
K.B. 9.11.2015     In werking 1.2.2016 
B.S. 9.12.2015 

 
          Wijzigen 
 
          Invoegen 

 
          Verwijderen 

 
Artikel 14 – HEELKUNDE 
 

    h) de verstrekkingen die tot het specialisme ophtalmologie (DH) 
behoren :

    … 
     
    § 2, 1 De verstrekkingen die zijn bepaald in titel II, 2 "Diagnostische 

behandelingen" beogen onderzoeken "per zitting", d.w.z. onderzoeken van 
één of van beide ogen.

    … 
     
    3 Het honorarium voor de verstrekkingen nrs 248555 - 248566, 248570-

248581 en 248614-248625 248695 - 248706 mag niet worden 
gecumuleerd met het honorarium voor de verstrekkingen nrs. 248592 -
248603 en 248636 - 248640.

    Het honorarium voor verstrekking nr. 248592 - 248603 mag niet worden 
gecumuleerd met het honorarium voor verstrekking nr. 248636 - 248640.
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    h) de verstrekkingen die tot het specialisme ophtalmologie (DH) 
behoren :

     
    § 1. - I. Heelkundige verstrekkingen.
     
    1 Traanwegen :
     
 1800 245011 245022 Catheterisme van de traanwegen N 10
      
 1801 245033 245044 Catheterisme van de traanwegen bij het kind dat zijn vierde 

verjaardag nog niet heeft bereikt N 35
      
 1802 245055 245066 Dacryocystorhinostomie of lacodacryostomie N 400
      
 1803 245070 245081 Refectie na dilaceratie van de traanwegen N 275
      
 1804 245092 245103 Heelkundig wegnemen van traanzak N 150
      
 1805 245114 245125 Exeresis van traanklier N 100
      
    "K.B. 22.10.2010" (in werking 1.1.2011)  
"  245136 245140 Mono- of bicanaliculaire traanwegenintubatie N 200 "
      
    2 Oogleden, wenkbrauwen :
     
    "K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985)
"  245512 245523 Uitroeien door elektrocoagulatie van een invasieve tumor 

van de marginale rand van het ooglid N 60
      
  245534 245545 Heelkundige exeresis van een invasieve tumor van de 

marginale rand van het ooglid (histologisch bewezen) N 150 "
      
 1812 245556 245560 Exeresis van een klein angioom of lymfangioom van de 

oogleden N 40
      
 1813 245571 245582 Heelkundige exeresis van een dermoidcyste van de 

wenkbrauw die niet tot diep in de oogholte reikt N 75
      
 1814 245593 245604  Volledige behandeling van xanthelasma (één oog) N 40
      
 1815 245615 245626 Chalazion : totaal verwijderen door curettage of uitsnijden 

met of zonder tarsusresectie N 40
      
 1816 245630 245641 Coloboma van het ooglid (aangeboren of trauma) N 125
      
 1817 245652 245663 Totale refectie van het ooglid met enkelgesteeld huidlapje op 

afstand, hoofdoperatietijd N 350
      
 1818 245674 245685 Totale refectie van het ooglid met enkelgesteeld huidlapje op 

afstand, voorbereidende of bijkomende operatietijd N 150
      
 1819 245696 245700 Totale refectie van het ooglid door rotatie of verschuiving, 

inclusief het bedekken van het donorgedeelte, enige of 
hoofdoperatietijd N 250
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 1820 245711 245722 Totale refectie van het ooglid door rotatie of verschuiving, 
inclusief het bedekken van het donorgedeelte, voor-
bereidende of bijkomende operatietijd N 125

      
 1821 245733 245744 Huidplastiek van het ooglid N 200
      
 1822 245755 245766 Heelkundige bewerking wegens blefarochalasis N 100
      
 1823 245770 245781 Canthoplastiek N 125
      
 1824 245792 245803 Blefarorrhafie of tarsorrhafie N 125
      
 1825 245814 245825 Ptosis (techniek van Blaskovicz of soortgelijke) N 325
      
 1826 245836 245840 Behandeling van entropium of ectropium door 

galvanocauteriseren N 30
      
 1827 245851 245862 Entropium of ectropium : (heelkundige behandeling) N 200
      
 1828 245873 245884 Trichiasis : (heelkundige behandeling) N 200
      
    3 Hoornvlies, bindvlies :
     
 1840 246013 246024 Verwijderen of uitroeien van bindvliesband of -banden, 

ongeacht de techniek N 30
      
 1841 246035 246046 Heelkundige behandeling van symblefaron met refectie door 

enten van bindvlieszak, inclusief het nemen van de ent N 400
      
    "K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) 
"  246050 246061 Exeresis van een tumor van hoornvlies of van bulbair 

bindvlies N 100
      
  246072 246083 Exeresis van een invasieve tumor van hoornvlies of van 

bulbair bindvlies (histologisch bewezen) N 200 "
      
 1844 246094 246105 Pterygium : heelkundig verwijderen N 125
      
 1845 246116 246120 Bedekken van bindvlies N 100
      
 1846 246131 246142 Enten van bindvlies : hetero-ent of mondslijmvlies N 250
      
 1847 246153 246164 Hechten van bindvlies, inclusief exploratie van de sclera N 25
      
    "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) 
" 1848 246175 246186 Afpellen van hoornvliesletsels wegens herpes of 

recidiverende keratalgie N 40 "
      
 1849 246190 246201 Cauteriseren met vuur van hoornvliesletsel N 40
      
    "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) 
" 1850 246212 246223 Enten van hoornvlies N 500 "
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    4 Intra-oculaire ingrepen :
     
 1860 246514 246525 Hechten van perforerende wonde van de oogbol met of 

zonder resectie van hernia iridis N 250
      
 1861 246536 246540 Intracorneale neurotomie N 100
      
 1862 246551 246562 Iridectomie N 300
      
 1863 246573 246584 Heelkundige bewerking wegens glaucoom N 375
      
    "K.B. 14.1.2013" (in werking 1.2.2013)  
" 1864 246595 246606 Extractie van ooglens (ongeacht de techniek), inclusief het 

eventueel intra-oculair inplanten van een lens N 425 "
      
    "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007) + "K.B. 26.4.2009" (in werking 1.7.2009) + 

"K.B. 14.1.2013" (in werking 1.2.2013)
"  246912 246923 Extracapsulaire extractie van de ooglens door ultrasonore 

fragmentering, laser of andere vergelijkbare methode, 
inclusief het eventuele inplanten van een lens N 450 "

      
    "K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) 
"  246610 246621 Inplanten of opnieuw inplanten van een intra-oculaire lens in 

een andere operatietijd dan de extractie van de ooglens N 350 "
      
    "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007)  
    "De verstrekking 246610-246621 kan niet aangerekend worden voor 

refractieve heelkunde." 
      
 1865 246632 246643 Secundaire cataract N 300
      
    "K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) 
"  246654 246665 Transparsplana vitrectomie N 600 "
      
    "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007)  
" 1878 246676 246680 Extractie van ooglens (ongeacht de techniek), inclusief het 

eventuele inplanten van een lens, gecombineerd met de 
volledige heelkundige behandeling wegens glaucoom door 
fistulisatie. N 550

      
  246934 246945 Extracapsulaire extractie van de ooglens door ultrasonore 

fragmentering, laser of andere vergelijkbare methode, 
inclusief het eventuele inplanten van een lens, gecombineerd 
met de volledige heelkundige behandeling wegens glaucoom 
door fistulisatie N 600 "

      
 1869 246772 246783 Heelkundige bewerking wegens retinaloslating (ongeacht de 

techniek) N 600
      
    Intra-oculaire vreemde lichamen :
 1870 246794 246805 1 - niet-magnetische in het achterste segment N 550
      
 1871 246816 246820 2 - magnetische in het achterste segment N 375
      
 1872 246831 246842 3 - niet-magnetische in het voorste segment N 225
      
 1873 246853 246864 4 - magnetische in het voorste segment N 150
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 1874 246875 246886 Cryotherapie van degeneratieve chorio-retinale letsels N 200
      
    "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) 
"  246890 246901 Gecombineerde ingreep voor corneatransplantatie en 

extractie van ooglens, ongeacht de techniek, inclusief het 
afnemen van de ent en het eventueel inplanten van een 
intra-oculaire lens N 650 "

      
    5 Ingrepen in de oogholte :
     
 1880 247015 247026 Orbitotomie met eventueel draineren van een flegmoon van 

de oogholte N 125
      
 1881 247030 247041 Enucleatie of evisceratie van oogbol N 200
      
 1882 247052 247063 Enucleatie of evisceratie met insertie van de sfeer met het 

oog op het later aanpassen van een prothese N 300
      
    "K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985)   
"  247074 247085 Exenteratie van de oogholte N 350 "
      
 1884 247096 247100 Extractie van vreemd lichaam of van tumor van de oogholte, 

zonder beentrepanatie N 300
      
 1885 247111 247122 Trepanatie en verwijderen van tumor van de oogholte langs 

temporale weg N 500
      
 1886 247133 247144 Verwijderen van tumor van de oogholte met intra-craniale 

ingreep N 750
      
 1887 247155 247166 Totale refectie van een oogholte met enten (slijmvlies, 

dermo-epidermaal of huid), enige of hoofdoperatietijd N 400
      
 1888 247170 247181 Totale refectie van een oogholte met enten (slijmvlies, 

dermo-epidermaal of huid), bijkomende of voorbereidende 
operatietijd N 150

      
 1889 247192 247203 Behandeling van zware recente destructies na trauma van 

de orbitale streek : behandeling van perforerende wonde van 
de oogbol met of zonder coloboma van het ooglid en 
bloedige repositie van een fractuur van de bodem of van de 
oogholterand N 650

      
    "K.B. 28.9.2006" (in werking 1.12.2006)  
    "6 Ingrepen op de spieren :
     
  247575 247586 Ingreep wegens strabisme of nystagmus door recessie of 

resectie van één of meerdere oogspieren (per oog) N 300
      
  247590 247601 Ingreep wegens strabisme of nystagmus door transpositie of 

recessie van een schuine oogspier gecombineerd met een 
recessie of resectie van één of meerdere rechte oogspieren 
(per oog) N 400
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  247612 247623 Ingreep wegens strabisme of nystagmus door recessie of 
resectie van één of meerdere oogspieren met één of 
meerdere « regelbare hechtingen » (per oog) N 400

      
  247634 247645 Ingreep wegens strabisme of nystagmus door recessie of 

resectie van één of meerdere oogspieren geassocieerd met 
achterste verankering (Faden operatie volgens Cuppers) 
(per oog) N 400

      
  247656 247660 Heringreep wegens strabisme of nystagmus op één of 

meerdere oogspieren die reeds een operatie hebben 
ondergaan (per oog) N 600

      
  247553 247564 Spiertranspositie wegens paralytisch strabisme N 400 "
      
    II. Niet-heelkundige verstrekkingen.
     
    1 Therapeutische handelingen :
     
 1900 248010 248021 Ciliumelektrolyse of diathermisch epileren, per zitting N 15
      
 1901 248032 248043 Ciliumelektrolyse of diathermisch epileren, per behandeling 

van drie of meer dan drie zittingen N 40
      
 1902 248054 248065 In het hoornvlies geïncrusteerd vreemd lichaam of lichamen : 

extractie onder biomicroscopische controle (mag niet worden 
gecumuleerd met de raadpleging) N 25

      
 1904 248076 248080 Punctie van de voorste kamer met eventuele therapeutische 

inspuiting, geïsoleerde ingreep N 30
      
 1905 248091 248102 Retrobulbaire inspuiting, geïsoleerde ingreep N 15
      
    "K.B. 18.9.2008" (in werking 1.12.2008)  
"  248334 248345 Intavitreale injectie uitgevoerd in strict aseptische 

omstandigheden N 115
      
    In geval de injectie wordt toegediend voor de behandeling van subretinale 

neovascularisatie wordt de verstrekking 248334-248345 enkel vergoed 
indien aan de volgende toepassingsregels voldaan wordt :  

      
    1° de diagnose dient te steunen op de resultaten van volgende 

onderzoeken :
      
    a) onderzoek van de gezichtsscherpte; 
      
    b) onderzoek van het voorste en achterste oogsegment (biomicroscopie en 

oogfundus); 
      
    c) kleurenfundusfotografie;
      
    d) OCT (optical coherence tomography) of vergelijkbare methode;  
      
    e) fluorescentie-angiografie; 
      
      



 OFTALMOLOGIE Art. 14h pag. 6 
officieuze coördinatie  
__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Versie in werking sinds 01/02/2016 

    2° de eerste drie injecties worden enkel vergoed indien er aan alle hier
navermelde voorwaarden is voldaan :

      
    a) recente (minder dan 6 maanden) visusdaling waarbij de visus nog 

minstens 1/20 bedraagt; 
      
    b) vaatnieuwvorming in een actief stadium (aantoonbare diffusie op 

fluorescentie-angiografie);
      
    c) netvliesoedeem aangetoond met behulp van OCT (optical coherence 

tomography) of vergelijkbare methode; 
      
    d) beperkte fibrose; 
      
    3° de vierde en volgende injecties worden enkel vergoed op voorwaarde 

dat de visus niet onder 1/10 valt. Het voldoen aan deze voorwaarde dient 
aangetoond voorafgaand aan elke volgende injectie; 

      
    4° gerekend vanaf de datum van de eerste injectie, wordt het totaal aantal 

vergoedbare injecties beperkt tot 8 per oog tijdens het eerste jaar, tot 6 per 
oog het tweede jaar en tot 4 per jaar en per oog vanaf het derde jaar; 

      
    5° de subjectieve en objectieve gegevens in verband met de diagnose van 

subretinale neovascularisatie en het gunstig reageren op de daarvoor 
ingestelde behandeling, worden bewaard in het medisch dossier van de 
patiënt." 

      
 1906 248113 248124 Alcoholiseren van het ganglion ciliare N 40
      
    Zittingen voor het aanpassen van corneale of sclerocorneale contact-

prothese, die niet mogen worden gecumuleerd met het honorarium voor 
raadpleging of andere technische handelingen :

 1907 248135 248146 de eerste twee zittingen, per zitting N 30
      
 1908 248150 248161 de volgende zittingen (maximum drie), per zitting N 20
       
    "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) 
"  248415 248426 Aanleggen van een hydrofiele sclero-corneale verbandlens 

voor de behandeling van hoornvliesaandoeningen, inclusief 
de gebruikte lens N 200

      
    De verstrekking nr. 248415 - 248426 mag niet worden gecumuleerd met de 

verstrekkingen nrs. 248135 - 248146 en 248150 - 248161 en mag slechts 
één keer per periode van 4 maanden worden aangerekend." 

     
    2 Diagnostische handelingen :
     
 1920 248511 248522 Curve van retinale adaptatie met adaptometer van 

Goldmann-Weekers of gelijkaardig toestel + grafiek N 45
      
 1921 248533 248544 Elektroretinografie + grafiek N 75
      
 1922 248555 248566 Tonografie met elektronische tonometer + grafiek N 50
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 1923 248570 248581 Provocatieproef bij glaucoom (watertest, ten minste vier 
tonometrieën) N 30

      
 1924 248592 248603 Meten van de sclerale rigiditeit + grafiek (techniek van 

Friedenwald of soortgelijke techniek) N 15
      
 1925 248614 248625 Drukcurve (vier tonometrieën over 24 uur gedurende vier 

dagen) + grafiek N 50
      
 1926 248636 248640 Dynamometrie en/of tonometrie (Schiötz en/of 

aplanatietonometer) N 10
      
    "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) 
"  248975 248986 Onrechtstreekse binoculaire oftalmoscopie met of zonder 

sclerale insnijding N 10 "
      
    "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) 
"  249211 249222 Kwantitatieve computer perimetrie met verschillende 

gevoeligheidswaarden, computergestuurd met perimeter van 
Humphrey, Octopus of gelijkaardig toestel, met reële of 
virtuele koepel, met grafiek en besluit N 35

      
  249233 249244 Binoculaire biomicroscopie van het voorste segment met 

protocol of iconografie N 10 "
      
 1928 248673 248684 Biomicroscopie van het achterste segment en/of van de 

oogkamerhoek met contactglazen N 15
      
 1930 248710 248721 Omstandig functioneel onderzoek van de oogmotiliteit bij 

strabismus concomitans of heteroforieën met synoptofoor of 
soortgelijk toestel (mag slechts tweemaal per jaar worden 
aangerekend) N 25

      
 1931 248732 248743 Omstandig functioneel onderzoek van de oogmotiliteit bij 

paralytisch strabisme (test van Lancaster of soortgelijke test) 
+ grafiek N 25

      
 1932 248754 248765 Juiste diagnose en rangschikking van de aangeboren of 

verworven dyschromatopsieën (test van Farnsworth 100 
HUE en/of anomaloscoop) + grafieken N 15

      
 1933 248776 248780 Topografische keratometrie N 15
      
 1935 248791 248802 Angiografie van netvlies met contrastmiddel, met protocol en 

minimum acht clichés N 75
      
    "K.B. 4.3.2010" (in werking 1.5.2010)  
"  249270 249281 Digitale beeldvorming van de retina na injectie van een 

contrastmiddel of een kleurstof, met protocol N 250 "
      
 1936 248813 248824 Kwantitatieve perimetrie met perimeter van Goldmann of 

soorgelijke met grafiek en conclusie N 20
      
 1937 248835 248846 Refractometrie door de objectieve methode N 8
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    "K.B. 5.9.2001" (in werking 1.10.2001)
"  249255 249266 Oogbiometrie en berekening van de sterkte van een intra-

oculair implantaat, met het oog op een heelkundige ingreep, 
met inbegrip van monodimensionele echografie en 
keratometrie, met document en protocol N 125 "

      
 1938 248850 248861 Eenzijdige of tweezijdige exploratie van de traanwegen door 

inspuiten in de traanpunten (mag niet worden gecumuleerd 
met de nrs. 245011 - 245022 en 245033 - 245044) N 10

      
 1941 248872 248883 Door visuele stimulatie opgewekte hersenpotentialen met 

protocol en uittreksels uit de tracés N 125
      
 1939 248894 248905 Gelijktijdig registreren van de druk in beide arteriae 

brachiales en in beide arteriae ophtalmicae met 
dynamograaf van het type Otto Hager, inclusief referentie-
elektrocardiogram met protocol en uittreksel uit de tracés N 75

      
 1940 248916 248920 Beiderzijds en gelijktijdig meten van de humeroretinale 

circulatietijden door angiofluoretineoscopie N 65
      
    "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) 
"  248953 248964 Tellen van de endotheliale cellen van de cornea met hulp 

van een spiegelmicroscoop, met fotografisch document, dat 
betrekking heeft op een oppervlakte van ten minste 0,1 mm² 
of 300 cellen, met het oog op een heelkundige ingreep op 
het voorste segment van het oog N 75 "

      
    "K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) 
    "3 Behandeling met laser :
     
  248172 248183 Fotocoagulatie met laser van een retinovasculopathie, met 

fluoangiografisch document vóór de behandeling en 
fotografisch document na de behandeling, per zitting 
(maximum 4 zittingen) N 100

      
  248194 248205 Fotocoagulatie met laser van maculaire chorioretinale letsels 

met fluoangiografisch document vóór de behandeling en 
fotografisch document na de behandeling, per zitting 
(maximum 2 zittingen) N 150

      
  248216 248220 Behandeling met laser van perifere degeneratieve cho-

rioretinale letsels, per zitting (maximum 6 zittingen) N 50
      
  248231 248242 Iridotomie met laser, per zitting (maximum 2 zittingen) N 75
      
  248253 248264 Trabeculoplastiek of iridoplastiek met laser, per zitting 

(maximum 2 zittingen) N 150
      
  248275 248286 Behandeling met laser van een cataracta secundaria, per 

zitting (maximum 3 zittingen) N 100
      
  248290 248301 Panretinale fotocoagulatie met laser na een 

transparsplanavitrectomie N 200
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  248312 248323 Behandeling van vergroeiingen (briden) van het corpus 
vitreum met laser, voor de behandeling in haar geheel N 150

      
    De verstrekkingen nrs 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 -

248220, 248231 - 248242, 248253 - 248264, 248275 - 248286, 248290 -
248301 en 248312 - 248323 worden beschouwd per oog en mogen 
onderling niet worden gecumuleerd. Het maximum aantal zittingen geldt 
voor een periode van zes maanden vanaf de eerste zitting. 

    Op het getuigschrift voor verstrekte hulp moet worden vermeld welk oog is 
behandeld.

    Voor de behandelingen die zijn vermeld onder de verstrekkingen nummers 
248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 248220, 248231 - 248242, 
248253 - 248264 en 248275 - 248286 die verscheidene zittingen beslaan, 
mag het bijkomend honorarium voor laser, bedoeld onder de 
verstrekkingen nrs. 355014 - 355025 of 355036 - 355040 slechts één keer 
worden aangerekend bij de eerste zitting gedurende het hiervoren 
bedoelde tijdvak van zes maanden."

     
    § 2, 1 De verstrekkingen die zijn bepaald in titel II, 2 "Diagnostische 

behandelingen" beogen onderzoeken "per zitting", d.w.z. onderzoeken van 
één of van beide ogen.

     
    "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) + "K.B. 10.7.1996" (in werking 1.9.1996) + 

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) 
    "2 Het honorarium voor de raadpleging (nrs. 102012, 102535 en 103014) 

mag worden gecumuleerd met het honorarium voor de verstrekkingen 
nrs 245011, 248592, 248636, 248673, 248835, 248850 en 248975. Er mag 
evenwel slechts één ervan per raadpleging worden aangerekend." 

     
    "K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016)
    "3 Het honorarium voor de verstrekkingen nrs 248555 - 248566, 248570-

248581 en 248614-248625 mag niet worden gecumuleerd met het 
honorarium voor de verstrekkingen nrs. 248592 - 248603 en 248636 -
248640." 

    Het honorarium voor verstrekking nr. 248592 - 248603 mag niet worden 
gecumuleerd met het honorarium voor verstrekking nr. 248636 - 248640.

     
    "K.B. 10.7.1996" (in werking 1.9.1996) 
    "4 Het honorarium voor de verstrekkingen nrs. 248135 - 248146, 248150 -

248161 en 248776 - 248780 is enkel vergoedbaar in geval van 
keratocoom, afakie, anisometropie van 3 D en meer, van onregelmatig 
astigmatisme en van ametropie van meer dan - 8 en + 8 dioptrieën, 
geëvalueerd volgens het brekend vermogen van de lens." 

     
    "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) 
    "5 Het honorarium voor de verstrekking nr. 248673 - 248684 mag niet 

worden gecumuleerd met het honorarium voor de verstrekking nr. 249233 -
249244." 

       
    "K.B. 28.9.2006" (in werking 1.12.2006)
    "6° De verstrekkingen 247575-247586, 247590-247601, 247612-247623, 

247634-247645, 247656-247660 en 247553- 247564 zijn voor hetzelfde 
oog tijdens eenzelfde zitting niet cumuleerbaar.
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    7° De verstrekkingen van artikel 14, h) waar de omschrijving « per oog » 
vermeldt, mogen tegen 100 % voor elk oog tijdens eenzelfde zitting 
gehonoreerd worden.

       
    8° De verstrekkingen 248710-248721 en 248732-248743 zijn niet 

cumuleerbaar."
 


