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BIJLAGEN

Bijlage 1: ontwerp van koninklijk besluit
Bijlage 2: gecoördineerde versie van de nomenclatuur
Bijlage 3: actuariële analyse (zal volgen)

INHOUD van het VOORSTEL

Invoeren van een nieuwe toepassingsregel met betrekking op de behandelde lichaamshelft.

MOTIVERING

Er worden regelmatig vragen gesteld over het ontbreken van de behandelde lichaamshelft bij
onder meer een heelkundig ingrijpen.
Het ontbreken van de behandelde lichaamshelft maakt de eventuele controle door de V.I.’s
en de DGEC er soms niet gemakkelijk op.

Zo bijv. in de oftalmologie (welk oog?), de plastische heelkunde (welke borst?), de orthopedie
(welke knie?), …
Bij de elektronische facturatie zijn er voor sommige verstrekkingen al verplichtingen
opgenomen in de facturatie-instructies, doch niet overal.
Bij het gebruik van papieren getuigschriften voor verstrekte zorgen bestaat de verplichting
voor het aangeven van de lichaamshelft niet.

Een voorstel om hieraan tegemoet te komen is de invoering van een bijkomende
toepassingsregel in artikel 15 van de nomenclatuur:

§ 20. Bij de aanrekening van alle heelkundige verstrekkingen dient voor elk lidmaat en
elk paar orgaan de lateraliteit (links of rechts) vermeld te worden en dit ongeacht de
wijze van aanrekenen.



Bij elektronische facturering vermelden de facturatie instructies de plaats van attestering van
de lichaamshelft.

Voor de ‘papieren’ attestering is er ook plaats voorzien op het getuigschrift voor verstrekte
zorgen. Hier is het wellicht wenselijk om via een informatiecampagne (omzendbrief, website
RIZIV, …) de zorgverstrekkers hierop attent te maken.

In de werkgroep Heelkunde was er afgesproken dat men deze toepassingsregel zou
inpassen in artikel 1 van de nomenclatuur, doch dit heeft dan ook een impact op andere
verstrekkers (o.a. kinesitherapeuten, e.a.) en dit behoort niet tot de bevoegdheid van de TGR.
Er wordt daarom verkozen om deze toepassingsregel op te nemen in artikel 15 en heeft dus
enkel betrekking op de heelkundige verstrekkingen, waar de nood aan verduidelijking
overigens het grootste is.

BUDGETTAIRE WEERSLAG

Geen impact, aangezien het enkel een facturatie-instructie betreft.

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG

Aanpassing facturatiegegevens met eventuele verzending van een omzendbrief.

PROCEDURE

Wettelijke basis : artikel 35, § 2, 1° - Wet van 14-07-1994 – Initiatief van de Technische
geneeskundige raad

Voorgeschiedenis

Werkgroep Heelkunde van 1 september 2020
Voltallige zitting TGR van 20 oktober 2020

OPDRACHT van de NATIONALE COMMISSIE ARTSEN-ZIEKENFONDSEN

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen wordt verzocht te beslissen over de
overmaking van het ontwerp van koninklijk besluit (bijlage 1) aan de Commissie voor
Begrotingscontrole en aan het Verzekeringscomité.



BIJLAGE 1 ANNEXE 1

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

@ - Koninklijk besluit tot wijziging van
artikel 15 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 15 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 @;

Vu la proposition du Conseil technique médical
formulée au cours de sa réunion du @ ;

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

Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle
médicaux de l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité, donné le @ ;

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

Vu la décision du Comité de l'assurance soins
de santé de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité du @ ;



van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering van @;

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
Staatssecretaris voor Begroting van @;

Vu l'accord du Secrétaire d’Etat au 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 du Ministre des Affaires
sociales,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1. In artikel 15 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 oktober 2018,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Article 1er. A l’article 15 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 octobre 2018, les
modifications suivantes sont apportées :

1° in paragraaf 19 wordt het woord “mag”
vervangen door het woord “mogen” en wordt
het woord “verstrekking” telkens vervangen
door het woord “verstrekkingen”;

1° au paragraphe 19, les mots « la
prestation » sont à chaque fois remplacés par
les mots « les prestations » ;

2° het artikel wordt als volgt aangevuld: 2° l’article est complété par ce qui suit :

“§ 20. Bij de aanrekening van alle
heelkundige verstrekkingen dient voor elk
lidmaat en elk paar orgaan de lateraliteit
(links of rechts) vermeld te worden en dit
ongeacht de wijze van aanrekenen.”.

« § 20. Lors de l’attestation des prestations
chirurgicales il faut mentionner la latéralité
(gauche ou droite) pour chaque membre et
chaque organe pair et ceci indépendamment
de la façon d’attester. ».

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,
Le Ministre des Affaires sociales

et de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE



BIJLAGE 2

TOEPASSINGSREGELEN MET BETREKKING TOT Art. 15
DE HEELKUNDIGE VERSTREKKINGEN

officieuze coördinatie
________________________________________________________________________________________

……

"K.B. 24.10.2013" (in werking 1.1.2014)

"§ 18. Behoudens andersluidende bepalingen wordt als opereerstreek in artikel 14, k), in de
hand en de voet het begrip straal gehanteerd. Door straal van de hand verstaat men de
metacarpofalangeale botstructuur die de as van een vinger vormt en zijn bijbehorende
gewrichten, evenals het geheel van weke weefsels, het vaat- en zenuwstelsel dat daar deel van
uitmaakt. Door straal van de voet verstaat men de metatarsofalangeale botstructuur die de as
van een teen vormt en zijn bijbehorende gewrichten, evenals het geheel van weke weefsels,
het vaat- en zenuwstelsel dat daar deel van uitmaakt."

"K.B. 18.6.2017" (in werking 1.9.2017)

"§ 19. In geval van een gemetastaseerd tumoraal proces magmogen de verstrekkingen
243051-243062, 243036-243040, 244053-244064, 244016-244020, 244031-244042, 243110-
243121, 241474-241485, 241415-241426, 241430-241441, 241452-241463, 242056-242060,
242012-242023, 242034-242045 voor 100% gecumuleerd worden met de verstrekkingen
242336-242340, 242314-242325, 242292-242303, 244856-244860, 243235-243246."

§ 20. Bij de aanrekening van alle heelkundige verstrekkingen dient voor elk lidmaat en
elk paar orgaan de lateraliteit (links of rechts) vermeld te worden en dit ongeacht de wijze
van aanrekenen.



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, 12 november 2020

Betreft : Financiële analyse van het actuariaat :

Artsen - Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
Wijziging van artikel 15 – Toepassingsregels met betrekking tot de heelkundige verstrekkingen
(Lichaamshelft)

Het voorstel was niet voorziet in het akkoord artsen-ziekenfondsen 2020.

Het voorstel betreft de invoering van een nieuwe toepassingsregel met betrekking op de behandelde
lichaamshelft.

Er worden regelmatig vragen gesteld over het ontbreken van de behandelde lichaamshelft bij onder meer een
heelkundig ingrijpen. Het ontbreken van de behandelde lichaamshelft maakt de eventuele controle door de V.I.’s
en de DGEC er soms niet gemakkelijk op. Zo bijv. in de oftalmologie (welk oog?), de plastische heelkunde
(welke borst?), de orthopedie (welke knie?), …
Bij de elektronische facturatie zijn er voor sommige verstrekkingen al verplichtingen opgenomen in de facturatie-
instructies, doch niet overal. Bij het gebruik van papieren getuigschriften voor verstrekte zorgen bestaat de
verplichting voor het aangeven van de lichaamshelft niet.

Een voorstel om hieraan tegemoet te komen is de invoering van een bijkomende toepassingsregel in artikel 15
van de nomenclatuur:

§ 20. Bij de aanrekening van alle heelkundige verstrekkingen dient voor elk lidmaat en elk paar orgaan de
lateraliteit (links of rechts) vermeld te worden en dit ongeacht de wijze van aanrekenen.

Conclusie

Aangezien dit voorstel alleen de facturatie instructies betreft, wordt het als budgetneutraal beschouwd.
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