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          Wijzigen 
 
          Invoegen 

 
          Verwijderen 

 
Artikel 3 - TECHNISCHE GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN 
 

    § 1. A. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen, aanrekenbaar door 
de erkende huisarts of de algemeen geneeskundige met verworven 
rechten of de geneesheer-specialist elke arts :

     
  …   
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    HOOFDSTUK III. – GEWONE GENEESKUNDIGE HULP
     
    AFDELING 1. – Technische geneeskundige verstrekkingen 
     
    "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988) + "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001) + 

"K.B. 23.8.2014" (in werking 1.11.2014)
    "Art. 3. § 1. A. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen, 

aanrekenbaar door elke arts :"
     
    I. ANDERE VERSTREKKINGEN DAN DE VERSTREKKINGEN INZAKE 

KLINISCHE BIOLOGIE.
     
    ANESTHESIE.   
 0201 112011 112022 Anestheserende infiltratie van aarssfincter K 4
      
 0202 112033 112044 Anestheserende inspuiting wegens verstuiking K 4
      
    SPIJSVERTERINGSORGANEN.
 0221 112210 112221 Dilatatie van de slokdarm K 10
      
 0223 112254 112265 * Duodenumcatheterisatie, al dan niet gechronometreerd K 10
      
 0224 112276 112280 Insnijden van aarsabces K 6
      
 0226 112291 112302 * Scleroserende inspuiting wegens aarskloof, per verrichting K 10
      
 0227 112313 112324 * Scleroserende inspuiting wegens aambeien, per verrichting K 10
      
    URINEWEGEN EN GESLACHTSORGANEN.   
 0228 113013 113024 Insnijden van periurethraal abces K 6
      
    "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)   
" 0232 113072 113083 Hechten van vulva of van vagina wegens trauma buiten 

verloskundig maneuver K 10 "
      
    "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)   
"  113094 113105 Uitsnijden van dermale vegetaties, volledige behandeling K 35
      
 0234 113116 113120 Dilatatie van vulva, onder narcose, buiten curettage of 

verloskundig maneuver K 25
      
 0235 113131 113142 Insnijden van perineumabces K 6
      
 0238 113190 113201 * Eenvoudige hydramniospunctie K 4
      
 0239 113212 113223 Insnijden van klier van Bartholin voor drainage K 6
      
    INSPUITINGEN."   
 0310 144012 144023 Geschrapt door K.B. 7.6.2007 (in werking 1.7.2007)  
      
    "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)  
" 0311 144034 144045 Intraparametrische of intracervicale inspuitingen K 6
      
 0312 144056 144060 Subconjunctivale inspuiting K 4
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 0313 144071 144082 * Scleroserende inspuiting in aders, wegens aderspatten, per 
verrichting K 4

      
    ZENUWEN."   
 0314 144255 144266 Geschrapt door K.B. 7.6.2007 (in werking 1.7.2007)  
      
 0315 144270 144281 Geschrapt door K.B. 7.6.2007 (in werking 1.7.2007)  
      
 0316 144292 144303 Geschrapt door K.B. 7.6.2007 (in werking 1.7.2007)  
      
    "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)  
    "NEUS, KEEL, OREN.   
 0317 144513 144524 Insnijding van tongabces K 6
      
 0318 144535 144546 Paracentese van trommelvlies of vliezen K 10
      
 0319 144550 144561 Insnijden van neustussenschotabces K 6
      
 0320 144572 144583 Wegnemen of electrocoaguleren van neuspoliepen, per 

neusgat, volledige behandeling K 25
      
 0321 144594 144605 * Opstoppen van neus wegens epistaxis K 2
      
 0322 144616 144620 * Galvanocauteriseren van neus K 4
      
 0323 144631 144642 Insnijden van hematoom van neustussenschot K 6
      
 0324 144653 144664 * Opstoppen van neus achteraan K 24
      
 0325 144675 144686 Eenvoudig galvanocauteriseren van neusschelp K 6
      
 0326 144690 144701 Insnijden van amandelabces K 6
      
 0327 144712 144723 * Verwijderen van niet ingesloten vreemde lichamen uit de 

pharynx of uit de externe gehoorgang K 6 "
      
    "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)   
    "OOG.   
 0328 145014 145025 Uitsnijden van papilloom of van andere goedaardige 

palpebrale tumor K 10
      
    ANDERE VERBANDEN EN APPARATEN DAN GIPSVERBANDEN OF 

ORTHOPEDISCHE TOESTELLEN.
 0330 145250 145261 Dringend voorlopig aanleggen van een contentietoestel in 

geval van facturen of luxaties (mag slechts eenmaal per 
geval worden aangerekend) K 12 "

      
    "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007) + Erratum B.S. 4.4.2007  
"  145316  « Taping » van de enkel als behandeling na een ligamentaire 

ruptuur, met inbegrip van het gebruikte materiaal. K 17
        
    Deze prestatie mag maximaal viermaal worden aangerekend per ziekte-

episode."  
        
    "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)  
" 0331 145272  * Ingewikkeld dermatologisch verband voor uitgebreide 

letsels K 2
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 0332  145305 * Ingewikkeld dermatologisch verband voor uitgebreide 

letsels, tijdens ziekenhuisverpleging K 8
      
    HUID, SLIJMVLIEZEN, ONDERHUIDSE WEEFSELS.   
 0333 145515 145526 Verwijderen van supra-aponeurotische vreemde lichamen 

dat insnijding in weefsel vergt, exclusief de vreemde 
lichamen uit de oogbol K 20

      
 0335 145530 145541 Wegnemen van ingegroeide nagel K 20
      
 0336 145552 145563 Insnijden van panaritium van de pulpa K 10
      
 0337 145574 145585 Insnijden van oppervlakkige phlegmone of van anthrax K 10
      
 0338 145596 145600 Insnijden van borstabces K 6
      
    HEELKUNDE VAN WONDEN."   
    "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988) + "K.B. 12.8 2008" (in werking 1.11.2008)
    "Hechten met draad of wondlijm van wonden van het gelaat, materiaal 

inbegrepen 
 0380 148013 148024 Eén of twee wonden K 27
      
 0381 148035 148046 Drie of meer wonden K 45
      
 0382 148050 148061 Geschrapt door K.B. 12.8.2008 (in werking 1.11.2008)  
      
 0383 148072 148083 Geschrapt door K.B. 12.8.2008 (in werking 1.11.2008)  
      
    Hechten met draad of wondlijm van andere wonden dan die van het gelaat, 

materiaal inbegrepen 
 0384 148094 148105 Eén of twee wonden K 18
      
 0385 148116 148120 Drie of meer wonden K 30
      
 0386 148131 148142 Geschrapt door K.B. 12.8.2008 (in werking 1.11.2008)  
      
 0387 148153 148164 Geschrapt door K.B. 12.8.2008 (in werking 1.11.2008)  
      
    De verstrekkingen 148013 - 148024, 148035 - 148046 mogen niet 

onderling worden gecumuleerd.
     
    De verstrekkingen 148094 - 148105, 148116 - 148120 mogen niet 

onderling worden gecumuleerd.
     
    De verstrekkingen 148013 - 148024, 148035 - 148046, 148094 - 148105, 

148116 - 148120 omvatten het wondtoilet, inclusief het verwijderen van 
vreemde lichamen."

     
    "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)
    "DIVERSEN.   
 0390 149015 149026 * Fistelcurettage K 20
      
 0391 149030 149041 * Implantatie van hormonen K 10
      
 0393 149052 149063 Intracervicale polypectomie K 20
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 0395 149096 149100 * Aderlating met therapeutisch doeleinde K 10 "
      
    "K.B. 10.7.1996" (in werking 1.9.1996) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002) 
"  149170 149181 * Medisch toezicht op de transfusie van bloed, 

geconcentreerde rode bloedlichaampjes of bloedplaatjes 
voor een andere dan post-traumatische, post-heelkundige of 
post-hemorragische indicatie K 0 "

      
    "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)
" 0397 149133 149144 * Hartmassage door uitwendige handelingen K 20 "
      
    "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012)  
    "De verstrekking 149133-149144 kan slechts eenmaal per dag worden 

aangerekend, ook al werd deze verstrekking meermaals per dag 
uitgevoerd." 

      
    "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)  
" 0398 149155 149166 Wegnemen van enkelvoudige of meervoudige marisca K 20 "
      
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001)
    "II. KLINISCHE BIOLOGIE.   
    Verstrekkingen verricht door een erkend huisarts of een algemeen 

geneeskundige met verworven rechten."
     
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
    "1/CHEMIE   
       
    1/Bloed   
  120013 120024 Doseren van urinezuur B 60
    (Maximum 1)   
       
  120035 120046 Doseren van bilirubine B 70
    (Maximum 1)   
       
  120050 120061 Doseren van glucose B 50
    (Maximum 1) (Cumulregel 1)   
       
  120072 120083 Doseren van ureum B 50
    (Maximum 1)   
       
  120094 120105 Doseren van aspartaat aminotransferasen B 80
    (Maximum 1) (Cumulregel 2)   
       
  120116 120120 Doseren van alanine aminotransferasen B 80
    (Maximum 1) (Cumulregel 2)   
       
  120131 120142 Doseren van aspartaat aminotransferasen en alanine 

aminotransferasen B 150
    (Maximum 1) (Cumulregel 2)"   
       
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + 

"K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"  120153 120164 Curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (minimum 4 

doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de 
glucosurie. De hiervoor gebruikte produkten zijn begrepen in 
de honoraria van deze verstrekking B 500

    (Maximum 1) (Cumulregel 1)"   
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    "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"  120190 120201 Glucosedagcurve (minimum 4 doseringen), inclusief de 

eventuele doseringen van de glucosurie B 500
    (Maximum 1) (Cumulregel 1)"   
       
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + 

"K.B. 12.11.2008" (in werking 1.2.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"  120175 120186 Per bijkomende dosering van glycemie tijdens een curve van 

verwekte hyper- of hypoglycemie (verstrekking 120153 - 
120164) of van glucosedagcurve (verstrekking 120190 - 
120201) B 40

    (Maximum 1) (Cumulregel 1)"   
       
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
    "2/Urine   
  120514 120525 Doseren van glucose of andere reducerende suikers B 60
    (Maximum 1) (Cumulregel 1) (Diagnoseregel 1)    
       
  120536 120540 Doseren van totale proteïnen B 50
    (Maximum 1) (Diagnoseregel 1)   
       
    4/Faeces   
  120713 120724 Opzoeken van bloed B 50
    (Maximum 1)"   
       
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
    "9/Diversen   
  120816 120820 Maag- en duodenumsappen : Opzoeken van bloed B 20
    (Maximum 1)   
       
    2/CHEMIE : HORMONOLOGIE"   
       
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) +

"K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
    "2/Urine   
  121516 121520 Opzoeken van humane choriogonadotrofines (hCG) met 

plaatjestechniek B 80
    (Maximum 1)"   
       
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)   
    "5/MICROBIOLOGIE   
       
    2/Urine"   
  122511 122522 Geschrapt door K.B. 30.12.2005 (in werking 1.3.2006)  
       
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 30.12.2005" (in werking 1.3.2006) +

"K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"  122533 122544 Microscopisch onderzoek van urinesediment, na dubbele 

kleuring B 90
    (Maximum 1) (Cumulregel 126)"   
       
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
    "4/Faeces   
  122710 122721 Microscopisch onderzoek zonder kleuring B 70
    (Maximum 1)   
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    9/Diversen   
  122813 122824 Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, 

punktievloeistoffen, sperma, met of zonder eenvoudige 
kleuring B 70

    (Maximum 1)   
       
  122835 122846 Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, 

punktievloeistoffen, sperma, na dubbele kleuring B 90
    (Maximum 1)   
       
    7/HEMATOLOGIE   
       
  123012 123023 Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische 

methode B 40
    (Maximum 1)   
       
  123034 123045 Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet B 40
    (Maximum 1)   
       
  123056 123060 Tellen van de leucocyten B 40
    (Maximum 1)   
       
  123071 123082 Leucocytenformule vastgesteld met microscoop op minimum 

100 cellen B 80
    (Maximum 1) (Cumulregel 100)"   
       
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"  123093 123104 Opzoeken van parasieten in het bloed B 150
    (Maximum 1)   
       
  123115 123126 Tellen van de thrombocyten B 40
    (Maximum 1)   
       
  123130 123141 Tellen van de reticulocyten B 70
    (Maximum 1)   
       
  123152 123163 Meten van de snelheid van de globulaire sedimentatie B 40
    (Maximum 1)   
       
  123174 123185 Vereenvoudigde leucocytenformule (lymfocyten, monocyten 

en granulocyten), afgeleid van de analyse van een 
differentieel volumetrisch histogram, verkregen na lytische 
reactie B 40

    (Maximum 1) (Cumulregel 100)"   
       
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) +

"K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"  123196 123200 Leucocytenformule (ten minste vijf populaties), vastgesteld 

met cellenteller en gebaseerd op criteria die niet alleen de 
celgrootte omvatten, inclusief de controles door microscopie B 80

    (Maximum 1) (Cumulregel 100)   
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    8/COAGULATIE & HEMOSTASE"   
       
  124014 124025 Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)  
       
    "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + 

"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"  124051 124062 Meten van de geactiveerde coagulatietijd B 250
    (Maximum 1)"   
       
  124036 124040 Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)  
       
    9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF. SEROLOGIE Geschrapt door K.B. 

31.8.2009 (in werking 1.11.2009)
       
    "K.B. 14.11.1995" (in werking 1.1.1996)   
    "Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de 

hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens 
worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van 
de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken."

     
    "K.B. 14.11.1995" (in werking 1.1.1996)   
    "Tenzij anders vermeld in de omschrijving of de regels, zijn de 

cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per 
afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de 
loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden 
samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames 
wordt vermeld op dit voorschrift."

     
    "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001)   
    "B. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen waarvoor de 

bekwaming van erkende huisarts is vereist :"
     
  114015 114026 Geschrapt door K.B. 10.1.2013 (in werking 1.2.2013)  
      
    "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988) + "K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009)
"  114030 114041 Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met 

het oog op een cytopathologisch onderzoek, uitgevoerd voor 
het opsporen van neoplastische cellen K 4 "

      
    "K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009) + "K.B. 13.11.2011" (in werking 1.7.2009) + 

"K.B. 11.2.2013" (in werking 1.3.2013)
    "De verstrekking 114030-114041 kan maximaal slechts één keer per drie

kalenderjaren worden aangerekend." 
      
    "K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009)  
    "De verstrekking 114030-114041 is niet cumuleerbaar met de 

verstrekkingen 114170-114181, 149612-149623 en 149634-149645. 
      
  114170 114181 Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met 

het oog op een cytopathologisch onderzoek, uitgevoerd voor 
een diagnostische of therapeutische follow-up K 4

      
    De verstrekking 114170-114181 kan twee keer per kalenderjaar worden 

aangerekend, tot de negativatie van het cytopathologisch onderzoek. 
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    De verstrekking 114170-114181 is niet cumuleerbaar met de 
verstrekkingen 114030-114041, 149612-149623 en 149634-149645."

      
    "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)  
"  114052 114063 Nagelfenestratie K 6
      
  114074 114085 Belangrijke uitsnijding van afgestorven weefsels bij één of 

meer doorligwonden K 10 "
      
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + 

"K.B. 30.12.2005" (in werking 1.3.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"  114096 114100 Opsporen van significante bacteriurie door kwantitatieve 

kweek met dompelmethode en incubatie op 37 ° C B 80
    (Maximum 1) (Cumulregel 126)"   
       
    "K.B. 30.12.2005" (in werking 1.3.2006) + "K.B. 27.1.2008" (in werking 1.4.2008) +

"K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"  114111  Microscopisch onderzoek van urine met een telkamer van 

Fuchs-Rosenthal  B 350
    (Maximum 1) (Cumulregel 126)"   
       
    "K.B. 21.4.2007" (in werking 1.7.2007)
"  114133  Spirometrie met protocol, flow/volumecurve, tijd/volumecurve 

en bepaling van minstens volgende parameters in absolute 
waarde en in percentage van de voorspelde waarde : FVC, 
FEV1 en FEV1/FVC K 10 "

       
    "K.B. 21.4.2007" (in werking 1.7.2007) + "K.B. 4.12.2013" (in werking 1.2.2014)
"  114155  Spirometrie met bepaling van de reversibiliteit van 

luchtwegenobstructie, inclusief protocol, flow/volumecurve, 
tijd/volumecurve en bepaling van minstens volgende 
parameters in absolute waarde en in percentage van de 
voorspelde waarde : FVC, FEV1 en FEV1/FVC K 19

     
    De verstrekkingen 114133 en 114155 mogen slechts één maal per jaar 

aangerekend worden behalve voor patiënten met een aangetoond 
obstructief longlijden." 
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    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
    "C. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen waarvoor de 

bekwaming van geneesheer-specialist (B) is vereist :
     
    I. KLINISCHE BIOLOGIE   
       
    1/CHEMIE   
       
    1/Bloed   
  125016 125020 Doseren van urinezuur B 60
    (Maximum 1)   
       
  125031 125042 Doseren van bilirubine B 70
    (Maximum 1) (Cumulregel 5)   
       
  125053 125064 Doseren van glucose B 50
    (Maximum 1) (Cumulregel 3)   
       
  125075 125086 Doseren van ureum B 50
    (Maximum 1)   
       
  125090 125101 Doseren van aspartaat aminotransferasen B 80
    (Maximum 1) (Cumulregel 4)   
       
  125112 125123 Doseren van alanine aminotransferasen B 80
    (Maximum 1) (Cumulregel 4)   
       
  125134 125145 Doseren van aspartaat aminotransferasen en alanine 

aminotransferasen B 125
    (Maximum 1) (Cumulregel 4)"   
       
    "K.B. 6.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) +

"K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"  125156 125160 Curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (minimum 4 

doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de 
glucosurie. De hiervoor gebruikte produkten zijn begrepen in 
de honoraria van deze verstrekking B 500

    (Maximum 1)(Cumulregel 3)"   
       
    "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"  125193 125204 Glucosedagcurve (minimum 4 doseringen), inclusief de 

eventuele doseringen van de glucosurie B 500
    (Maximum 1)(Cumulregel 3)"   
       
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + 

"K.B. 12.11.2008" (in werking 1.2.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"  125171 125182 Per bijkomende dosering van glycemie tijdens een curve van 

verwekte hyper- of hypoglycemie (verstrekking 125156 - 
125160) of van glucosedagcurve (verstrekking 125193 - 
125204) B 40

    (Maximum 1)(Cumulregel 3)"   
       
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
    "2/Urine   
  125510 125521 Doseren van glucose of andere reducerende suikers B 60
    (Maximum 1) (Cumulregel 3) (Diagnoseregel 1)   
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  125532 125543 Doseren van totale proteïnen B 50
    (Maximum 1) (Diagnoseregel 1)"   
       
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
    "4/Faeces   
  125716 125720 Opzoeken van bloed B 50
    (Maximum 1)   
       
    9/Diversen   
  125812 125823 Maag en duodenumsappen : Opzoeken van bloed B 20
    (Maximum 1)"   
       
    "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) +

"K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
    "2/CHEMIE : HORMONOLOGIE   
       
    2/Urine   
  125915 125926 Opzoeken van humane choriogonadotrofines (hCG) met 

plaatjestechniek B 80
    (Maximum 1)"   
       
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
    "5/MICROBIOLOGIE   
       
    2/Urine   
  126512 126523 Microscopisch onderzoek van urinesediment, met of zonder 

eenvoudige kleuring B 70
    (Maximum 1)   
       
  126534 126545 Microscopisch onderzoek van urinesediment, na dubbele 

kleuring B 90
    (Maximum 1)   
       
  126556 126560 Microscopisch opzoeken van mycobacteriën B 90
    (Maximum 1)   
       
    4/Faeces"   
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) +

"K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"  126711 126722 Microscopisch onderzoek na dubbele kleuring B 90
    (Maximum 1)   
       
  126733 126744 Microscopisch onderzoek (minimum opzoeken van vetten) B 90
    (Maximum 1)"   
       
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
    "9/Diversen   
  126814 126825 Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, 

punktievloeistoffen, sperma met of zonder eenvoudige 
kleuring B 70

    (Maximum 1)   
       
  126836 126840 Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, 

punktievloeistoffen, sperma, na dubbele kleuring B 90
    (Maximum 1)   
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  126851 126862 Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, 
punktievloeistoffen, sperma, op de aanwezigheid van 
mycobacteriën B 200

    (Maximum 1)"   
       
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
    "7/HEMATOLOGIE   
       
  127013 127024 Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische 

methode B 40
    (Maximum 1)   
       
  127035 127046 Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet B 40
    (Maximum 1)   
       
  127050 127061 Tellen van de leucocyten B 40
    (Maximum 1)   
       
  127072 127083 Leucocytenformule vastgesteld met microscoop op minimum 

100 cellen B 80
    (Maximum 1) (Cumulregel 102)   
       
  127094 127105 Opzoeken van parasieten B 150
    (Maximum 1)   
       
  127116 127120 Tellen van de thrombocyten B 40
    (Maximum 1)   
       
  127131 127142 Tellen van de reticulocyten B 70
    (Maximum 1)   
       
  127153 127164 Meten van de snelheid van de globulaire sedimentatie B 40
    (Maximum 1) (Cumulregel 101)   
       
  127175 127186 Vereenvoudigde leucocytenformule (lymfocyten, monocyten 

en granulocyten), afgeleid van de analyse van een 
differentieel volumetrisch histogram, verkregen na lytische 
reactie B 40

    (Maximum 1) (Cumulregel 102)"   
       
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) +

"K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"  127190 127201 Leucocytenformule ( ten minste vijf populaties), vastgesteld 

met cellenteller en gebaseerd op criteria die niet alleen de 
celgrootte omvatten, inclusief de controles door microscopie B 80

    (Maximum 1) (Cumulregel 102)"   
       
    8/COAGULATIE & HEMOSTASE   
       
  128015 128026 Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)  
       
    "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) +

"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"  128052 128063 Meten van de geactiveerde coagulatietijd B 250
    (Maximum 1)"   
       
  128030 128041 Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)  



 TECHNISCHE GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN Art. 3 pag. 12 
officieuze coördinatie  
__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Versie in werking sinds 01/11/2014 

    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)   
    "9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF.SEROLOGIE"   
       
    "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + 

"K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"  128516 128520 Latextest B 50
    (Maximum 1)"   
       
  128531 128542 Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)  
       
    "K.B. 14.11.1995" (in werking 1.1.1996)   
    "Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de 

hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens 
worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van 
de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken.

     
    Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de 

cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per 
afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de 
loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden 
samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames 
wordt vermeld op dit voorschrift."

     
    II. DIVERSEN.   
       
    "K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009)
"  149612 149623 Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met 

het oog op een cytopathologisch onderzoek uitgevoerd door 
een geneesheer-specialist voor het opsporen van 
neoplastische cellen K 4 "

      
    "K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009) + "K.B. 13.11.2011" (in werking 1.7.2009) + 

"K.B. 11.2.2013" (in werking 1.3.2013)
    "De verstrekking 149612-149623 kan maximaal slechts één keer per drie

kalenderjaren worden aangerekend." 
     
    "K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009)
    "De verstrekking 149612-149623 is niet cumuleerbaar met de 

verstrekkingen 114030-114041, 114170-114181 en 149634-149645. 
      
  149634 149645 Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met 

het oog op een cytopathologisch onderzoek uitgevoerd door 
een geneesheer-specialist voor een diagnostische of 
therapeutische follow-up K 4

      
    De verstrekking 149634-149645 kan twee keer per kalenderjaar worden 

aangerekend tot de negativatie van het cytopathologisch onderzoek. 
     
    De verstrekking 149634-149645 is niet cumuleerbaar met de 

verstrekkingen 114030-114041, 114170-114181 en 149612-149623."
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    "K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988)   
    "§ 2. Wanneer een geneesheer, die in welke hoedanigheid ook als 

specialist is erkend, een van de in § 1, A en C van dit artikel bedoelde 
gewone verstrekkingen verricht, worden die verstrekkingen als zodanig 
gehonoreerd."

     
    "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)   
    "§ 3. De apothekers en licentiaten in de wetenschappen die door de 

Minister tot wiens bevoegdheid Volksgezondheid behoort, zijn erkend om 
verstrekkingen inzake geneeskundige biologie te verrichten, mogen die 
van de in artikel 3, § 1, C, bedoelde verstrekkingen inzake kliniche biologie 
verrichten waarvoor zij zijn erkend.

    De erkenning vermeldt de verstrekkingen waarvoor zij bevoegd zijn. 
    De bepalingen betreffende de geneeskundige verstrekkingen gelden ook 

voor de verstrekkingen die door de hiervoren vermelde apothekers of 
licentiaten in de wetenschappen worden verricht."

     
    "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)   
    "§ 4. Het voor verstrekking nr. 144653 - 144664 bepaalde honorarium mag 

worden samengevoegd met het bijkomend honorarium voor 's nachts of 
tijdens het weekeind of op een feestdag verrrichte dringende technische 
verstrekkingen, evenals met het honorarium voor het toezicht op een in 
een ziekenhuis opgenomen rechthebbende."

     
    "K.B. 10.7.1990" (in werking 1.7.1990)   
    "§ 5. De verstrekking nr. 149612 - 149623 wordt eveneens gehonoreerd 

wanneer ze wordt verricht door een stagedoend geneesheer." 
       
    "K.B. 11.2.2013" (in werking 1.3.2013)   
    "§ 6. Wanneer de kwaliteit van het uitstrijkje geen correct cytopathologisch 

onderzoek toelaat, mogen de verstrekkingen 114030-114041, 114170-
114181, 149612-149623 en 149634-149645 geen tweede keer 
aangerekend worden, noch aan de verplichte zorgverzekering, noch aan 
de patiënte." 

 


