4

TREFWOORDEN

Interpretatieregels bij de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
(reglementering)
Inwendige geneeskunde
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BIJLAGE ANNEXE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering

Institut national d’assurance maladie-
invalidité

Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen

Règles interprétatives de la
nomenclature des prestations

de santé

Op voorstel van de Technische geneeskundige
raad van 10 maart 2020 en in uitvoering van artikel
22, 4°bis, van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft
het Comité van de Verzekering voor
geneeskundige verzorging op @ 2020 de hierna
gaande beslissing genomen:

Sur proposition du Conseil technique médical du
10 mars 2020 et en application de l’article 22,
4°bis, de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, le Comité de l’assurance soins de
santé a pris le @ 2020 la décision suivante :

Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen
van artikel 20, § 1, e) (Inwendige Geneeskunde)
van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen:

Règles interprétatives relatives aux prestations
de l’article 20, § 1er, e) (Médecine interne) de la
nomenclature des prestations de santé :

De interpretatieregels 02, 03, 06 en 09 worden
opgeheven.

Les règles interprétatives 02, 03, 06 et 09 sont
abrogées.

Deze opheffing heeft uitwerking op XXXXXX . Cette abrogation produit ses effets le XXXXX.

De Leidend
ambtenaar a.i.,

M.DAUBIE

De Voorzitter,

J. VERSTRAETEN

Le Fonctionnaire
dirigeant a.i.,

M. DAUBIE

Le Président,

J. VERSTRAETEN


	TGR_2020_008_notaNL.pdf
	CTM_TGR_2020_008_annexe_bijlage.pdf

