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Artikel 14 – HEELKUNDE 
 

    d) de verstrekkingen die tot het specialisme heelkunde (D) behoren : 
verstrekkingen inzake heelkunde op het abdomen. 

    … 
     
      
 2352 242056 242060 Hemipancreatectomie links of enucleatie van een 

pancreastumor of wegnemen van een pancreassequester N 400
      
  242911 242922 Wegnemen van een pancreassequester N 400
      
" 2353 242071 242082 Behandeling door anastomose van een pancreascyste of -

fistel door Wirsungojejunostomie N 500
      
    …  
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    d) de verstrekkingen die tot het specialisme heelkunde (D) behoren : 
verstrekkingen inzake heelkunde op het abdomen. 

     
 2316 240155 240166 Lombotomie N 300
      
    "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]

+ "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007)
" 2346 240450 240461 Eenzijdige uitruiming van liesganglia en/of van de iliacale 

streek of van de obturator N 400
      
 2364 240472 240483 Tweezijdige uitruiming van liesganglia en/of van de iliacale 

streek of van de obturator N 650 "
      
    "K.B. 24.10.2011" (in werking 1.1.2012)    
" 2300 241032 241043 Middenrifs- of hiatushernia langs abdominale weg N 500
      
  241872 241883 Heelkundige behandeling van een eenzijdige inguinale, 

femorale of obturatorhernia N 200  
       
  241894 241905 Heelkundige behandeling van een bilaterale inguinale, 

femorale of obturatorhernia N 325  
       
  241916 241920 Heelkundige behandeling van een primaire buikwandhernia 

(inclusief navelbreuk, epigastrische hernia, Spigheliaanse 
hernia of lumbale hernia) N 200  

       
  241931 241942 Heelkundige behandeling van een incisionele 

buikwandhernia (inclusief recidief na behandeling van een 
primaire buikwandhernia en parastomale hernias) N 400 "

      
 2301 241054 241065 Geschrapt door K.B. 24.10.2011 (in werking 1.1.2012)  
      
 2302 241076 241080 Geschrapt door K.B. 24.10.2011 (in werking 1.1.2012)  
      
 2303 241091 241102 Geschrapt door K.B. 24.10.2011 (in werking 1.1.2012)  
      
 2304 241113 241124 Geschrapt door K.B. 24.10.2011 (in werking 1.1.2012)  
      
 2305 241135 241146 Geschrapt door K.B. 24.10.2011 (in werking 1.1.2012)  
      
 2306 241150 241161 Geschrapt door K.B. 24.10.2011 (in werking 1.1.2012)  
      
  244694 244705 Geschrapt door K.B. 24.10.2011 (in werking 1.1.2012)  
      
 2307 241172 241183 Postoperatieve evisceratie N 200
      
    "K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999) + "K.B. 24.10.2011" (in werking 1.1.2012)
" 2308 241194 241205 Heelkundige behandeling van omfalocele of laparoschisis bij 

een kind jonger dan 6 maanden N 600 "
      
 2309 241216 241220 Plastiek van de buikwand wegens sekwellen van verlamming N 300
      
 2310 241231 241242 Verwijderen van subaponeurotische tumor van de buikwand, 

waarvoor plastiek door prothese of spiertransplantatie is 
vereist N 300
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    Exeresis van uitgebreide vetschort met functionele hinder :   
       
 2311 241253 241264 Elliptische resectie N 200
      
 2312 241275 241286 Resectie met huidplastiek en transpositie van de navel N 300
      
 2320 241393 241404 Oesofagomyotomie volgens Heller langs abdominale weg N 450
      
 2330 241415 241426 Totale gastrectomie met hemipancreatectomie links en 

segmentaire colectomie N 900
      
 2331 241430 241441 Totale gastrectomie of degastrogastrectomie met 

hemipancreatectomie links of segmentaire colectomie N 800
      
    "K.B. 14.11.1984" (in werking 1.1.1985)   
" 2332 241452 241463 Totale gastrectomie met oesofago-jejunale anastomose of 

subtotale gastrectomie met herstellen van de transit, door 
interpositie van een darmsegment N 650 "

      
 2333 241474 241485 Subtotale gastrectomie N 500
      
 2334 241496 241500 Antrectomie met vagotomie N 500
      
 2335 241511 241522 Vagotomie met of zonder operatie voor maagdraineren N 300
      
    "K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988)   
"  244716 244720 Vagotomie met of zonder maagdrainage, geassocieerd met 

een volledige anti-reflux behandeling N 400 "
      
    "K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995)   
" 2336 241533 241544 Resectie van de maag of reducerende gastroplastiek zonder 

onderbreking van de continuïteit N 300 "
      
    "K.B. 27.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] 

+ "K.B. 20.6.2005" (in werking  1.8.2005)
"  241754 241765 Exerese van overtollige huid ter hoogte van een lidmaat, die 

een functionele hinder veroorzaakt, na een gedocumenteerd 
en gestabiliseerd gewichtsverlies van ten minste 20 %  N 125

     
    De verstrekker moet medische gegevens waaruit blijkt dat op het tijdstip 

van de verstrekking is voldaan aan de voorwaarden die in de omschrijving 
ervan zijn gesteld, in zijn medische dossier bewaren ten behoeve van de 
adviserend geneesheer."

     
 2337 241555 241566 Degastro-gastrectomie N 600
      
 2338 241570 241581 Reconversie van de gastroduodenale transit na vroegere 

gastrectomie N 600
      
 2340 241614 241625 Gastro-enterostomie N 300
      
 2341 241636 241640 Pylorotomie buiten het slijmvlies N 250
      
 2342 241651 241662 Pyloroplastiek N 250
      
 2343 241673 241684 Gastrotomie N 250
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 2344 241695 241706 Gastrostomie N 250
      
 2345 241710 241721 Operatieve behandeling van een maagfistel N 300
      
 2350 242012 242023 Duodeno-pancreatectomie N 900
      
    "K.B. 14.11.1984" (in werking 1.1.1985)   
" 2351 242034 242045 Hemipancreatectomie links met jejunale anastomose van het 

snedevlak van de pancreas, of nagenoeg totale 
pancreatectomie (95 pct) N 625 "

      
 2352 242056 242060 Hemipancreatectomie links of enucleatie van een 

pancreastumor of wegnemen van een pancreassequester N 400 "
      
    "K.B. 29.8.2019" (in werking 1.11.2019)  
"  242911 242922 Wegnemen van een pancreassequester N 400 "
      
    "K.B. 14.11.1984" (in werking 1.1.1985)  
" 2353 242071 242082 Behandeling door anastomose van een pancreascyste of -

fistel door Wirsungojejunostomie N 500
      
 2354 242093 242104 Marsupialisatie van een pancreascyste N 300
      
 2355 242115 242126 Duodeno-jejunostomie N 300
      
 2356 242130 242141 Heelkundig sluiten van een duodenumfistel N 500
      
 2360 242292 242303 Totale resectie van de rechterleverkwab N 800
      
 2361 242314 242325 Totale resectie van de linkerleverkwab N 650
      
 2362 242336 242340 Gedeeltelijke hepatectomie wegens tumor, cyste of trauma N 500
      
 2363 242351 242362 Operatieve behandeling van leverabces N 300
      
    "K.B. 24.10.2011" (in werking 1.1.2012)    
" 2383 242373 242384 Laparoscopie of laparotomie voor afname van leverbiopsie N 200 "
      
 2365 242395 242406 Periarteriële neurectomie van de lever N 300
      
 2366 242410 242421 Herstel door intra-hepatische hepatico-jejunostomie wegens 

stenose van de galgang na een vroegere ingreep N 800
      
 2367 242432 242443 Reconstitutie door "end to end" hechting van de 

gestenoseerde galgang N 500
      
 2368 242454 242465 Cholecystectomie N 350
      
 2369 242476 242480 Cholecystectomie met peroperatoire cholangiografie N 400
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    "K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 10.7.1990" (in werking 1.7.1990) + 
"K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995) + "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007) + 
"K.B. 12.11.2008" (in werking 1.2.2009) + "K.B. 24.10.2011" (in werking 1.1.2012).+
"K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016)

"  244731 244742 Eenvoudige cholecystectomie, geassocieerd met één van de 
verstrekkingen nrs. 241032 - 241043, 241393 - 241404, 
241415 - 241426, 241430 - 241441, 241452 - 241463, 
241474 - 241485, 241496 - 241500, 241511 - 241522, 
241533 - 241544, 241555 - 241566, 241570 - 241581, 
241614 - 241625, 241710 - 241721, 241776 - 241780, 
241813 - 241824, 241835 - 241846, 244716 - 244720, 
242631 - 242642, 243036 - 243040, 243051 - 243062, 
243073 - 243084, 243095 - 243106, 243110 - 243121, 
243176 - 243180, 243191 - 243202, 243213 - 243224, 
244016 - 244020, 244031 - 244042, 244053 - 244064, 
237016 - 237020, 237031 - 237042, 237053 - 237064, 
237075 - 237086, 237090 - 237101, 238011 - 238022 of 
261671 - 261682 die tegen 100 pct. mogen worden 
gecumuleerd met de hoofdbewerking N 250 "

      
 2370 242491 242502 Hepatico-enterostomie N 650
      
    "K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999)   
"  242756 242760 Hepato-porto-enterostomie wegens atresie van de galwegen N 750 "
      
 2371 242513 242524 Choledocho-enterostomie N 500
      
 2372 242535 242546 Cholecysto-enterostomie N 300
      
 2373 242550 242561 Choledochotomie met of zonder cholecystectomie N 450
      
 2374 242572 242583 Cholecystostomie N 200
      
 2375 242594 242605 Ingreep op de sfincter van Oddi of op de papilla Vateri met 

duodenotomie N 500
      
 2376 242616 242620 Porto-cavale anastomose N 750
      
 2377 242631 242642 Splenectomie N 375
      
    "K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999)   
"  242771 242782 Conserverende heelkunde op de milt na trauma N 450 "
      
 2378 242653 242664 Heelkundige behandeling van miltabcessen of -cysten N 300
      
 2379 242675 242686 Onderbinden van miltslagader N 300
      
 2380 242690 242701 Eenzijdige surrenalectomie met of zonder splanchnicectomie N 400
      
 2381 242712 242723 Tweezijdige surrenalectomie met of zonder 

splanchnicectomie, ongeacht het aantal opereerstreken N 600
      
    "K.B. 14.11.1984" (in werking 1.1.1985)   
" 2382 242734 242745 Spleno-renale of mesenterico-cavale anastomose N 750 "
      
 2400 243014 243025 Geschrapt door K.B. 6.3.2007 (in werking 1.5.2007)  
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    "K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007)
"  244753 244764 Restauratieve proctocolectomie of colectomie met 

constructie van een ileumreservoir, aanleggen van een ileo-
anale anastomose met of zonder een tijdelijke proximale 
ileostomie N 1000 "

      
    "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007)  
" 2401 243036 243040 Totale colectomie met ileostomie of ileorectale anastomose N 900 "
      
    "K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) + "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007)
"  243051 243062 Hemicolectomie rechts of links of segmentaire colonresectie 

of sigmoïdresectie of partïele rectumresectie met herstel van 
de continuïteit N 650 "

      
    "K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985)  
    "De verstrekking nr. 243051 - 243062 is niet cumuleerbaar met de 

verstrekking nr. 243191 - 243202.
     
  243073 243084 Segmentaire colectomie met dubbele colostomie N 300
      
  243095 243106 Ileocolorectoplastiek N 625
      
    De verstrekking nr. 243095 - 243106 is niet cumuleerbaar met de 

verstrekking nr. 243213 - 243224."
     
    "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007)
" 2405 243110 243121 Herstel van de coloncontinuïteit door 'end-to-end' 

anastomose (na Hartmannoperatie) N 650 "
      
 2406 243132 243143 Colopexie N 200
      
 2407 243154 243165 Appendectomie in het koude of in het acute stadium, met of 

zonder perforatie N 200
      
    "K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985)   
"  243176 243180 Terminale ileo- of colostomie N 275
      
  243191 243202 Laterale ileo- of colostomie N 200
      
    De verstrekking nr. 243191 - 243202 is niet cumuleerbaar met de 

verstrekking nr. 243051 - 243062.
     
  243213 243224 Sluiten van een ileo- of colostomie of colonfistel N 250
      
    De verstrekking nr. 243213 - 243224 is niet cumuleerbaar met de 

verstrekking nr. 243095 - 243106."
     
 2411 243235 243246 Segmentaire resectie van de dunne darm N 375
      
 2412 243250 243261 Wegnemen van Meckels divertikel N 250
      
 2413 243272 243283 Entero-anastomose N 300
      
 2414 243294 243305 Resectie van goedaardige darmpoliepen of -tumors door 

enterotomie N 300
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    "K.B. 15.2.2016" (in werking 1.4.2016)    
" 2415 243316 243320 Heelkundige behandeling van dunnedarmobstructie door 

adhesiolyse zoals volgens Noble, Childs of Baker, met 
inbegrip van de gastrostomie N 500 "

      
    "K.B. 24.10.2011" (in werking 1.1.2012)    
" 2416 243331 243342 Ingreep wegens darmobstructie (exclusief beklemde hernia) N 300
      
 2430 243596 243600 Ingreep wegens abdominale hemorrhagie N 300
      
 2431 243611 243622 Ingreep wegens perforatie van een ander abdominaal 

orgaan dan de appendix N 300 "
      
 2432 243633 243644 Exploratieve laparotomie N 200
      
 2433 243655 243666 Insnijden en draineren, langs abdominale weg, van een 

subfrenisch of subhepatisch abces N 300
      
 2434 243670 243681 Insnijden en draineren, langs abdominale weg, van een 

mesocoliacaal of bekkenabces N 200
      
 2435 243692 243703 Insnijden en draineren van een abces van de fossa iliaca, 

rechts of links N 200
      
 2436 243714 243725 Spoeddraineren wegens acute peritonitis N 200
      
 2437 243736 243740 Exeresis van tumors van het mesenterium N 300
      
 2438 243751 243762 Exeresis van tumors van het retroperitoneale weefsel N 400
      
 2439 243773 243784 Exeresis van tumors van het retroperitoneale weefsel langs 

thoraco-abdominale weg N 600
      
    "K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) + "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007)
"  244016 244020 Ingreep type Miles N 900 "
      
    "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007)  
" 2451 244031 244042 Anterior rectumresectie met behoud van de sfincter en colo-

anale anastomose (type TME) N 900 "
      
    "K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985)   
"  244053 244064 Operatie van Hartmann N 400 "
      
 2453 244075 244086 Perineale amputatie van het rectum N 350
      
 2454 244090 244101 Behandeling van een anusimperforatie langs 

abdominoperineale weg N 625
      
 2455 244112 244123 Behandeling van een anusimperforatie langs perineale weg 

met neerhalen van ampulla recti N 300
      
 2456 244134 244145 Behandeling van een anusimperforatie door eenvoudig 

insnijden N 50
      
    "K.B. 14.11.1984" (in werking 1.1.1985)   
" 2457 244156 244160 Operatieve behandeling van rectumprolaps langs abdomino-

perineale weg of langs abdominale weg volgens Loygues N 400 "
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 2458 244171 244182 Hechten van de hefspieren wegens rectumprolaps N 300
      
 2459 244193 244204 Resectie van een rectumprolaps N 200
      
 2460 244215 244226 Aarscerclage wegens rectumprolaps N 100
      
 2461 244230 244241 Exstirpatie van een vreemd lichaam uit het rectum langs 

abdominale weg N 300
      
 2462 244252 244263 Exstirpatie van een vreemd lichaam uit het rectum of van 

fecalomen onder algemene anesthesie N 40
      
 2463 244274 244285 Hechten van rectumwonden zonder laparotomie N 100
      
 2464 244296 244300 ° Hechten van de wonden van anus en anusstreek N 30
      
    "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007)  
" 2465 244311 244322 Resectie, langs natuurlijke weg, van een tumor villosus uit 

rectum N 400
      
  244856 244860 Sparende resectie van multipele levermetastasen of partiële 

resectie van rechter leverkwab N 1000
      
  244871 244882 Appendectomie met noodzakelijke resectie van de 

caecumbodem N 400
      
  244893 244904 Debulking voor tumor (I)  
      
    Ovariumresectie met omentumresectie en retroperitoneale 

klieruitruiming N 650
      
  244915 244926 Debulking voor uitgebreide intra-abdominale tumor (II)  
      
    (totale hysterectomie, omentumresectie, resectie peritoneale 

metastasen, retroperitoneale exploratie met 
lymfadenectomie) N 1000

      
  244930 244941 Debulking voor uitgebreide intra-abdominale tumor (III)  
      
    (totale hysterectomie, colon- of dundarmresectie al dan niet 

met herstel van de continuïteit, omentumresectie, resectie 
peritoneale metastasen, retroperitoneale exploratie met 
lymfadenectomie) N 1500 "

      
    "K.B. 21.12.2009" (in werking 1.4.2010)  
"  244952 244963 Volledige chirurgische behandeling met wegnemen van het 

omentum, resectie van alle tumorgeinvadeerde organen en 
een minutieuze cytoreductieve debulking van het peritoneum N 1500 "
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    "K.B. 21.12.2009" (in werking 1.4.2010) ) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.9.2017)
    "De tegemoetkoming voor de verstrekking 244952-244963 is enkel 

verschuldigd voor de hiernavermelde indicaties in zoverre dat deze niet 
gepaard gaan met extra-abdominale aantasting : 

     
    a) peritoneale carcinomatosis door colorectaal carcinoom; 
     
    b) peritoneale carcinomatosis door appendixcarcinoom; 
     
    c) peritoneale carcinomatosis door maagcarcinoom; 
     
    d) peritoneale carcinomatosis door ovariumcarcinoom; 
     
    e) pseudomyxoma peritonei; 
     
    f) mesothelioma." 
       
    "K.B. 21.12.2009" (in werking 1.4.2010)  
"  244974 244985 Peroperatieve hyperthermische intraperitoneale 

chemotherapeutische spoeling (HIPEC), aanvullend op 
verstrekking 244952-244963, voor het geheel van de 
spoelingen N 700

     
    Het materiaal voor éénmalig gebruik en de chemotherapeutische 

geneesmiddelen zijn niet inbegrepen bij verstrekking 244974-244985. 
     
    De tegemoetkoming voor verstrekking 244974-244985 is enkel 

verschuldigd indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan : 
     
    a) de voorafgaande cytoreductieve debulking moet geleid hebben tot een 

CCScore (completeness of cytoreduction score) van CC 0 of CC 1 of tot 
een R status (resection status) van R0 of R1; 

     
    b) de Prior Surgical Score PSS is < 3 bij de rechthebbende die vroeger 

reeds chirurgische interventies onderging voor de peritoneale 
carcinomatosis." 

     
    "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.9.2017)
    "c) in geval van peritoneale carcinomatosis door ovariumcarcinoom, is de 

patiënt eerder behandeld met systemische chemotherapie." 
     
    "K.B. 21.12.2009" (in werking 1.4.2010)  
    "In het medisch dossier van de rechthebbende worden alle gegevens 

genoteerd waaruit blijkt dat voldaan is aan de hogervermelde indicaties en 
voorwaarden, en ook alle gegevens betreffende chemotherapeutica 
(product, dosis, duur, toxiciteit gescoord volgens de the National Cancer 
Institute Common Toxicity Criteria version 2.0 ...). 

     
    De Clinical-diagnostic (cTNM) of de Surgical-evaluative TNM categorie 

(sTNM) en de peritoneal cancer index (PCI) wordt bepaald en eveneens in 
het dossier genoteerd. Deze gegevens worden op eenvoudig verzoek 
meegedeeld aan de adviserend geneesheer." 

      
 2467 244355 244366 Verwijderen van goedaardige tumors of van poliepen van het 

rectum, inclusief de rectoscopie, per zitting N 50
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 2468 244370 244381 Verwijderen van goedaardige tumors of van poliepen van het 
sigmoideum langs endoscopische weg, per zitting N 125

      
 2469 244392 244403 Refectie van de sfincter ani wegens incontinentie (oude 

scheur of heringreep), buiten de verlossing N 375
      
 2470 244414 244425 Recente (niet verloskundige) perineumscheur die sutuur van 

rectum, sfincter en hefspieren vergt N 250
      
 2471 244436 244440 Heelkundige resectie van aarsfistel in of boven de sfincter, al 

dan niet gecombineerd met de behandeling door de 
tresmethode, in één of meer operatietijden N 250

      
 2472 244451 244462 Operatieve behandeling van aarsfistel onder de sfincter N 50
      
 2313 244473 244484 Fissurectomie met sfincterotomie N 125
      
 2473 244495 244506 Resectie van aarskloof met sfincterotomie en neerhalen van 

het slijmvlies N 175
      
 2474 244510 244521 Resectie van aarskloof N 90
      
 2475 244532 244543 Aarsdilatatie onder algemene anesthesie, geïsoleerde 

verstrekking N 40
      
 2476 244554 244565 Radicale behandeling van hemorrhoïden, die resectie, 

onderbinden van de pediculi en neerhalen van het slijmvlies 
omvat, ongeacht de aangewende techniek N 200

      
 2477 244576 244580 Volledige behandeling van veelvuldige inwendige 

hemorrhoïden door diathermoresectie of heelkundige 
resectie N 125

      
 2478 244591 244602 Uitsnijden of diathermoresectie van een inwendig pak 

hemorrhoïden met aarsdilatatie N 75
      
    "K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985)   
"  244613 244624 ° Radicale behandeling van dermale vegetaties N 50 "
      
 2480 244635 244646 Uitsnijden van een aarsabces, onder algemene anesthesie N 75
      
 2481 244650 244661 Volledige heelkundige behandeling van flegmoon van de 

fossa ischiorectalis of van het spatium pelvirectale N 100
      
 2482 244672 244683 Heelkundig plaatsen van een blijvende catheter (type 

Tenckhoff) met het oog op een chronische peritoneale 
dialyse, met onderhuids tunnelliseren van het traject over ten 
minste 2 cm N 100

      
  244775 244786 Geschrapt door K.B. 24.10.2011 (in werking 1.1.2012)  
      
    Heelkundige verstrekkingen via laparoscopie. Geschrapt door K.B. 24.10.2011 

(in werking 1.1.2012)
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    "K.B. 3.8.2007" (in werking 1.10.2007) + "K.B. 13.6.2010" (in werking 1.9.2010)
    "Behandeling van obesitas"  
      
    "K.B. 3.8.2007" (in werking 1.10.2007) + "K.B. 13.6.2010" (in werking 1.9.2010) + 

"K.B. 24.10.2011" (in werking 1.1.2012)
"  241776 241780 Reducerende gastroplastie (Mason, Sleeve) (ter behandeling 

van obesitas) N 400
      
  241791 241802 Geschrapt door K.B. 24.10.2011 (in werking 1.1.2012)  
      
  241813 241824 Reducerende gastroplastie door plaatsen van een 

aanpasbare maagring ("gastric banding") (ter behandeling 
van obesitas) N 400

      
  241835 241846 Reducerende gastroplastie met bileopancreatische of gastro-

jejunale diversie (Scopinaro, gastric bypass, duodenal 
switch) (ter behandeling van obesitas) N 650 "

      
  241850 241861 Geschrapt door K.B. 24.10.2011 (in werking 1.1.2012)  
      
    "K.B. 3.8.2007" (in werking 1.10.2007)  
    "Deze verstrekkingen zijn slechts aanrekenbaar op de volgende 

voorwaarden :" 
     
    "K.B. 13.6.2010" (in werking 1.9.2010)
    "1° op het moment van de chirurgische indicatiestelling BMI ≥ 40 ofwel 

BMI ≥ 35 in combinatie met minstens één van volgende criteria : 
     
    a) met geneesmiddelen behandelde diabetes; 
     
    b) therapieresistente hypertensie gedefinieerd als een bloeddruk 

>140/90mmHg, ondanks behandeling gedurende minstens 1 jaar met een
gelijktijdige inname van 3 antihypertensiva; 

     
    c) slaapapneusyndroom geobjectiveerd door middel van 

polysomnografisch onderzoek uitgevoerd in een centrum met een 
overeenkomst zoals bedoeld in artikel 22, 6° en 23, § 3, van de wet voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994, betreffende de 
diagnose en behandeling van het obstructief slaapapneusyndroom; 

     
    d) heringreep na complicatie of onvoldoende resultaat van een vorige 

bariatrische ingreep;" 
     
    "K.B. 3.8.2007" (in werking 1.10.2007) + "K.B. 29.4.2008" (in werking 1.6.2008)
    "2° vanaf 18 jaar;  
      
    3° minstens gedurende 1 jaar een gedocumenteerde dieetbehandeling 

hebben gevolgd zonder blijvend succes; 
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    4° na het uitvoeren van een multidisciplinair bariatrisch overleg waar naast 
de geneesheer-specialist in de chirurgie tevens tenminste een 
geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde en een geneesheer-
specialist in de psychiatrie of een klinisch psycholoog aan hebben 
deelgenomen. Het verslag van dit overleg met de gezamenlijke 
indicatiestelling tot chirurgische ingreep wordt ondertekend door de drie 
deelnemers van de vermelde disciplines. Het verslag van het overleg 
bevindt zich samen met de gegevens over de dieettherapie in het medisch 
dossier;" 

      
    "K.B. 13.6.2010" (in werking 1.9.2010) + "K.B. 17.1.2013" (in werking 1.3.2013)
    "5° de behandelend geneesheer maakt in een persoonlijke brief een 

standaardformulier ter notificatie over aan de adviserend geneesheer van 
de verzekeringsinstelling. De modaliteiten van dit notificatieformulier 
worden vastgesteld door het Verzekeringscomité. De verzekerings-
tegemoetkoming voor de verstrekkingen betreffende de behandeling van 
obesitas is enkel verschuldigd als de adviserend geneesheer van de 
verzekeringsinstelling in het bezit is van een geldige notificatie;" 

     
    "K.B. 13.6.2010" (in werking 1.9.2010)
    "6° per ziekenhuis wordt tevens een register bijgehouden van alle 

bariatrische ingrepen. De modaliteiten van deze registratie worden 
vastgesteld door het Verzekeringscomité." 

     
    "K.B. 24.10.2011" (in werking 1.1.2012)
    "De diagnostische en therapeutische laparoscopische verstrekkingen 

mogen onderling niet worden gecumuleerd. De therapeutische 
laparoscopische verstrekkingen mogen in dezelfde opereerstreek tijdens 
een zelfde zitting niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen door 
laparotomie." 

 


