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          Invoegen 
 
          Verwijderen 
 

Artikel 20 - INWENDIGE GENEESKUNDE 
 

    § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is 
vereist van geneesheer-specialist voor één van de specialismen die tot de 
inwendige pathologie behoren:"

    … 
     
    c) verstrekkingen die tot het specialisme gastro-enterologie behoren :
     
    I. Diagnostische handelingen  
    …  
     
    Endoscopieën van het spijsverteringsstelsel langs orale weg : 
  …   
     
  473056 473060 Onderzoek van het hogere spijsverteringskanaal door 

middel van endoscopie K 106
      
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie, heelkunde, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische 
oncologie of pediatrie. 

     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : 
    a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg 

(472356 – 472360, 473093 – 473104, 473734 – 473745); 
    b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel 

langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 
474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 –
473841). 

     
    De verstrekking wordt toegekend maximum een keer per 3 jaar, tenzij 

de rechtvaardiging voor een kortere termijn in het verslag van het 
onderzoek wordt vermeld.  

     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
    …  
      
    II. Therapeutische handelingen 
  …   
      
  473211 473222 Uitsnijden van een of meer poliepen in het colon, het ileum 

of het jejunum, door middel van endoscopie en met een 
diathermische lus K 100

      
    De handeling wordt niet uitgevoerd voor een diminutieve poliep ≤ 5 

mm in het rectosigmoïd.  
    …  
      
  473955 473966 Uitsnijden van een of meer poliepen van het colon, het ileum 

of het jejunum, door middel van endoscopie en met een 
diathermische lus K 45

     
    De handeling wordt niet uitgevoerd voor een diminutieve poliep ≤ 5 

mm in het rectosigmoïd.
    … 
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    AFDELING 8. - Inwendige geneeskunde.  
      
    "K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016)
    "Art. 20. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de 

bekwaming is vereist van geneesheer-specialist voor één van de 
specialismen die tot de inwendige pathologie behoren:" 

     
    a) de verstrekkingen die tot het specialisme inwendige geneeskunde (FA) 

behoren:
     
 4002 470013 470024 Transfusie van leucocyten met afname bij de donor 

(uitwisselen van de inhoud aan leucocyten van minimum 
2 liter bloed) N 100

      
    "K.B. 10.8.2005" (in werking 1.11.2005) + "K.B. 25.1.2011" (in werking 1.4.2011) + 

"K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) 
"  470271  Medisch toezicht op een hoog risico transfusie van volledig 

bloed, packed cells, bloedplaatjes-, granulocyten- of 
lymfocytenconcentraat N 25,5 "

      
    "K.B. 10.8.2005" (in werking 1.11.2005) 
    "Deze verstrekking kan maar éénmaal per dag aangerekend worden in de 

volgende situaties : 
     
    1° Poly-getransfuseerde patiënten (ten minste één transfusie per week 

gedurende drie maanden)
     
    2° Ernstig immuungecompromitteerde patiënten (transplantatie van 

stamcellen of vaste organen, hematologische aandoeningen, 
chemotherapie, AIDS, prematuren......). 

     
    De attesterende arts is verantwoordelijk voor het invullen van het document 

dat vermeld is in art. 2, § 1, 10°, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 
houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het 
medisch dossier, bedoel in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, 
gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen, ten behoeve van het 
Transfusiecomité." 

      
 4006 470035 470046 Geschrapt door K.B. 10.9.2009 (in werking 1.11.2009)  
      
 4008 470050 470061 Geschrapt door K.B. 27.3.2003 [in werking 1.4.2003 (K.B. 22.4.2003 + Erratum B.S. 

29.4.2003)]
     
 4007 470072 470083 Geschrapt (verplaatst) door K.B. 18.4.2010 (in werking 1.7.2010)  
      
    "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991)   
    "Installatie van en toezicht op een peritoneale dialyse, inclusief het plaatsen 

van de catheters, met uitsluiting van de peritoneale dialyses verricht voor 
de behandeling van chronische nierinsufficiëntie tijdens de opleiding van 
een patiënt voor chronische autodialyse of tijdens de opneming in een 
ziekenhuis van een patiënt die wordt behandeld met peritoneale dialyse 
thuis: 

     
   470400 de eerste dag N 80
      
   470422 de volgende dagen, per dag, maximum 6 weken N 60 "
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    "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 27.4.2010" (in werking 1.8.2010-
31.12.2011)

    "Tot en met 31 december 2011 zijn de verstrekkingen 470400 en 470422 
voorbehouden voor de geneesheren-specialisten voor inwendige 
geneeskunde of kindergeneeskunde."

     
    "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 27.3.2003" [in werking 1.4.2003 

("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] 
"  470433 470444 Peritoneale dialyse in een verplegingsinrichting tijdens de 

opleiding van een patiënt voor chronische autodialyse langs 
peritoneale weg (gedurende maximum drie opeenvolgende 
weken) per dag N 115 "

      
    "K.B. 27.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] 
"  470374 470385 Peritoneale dialyse in een verplegingsinrichting ten gevolge 

van een chronische nierinsufficiëntie tijdens de hospitalisatie 
wegens een intercurrente aandoening van een patiënt die 
met peritoneale autodialyse wordt behandeld per dag N 90 "

      
    "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 27.3.2003" [in werking 1.4.2003 

("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] + "K.B. 27.4.2010" (in werking 
1.8.2010-31.12.2011) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012) 

    "Tot en met 31 december 2011 zijn de verstrekkingen 470433-470444 en 
470374-470385 voorbehouden voor de geneesheren-specialisten voor 
inwendige geneeskunde of kindergeneeskunde, die verantwoordelijk zijn 
voor een erkend centrum voor de behandeling van chronische 
nierinsufficiëntie dat toestemming heeft om dialyses thuis te verrichten."

     
    "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + 

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010) + 
"K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012) 

"  470455 470466 Extrarenale zuivering, verricht wegens acute 
nierinsufficiëntie volgens de techniek van de hemodialyse of 
van intermitterende hemofiltratie, of verricht voor de 
behandeling van een intoxicatie volgens de techniek van de 
hemodialyse of hemo-infusie, of verricht voor de 
behandeling van een aandoening die verband houdt met de 
aanwezigheid van toxische endogene proteïnen, volgens de 
techniek van de plasmafiltratie, per zitting, maximum één 
zitting per 24 uur en maximum zes weken behandeling, 
inclusief het hemofiltratiemateriaal en het 
hemodialysemateriaal K 464 "

      
    "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + 

"K.B. 27.4.2010" (in werking 1.8.2010-31.12.2011) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 
1.12.2012) 

    "Tot en met 31 december 2011 is de verstrekking 470466 voorbehouden 
voor de geneesheren-specialisten voor inwendige geneeskunde of 
kindergeneeskunde, in een erkend centrum voor de behandeling van 
chronische nierinsufficiëntie."

     
  470492 470503 Geschrapt door K.B. 20.9.2012 (in werking 1.12.2012)  
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    ["K.B. 7.6.1991" + "K.B. 3.10.1991" + "K.B. 23.12.1991" (in werking 1.1.1991)] + 
"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012) 

"  470470 470481 Extrarenale zuivering, verricht voor de behandeling van een 
chronische nierinsufficiëntie in een ziekenhuis volgens de 
techniek van de hemodialyse of de intermitterende 
hemofiltratie, inclusief het hemofiltratiemateriaal en het 
hemodialysemateriaal K 406 "

      
    "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 27.4.2010" (in werking 1.8.2010-

31.12.2011) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012)
    "Tot en met 31 december 2011 is de verstrekking 470470-470481 

voorbehouden voor de geneesheren-specialisten voor inwendige 
geneeskunde of kindergeneeskunde, die verantwoordelijk zijn voor een 
erkend centrum voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie."

        
    "K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010)
"  470956 470960 Plasmawisseling (of therapeutische plasmaferese) of 

bloedcelwisseling (of therapeutische cytaferese) van 
minimum 1 bloedvolume door middel van een 
cellenseparator, inclusief disposable materiaal K 464 "

     
    "K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011)

+ "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012)
    "De verstrekking 470956-470960 mag niet gecumuleerd worden met de 

verstrekkingen 470013-470024, 470271, 470455-470466, 470470-470481, 
474331-474342 en 474714-474725."

        
    "K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006)
    "Hematologische transplantaties    
        
  470514 470525 Collecte, kwaliteitscontrole, bevriezen en bewaren van 

autologe perifere hematopoïetische bloedstamcellen K 402
       
  470536  470540 Collecte, kwaliteitscontrole, eventueel bevriezen en bewaren 

van autologe of allogene hematopoïetische bloedstamcellen 
uit het beenmerg K 536  

       
  470551 470562 Collecte, kwaliteitscontrole, eventueel bevriezen en bewaren 

van allogene perifere hematopoïetische bloedstamcellen  K 536  
       
  470573 470584 Op een bepaalde ontvanger gerichte collecte, 

kwaliteitscontrole, bevriezen en bewaren van allogene 
hematopoïetische bloedstamcellen uit de navelstreng, met 
uitsluiting van de aanleg van een navelstrengbloedbank K 536

       
  470595 470606 Collecte, kwaliteitscontrole, eventueel bevriezen en bewaren 

van een concentraat van allogene lymfocyten K 536  
       
  470610 470621 Positieve selectie via het CD34-antigeen van een 

concentraat van allogene hematopoïetische bloedstamcellen 
met uitsluiting van autologe transplantatie K 2681  
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    De verstrekkingen 470514 - 470525, 470536 - 470540, 470551 - 470562, 
470573 - 470584, 470595 - 470606, 470610 - 470621 kunnen ook 
aangerekend worden door een geneesheer-specialist voor klinische 
biologie.  

        
    Alle door de EBMT (European Group for Blood and Marrow 

Transplantation) - « guidelines » aanbevolen verstrekkingen van klinische 
biologie bij de donor zijn inbegrepen in het honorarium van de 
verstrekkingen 470514 - 470525, 470536 - 470540, 470551 - 470562, 
470573 - 470584, 470595 - 470606, 470610 - 470621.  

        
  470632 470643 Autologe transplantatie van hematopoïetische 

bloedstamcellen na myeloablatie K 1020  
      
  470654 470665 Allogene transplantatie van hematopoïetische 

bloedstamcellen K 1020 "
       
    "K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006) + "K.B. 18.8.2010" (in werking 1.10.2010)
"   470680 Coordinatie van de transplantatie van allogene 

hematopoïetische bloedstamcellen ingeval van een 
verwante donor K 1347 "

       
    "K.B. 18.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 6.12.2012" (in werking 1.2.2013)  
"   470864 Coordinatie van de transplantatie van allogene 

hematopoïetische bloedstamcellen ingeval van een niet-
verwante donor K 4536 "

      
    "K.B. 18.8.2010" (in werking 1.10.2010)  
    "De verstrekking 470864 dekt :  
    a) de kosten voor de typages bij potentiële niet-verwante donoren in België;
    b) de kosten voor afname van de cellen bij een niet-verwante donor in 

België; 
    c) de registratiekosten bij nationale en internationale organisaties 

verantwoordelijk voor de registratie en selectie van receptoren en donoren 
van bloedstamcellen;" 

    "K.B. 6.12.2012" (in werking 1.2.2013)
    "d) de transportkosten voor de bloedstalen voor de confirmatorytyping, 

zowel vanuit binnen- als vanuit buitenland." 
      
    "K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006)
"  470691 470702 Voorbereiding van een gezonde donor voor de afname van 

allogene bloedstamcellen of lymfocyten K 432
       
  470713 470724 Voorbereiding van een patient voor de transplantatie van 

autologe of allogene hematopoïetische bloedstamcellen K 201 "
        
    "K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006) + "K.B. 18.8.2010" (in werking 1.10.2010)
    "De verstrekkingen 470680 en 470864 kunnen niet gecumuleerd worden 

met de verstrekking 318253-318264.  
     
    De verstrekkingen 470680 en 470864 kunnen niet gecumuleerd worden 

met de verstrekkingen 318135-318146 of 470573-470584."  
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    "K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006) + "K.B. 6.12.2012" (in werking 1.2.2013) 
    "De verstrekking 470632-470643 kan slechts geattesteerd worden door 

centra voor autologe transplantatie van hematopoïetische bloedstamcellen 
die beantwoorden aan de volgende criteria :  

      
    1) zij hebben in de laatste twee kalenderjaren minstens 10 autologe 

transplantaties van hematopoïetische bloedstamcellen per jaar uitgevoerd;  
     
    2) zij hebben de JACIE-accreditatie (Joint AccreditationCommittee of the 

International Society for Cellular Therapy (ISCT) and the European Group 
for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)) procedure opgestart vóór 1 
januari 2013, en zij hebben deze behaald uiterlijk op 31 december 2017."  

      
    "K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006) + "K.B. 18.8.2010" (in werking 1.10.2010) +

"K.B. 6.12.2012" (in werking 1.2.2013)
    "De verstrekkingen 470551-470562, 470573-470584, 470595-470606, 

470610-470621, 470654-470665, 470680, 470691-470702 en 470864 
kunnen slechts geattesteerd worden door centra van allogene 
transplantatie van hematopoïetische bloedstamcellen die beantwoorden 
aan de volgende criteria :

      
    1) zij hebben in de laatste twee kalenderjaren minstens 10 allogene 

transplantaties van hematopoïetische bloedstamcellen per jaar uitgevoerd;  
     
    2) zij hebben de JACIE-accreditatie procedure opgestart vóór 1 januari 

2013, en zij hebben deze behaald uiterlijk op 31 december 2017."  
      
    "K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006)
    "Er moet een coherent programma van hematologische transplantaties 

bestaan. Dit programma wordt bij de eerste aanrekening van een 
stamcellentransplantatie medegedeeld aan de Dienst Geneeskundige 
Verzorging van het RIZIV en aan de Belgische Vereniging voor 
Hematologie, die een Peer review organiseert. De voor de Peer review mee 
te delen gegevens worden door de Belgische Vereniging voor Hematologie 
vastgesteld. Een cijfermatig overzicht, globaal en per centrum, wordt elk 
jaar overgemaakt aan de Technische Geneeskundige Raad ingesteld bij de 
Dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV."  

      
    "K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006) + "K.B. 18.8.2010" (in werking 1.10.2010)
    "Een tegemoetkoming in de kosten van de typering van potentiële donors 

met het oog op het vinden van een compatibele donor in het buitenland, 
evenals in de kosten met betrekking tot de afname van deze 
hematopoïetische bloedstamcellen en de verzekering van de donor in het 
buitenland kan door het College van Geneesheren-directeurs worden 
toegekend op voorwaarde dat vooraleer met de typeringen wordt 
begonnen, de rechthebbende in het nationaal register is ingeschreven als 
kandidaat receptor en op voorwaarde dat wordt aangegeven dat het 
nationaal register van de kandidaten beenmergdonors eerst wordt 
geraadpleegd. Slechts in gemotiveerde gevallen van medische 
hoogdringendheid kan de opzoeking zowel in binnen- als in buitenland 
tegelijk starten.  

      
    Een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer van een buitenlandse 

donor van hematopoïetische bloedstamcellen mag onder dezelfde 
voorwaarden worden toegestaan.  
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    Het bedrag voor de bijkomende tegemoetkoming voor onkosten wordt 
vastgesteld door het genoemde College op basis van een via de 
verzekeringsinstelling ingediende individuele aanvraag die is gestaafd met 
een uitvoerig medisch verslag en de gedetailleerde onkostenstaten omvat. 
De tegemoetkoming mag de kosten van de inschrijving in een register van 
kandidaat receptors niet dekken."  

      
    "K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006) + "K.B. 6.12.2012" (in werking 1.2.2013)
    "Alle verstrekkingen uitgevoerd op de potentiële donor(en) en de 

hospitalisatiekosten worden aangerekend aan de ontvanger, met dien 
verstande dat aangemerkt wordt dat ze betrekking hebben op de donor, en 
op voorwaarde dat er effectief een transplantatie plaats heeft."  

      
    "K.B. 18.9.2008" (in werking 1.12.2008) + "K.B. 10.1.2013" (in werking 1.2.2013)
"  470735 470746 Kwalitatieve en audiovelocimetrische evaluatie van (arteriële 

en/of veneuze) circulatieverschijnselen door Dopplereffect, in 
arterioveneuze fistels voor hemodialyse, buiten de 
heelkundige verstrekkingen, met protocol en besluit op basis 
van gestandaardiseerde Dopplerogrammen K 15

     
    De verstrekking 470735-470746 mag maximum 12 keer per jaar worden 

aangerekend."  
      
    "K.B. 9.2.2009" (in werking 1.5.2009)  
"  470750 470761 Opzoeken van een onmiddellijke allergische overgevoeligheid 

door kras- of prick- (voor voeding prick-to-prick) tests met 
verse  (« native ») voedingsstoffen (minimum 5 testen) en/of 
een geneesmiddelencomponent (minimum 5 testen) en 
controleoplossingen, met syntheseverslag K 30

      
  470772 470783 Opzoeken van een uitgestelde allergische overgevoeligheid 

voor een geneesmiddel of bepaalde voedingstoffen door 
patchtests (minimum 5 testen), met aflezen op latere 
tijdstippen, met syntheseverslag K 30

      
    De verstrekkingen 470750-470761 en 470772-470783 kunnen niet onderling 

gecumuleerd worden tijdens dezelfde zitting.  
     
  470794 470805 Opzoeken in ziekenhuismilieu van een overgevoeligheid aan 

een geneesmiddel (of zijn componenten) na negatieve kras- of 
pricktests voor dat geneesmiddel (of zijn componenten) door 
intradermoreacties met toenemende doses van allergeen, met 
syntheseverslag K 250

      
  470816 470820 Opzoeken in ziekenhuismilieu van een overgevoeligheid aan 

gifstof van hymenopterae na negatieve pricktests door 
intradermoreacties met verdunningreeksen van een of 
meerdere gifstoffen met onmiddellijke aflezing, met 
syntheseverslag K 200
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  470831 470842 Opzoeken in ziekenhuismilieu van een overgevoeligheid aan 
(componenten van) voedingsstoffen of geneesmiddelen, na 
negatieve of bij vals positieve pricktests en verantwoording in 
het verslag, door opeenvolgende toediening van toenemende 
doses via orale of parenterale weg, met syntheseverslag K 350

      
    De verstrekkingen 470794-470805, 470816-470820 en 470831-470842 

mogen slechts worden uitgevoerd in ziekenhuismilieu in de onmiddellijke 
nabijheid van een dienst intensieve zorgen met beschikbaarheid van 
reanimatiemogelijkheden en onder permanent medisch toezicht.  

      
    De verstrekkingen 470750-470761, 470772-470783, 470794-470805, 

470816-470820 en 470831-470842 mogen eveneens worden uitgevoerd en 
aangerekend door een geneesheer-specialist voor pneumologie of voor 
kindergeneeskunde of voor dermato-venereologie."  

      
    b) De verstrekkingen die tot het specialisme pneumologie (FG) behoren:
     
 4101 471015 471026 Geschrapt door K.B. 27.4.2010 (in werking 1.8.2010)  
      
 4102 471030 471041 Geschrapt door K.B. 27.4.2010 (in werking 1.8.2010)  
      
 4104 471052 471063 Pleuroscopie, met of zonder afname voor biopsie K 50
      
 4105 471074 471085 Pleuroscopie, met sectie van vergroeiïngen K 75
      
 4111 471251 471262 ** Volledige spirografie met bepalen van maximum adem 

minuten volume K 10
      
 4112 471273 471284 ** Spirografie met bronchodilatatieproef K 20
      
 4113 471295 471306 ** Spirografie met pharmacodynamische provocatieproef al 

dan niet gevolgd van bronchodilatatie K 35
      
 4114 471310 471321 ** Bepalen van het residuair volume K 40
      
 4115 471332 471343 Geschrapt door K.B. 28.2.2014 (in werking 1.7.2014)  
      
 4116 471354 471365 ** Meten van diffusiecapaciteit K 40
      
    "K.B. 28.2.2014" (in werking 1.7.2014)  
    "De verzekering vergoedt de meting van de diffusiecapaciteit niet, die voor 

de follow-up van een stabiele astma wordt verricht, behalve als er in het 
dossier sprake is van :

      
    1. ofwel een vermoeden van concomitante chronische obstructieve 

broncho-pneumopathie (zoals bij rokers, progressieve achteruitgang van de 
longfunctie, alfa-1-antitrypsinedeficiëntie, bronchiëctasie);  

      
    2. ofwel tekenen van een concomitante ziekte zoals crepitaties, een 

ontsteking, een onverklaarde hypoxemie, een infiltraat aangetoond door 
beeldvorming, een geassocieerde immunologische aandoening, een 
restrictief of irreversibel bestanddeel van het obstructiesyndroom, een 
pulmonale hypertensie."  
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 4117 471376 471380 ** Studie van de ventilatiemechaniek K 40
      
    "K.B. 28.2.2014" (in werking 1.7.2014)  
    "De verzekering vergoedt de meting van de resistentie niet, die voor de 

follow-up van een chronische obstructieve bronchopneumopathie wordt 
verricht, behalve als er in het dossier sprake is van :  

      
    1. ofwel een vermoeden van concomitant astma (antecedenten, allergie, 

reversibiliteit, niet-rokers, alfa-1-antitrypsinedeficiëntie);  
      
    2. ofwel een ziekte van de centrale luchtwegen."  
      
    "K.B. 10.6.2002" (in werking 1.8.2002) vernietigd door het Arrest nr. 160.273 van 

19 juni 2006 van de Raad van State (B.S. 19 juli 2006) + "K.B. 28.1.2003" (in 
werking 1.5.2003) + "K.B. 26.3.2003" (in werking 1.5.2003) vernietigd door het 
Arrest nr. 159.179 van 23 mei 2006 van de Raad van State (B.S. 20 juli 2006) 

" 4118 471391 471402 ** Ergospirometrie K 60 "
      
    "K.B. 17.8.2007" (in werking 1.10.2007)  
    "Ergospirometrie is slechts aanrekenbaar :  
      
    1° ter evaluatie van de functionele capaciteit met bepaling van de cardiale, 

de pulmonale en de perifere weerslag bij patiënten met ernstig hartfalen, 
ernstig kleplijden of ernstig congenitaal hartlijden, ter gelegenheid van een 
cardiale revalidatiebehandeling, enkel in de diensten die voorkomen op de 
lijst opgesteld door het College van geneesheren-directeurs in toepassing 
van punt B van hoofdstuk IV van de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 
januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de 
revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria 
en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de 
verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen; 

      
    2° ter etiologische evaluatie van de dyspnoe wanneer na longfunctioneel 

bilan in rust de diagnose onduidelijk blijft; 
      
    3° ter fysiologische kwantificering van de longpathologie met het oog op 

precieze bepaling van de resterende arbeidscapaciteit, met het oog op 
longchirurgie of met het oog op een uit te voeren revalidatiebehandeling. 

      
    Het onderzoek omvat een gedetailleerde interpretatie van de 

cardiovasculaire en respiratoire parameters, met inbegrip van de anaerobe 
drempel, van de longfunctieparameters en van de bloedgassen, met een 
eindconclusie. 

      
    De indicatie tot het uitvoeren van ergospirometrie volgens bovenvermelde 

indicaties wordt gedocumenteerd in het medisch dossier. 
     
    De prestatie 471391-471402 mag niet worden aangerekend bij een patiënt 

met louter angor pectoris." 
      
 4119 471413 471424 Geschrapt door K.B. 27.4.2010 (in werking 1.8.2010)  
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    ** Exsufflatie van spontane pneumothorax, inclusief radioscopie (maximum 
4 exsufflaties) :

     
 4131 471516 471520 Eerste exsufflatie K 30
      
 4132 471531 471542 De volgende K 15
      
 4133 471553 471564 ** Exsufflatie van spontane pneumothorax door 

voortdurende aspiratie, inclusief radioscopisch onderzoek bij 
het plaatsen van de drain K 40

      
 4134 471575 471586 Tot stand brengen van een pneumomediastinum K 40
      
    "K.B. 18.2.1997" (in werking 1.4.1997)   
"  471612 471623 Tracheoscopie met verwijderen van tumors en/of coagulatie 

van letsels K 70 "
      
    "K.B. 18.2.1997" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 19.8.2011" (in werking 1.11.2011)
" 4140 471715 471726 Bronchoscopie zonder afname voor biopsie K 100
      
 4141 471730 471741 Bronchoscopie met afname voor biopsie, en/of verwijderen 

van tumors, en/of coagulatie van letsels K 100
      
 4142 471752 471763 Bronchoscopie met transcarinale punctie en eventuele 

radioscopische controle K 115 "
      
    "K.B. 19.8.2011" (in werking 1.11.2011)
" 4143 471774 471785 Bronchoscopie met bronchoalveolair wassen (min. 100 ml) K 120 "
      
    "K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 18.2.1997" (in werking 1.4.1997) + 

"K.B. 19.8.2011" (in werking 1.11.2011) 
" 4144 471796 471800 Bronchoscopie met extractie van vreemde lichamen of 

plaatsing van een prothetisch element K 150 "
      
    "K.B. 19.8.2011" (in werking 1.11.2011)
" 4145 471811 471822 Bronchoscopie met perifere pulmonaire afnamen voor 

biopsie (ofwel veelvuldige afnamen, minimum 5, ofwel 
geleide afname in geval van perifere tumor), inclusief de 
eventuele radioscopische controle K 130 "

      
    Die verstrekkingen mogen noch onderling, noch met verstrekking nr. 

351035 - 351046 worden gecumuleerd.
     
    "K.B. 19.9.2008" (in werking 1.3.2009)
"  471833 471844 Echo-endoscopie van de bronchi K 220
      
  471855 471866 Echo-endoscopie van de bronchi met punctie van 

extramuraal weefsel (disposable materiaal niet inbegrepen) K 250
     
    De verstrekkingen 471833-471844 en 471855-471866 zijn met geen enkele 

andere endoscopische verstrekking noch echografie cumuleerbaar, 
behalve met de verstrekkingen 473852-473863 en 473874-473885." 
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    "K.B. 5.9.2001" (in werking 1.10.2001) + Erratum B.S. 13.11.2001 + "K.B. 
27.4.2010" (in werking 1.8.2010) + "K.B. 28.2.2014" (in werking 1.7.2014) 

    "Voor de verstrekkingen nrs. 471052 - 471063, 471251 - 471262, 471273 -
471284, 471295 - 471306, 471310 - 471321, 471354 - 471365, 471376 -
471380, 471391 - 471402, 471516 - 471520, 471531 - 471542, 471553 -
471564, 471575 - 471586, 471612 - 471623, 471715 - 471726, 471730 -
471741, 471752 - 471763, 471774 - 471785, 471796 - 471800, 471811 -
471822, verricht bij kinderen jonger dan 7 jaar wordt de betrekkelijke 
waarde verhoogd met 13 %."

     
    "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)
    "c) verstrekkingen die tot het specialisme gastro-enterologie behoren :
     
    I. Diagnostische handelingen  
      
  473395 473406 Inbrengen van een katheter in de galwegen of de vena 

portae door transcutane punctie K 112
      
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht. 
      
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie. 
     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor het 

inbrengen van een endoprothese in de galwegen langs de huid (473535 –
473546). 

     
    De verstrekking dekt de radioscopische controle. 
     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
     
  473410 473421 Inbrengen van een katheter in de venae hepaticae door 

transcutane punctie K 124
      
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht. 
      
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie.
     
    De verstrekking dekt de radioscopische controle. 
     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
     
  473874 473885 Een of meer afnamen van weefsel met behulp van een 

naald doorheen de wand van het spijsverteringskanaal, door 
middel van echo-endoscopie K 30

      
    De handeling wordt verricht bij vermoeden van kanker. 
     
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie of pneumologie. 
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    De handeling wordt gecumuleerd met : 
    a) ofwel een echo-endoscopie van de bovenste gastro-intestinale 

tractus (473852 – 473863); 
    b) ofwel een anorectale echo-endoscopie (473896 – 473900). 
      
  473933 473944 Onderzoek van het spijsverteringskanaal door middel van 

een endoscopische videocapsule K 138
      
    De handeling wordt verricht voor een onverklaarde ferriprieve anemie 

ondanks endoscopische onderzoeken van het hogere spijsverteringskanaal 
en van het colon. 

     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie of pediatrie.
     
    De verstrekking dekt de opstelling van een verslag. 
     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
     
  474736 474740 Onderzoek van de gal- en pancreaswegen door middel van 

endoscopie K 100
      
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.   
       
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie.
     
    De handeling wordt gecumuleerd met : 
    a) ofwel een katheterisatie van de gal- en pancreaswegen door middel 

van endoscopie (473734 – 473745); 
    b) ofwel een procedure die een katheterisatie van de gal- en 

pancreaswegen omvat (473690 – 473701, 473712 – 473723, 
473830 – 473841). 

     
    Endoscopieën van het spijsverteringsstelsel langs orale weg : 
     
  472356 472360 Onderzoek van de oesophagus door middel van endoscopie K 51
      
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie, heelkunde, geriatrie, otorhinolaryngologie, inwendige 
geneeskunde, medische oncologie of pediatrie. 

     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : 
    a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg 

(473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745); 
    b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel 

langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 
474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 –
473841). 

     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
     
  473056 473060 Onderzoek van het hogere spijsverteringskanaal door 

middel van endoscopie K 106
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    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie, heelkunde, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische 
oncologie of pediatrie. 

     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : 
    a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg 

(472356 – 472360, 473093 – 473104, 473734 – 473745); 
    b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel 

langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 
474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 –
473841)." 

     
    "K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017)
    "De verstrekking wordt toegekend maximum een keer per 3 jaar, tenzij de 

rechtvaardiging voor een kortere termijn in het verslag van het onderzoek 
wordt vermeld."  

     
    "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)
    "De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 

jaar. 
      
  473093 473104 Onderzoek van de dunne darm met een endoscoop die is 

uitgerust met een hulpmiddel om het inbrengen ervan langs 
orale weg te vergemakkelijken K 138

      
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.  
       
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie of pediatrie. 
     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : 
    a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg 

(472356 – 472360, 473056 – 473060, 473734 – 473745); 
    b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel 

langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 
474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 –
473841). 

     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
     
  473734 473745 Katheterisatie van de gal- en pancreaswegen K 132
      
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.  
      
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie of pediatrie. 
     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : 
    a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg 

(472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104); 
    b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel 

langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 
474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 –
473841). 

     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
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    Endoscopieën van het spijsverteringskanaal langs anale weg : 
     
  472452 472463 Onderzoek van het rectum en van het sigmoïd of het colon 

tot de linkerhoek van het colon, door middel van endoscopie K 40
      
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie, heelkunde, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische 
oncologie of pediatrie. 

     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :  
    a) een rectoscopie (472511 – 472522); 
    b) een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg 

(474751 – 474762, 473432 – 473443, 473174 – 473185). 
     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar. 
     
  473174 473185 Onderzoek van het colon tot de ileocoecale klep, door 

middel van endoscopie K 141
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische oncologie of 
pediatrie. 

     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :  
    a) een rectoscopie (472511 – 472522); 
    b) een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg 

(474751 – 474762, 473432 – 473443, 472452 – 472463). 
     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
      
  473432 473443 Onderzoek van het ileum door middel van endoscopie K 141
      
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische oncologie of 
pediatrie.

     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : 
    a) een rectoscopie (472511 – 472522);
    b) een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg 

(474751 – 474762, 473174 – 473185, 472452 – 472463). 
     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
      
  474751 474762 Onderzoek van het ileum met een endoscoop die is uitgerust 

met een hulpmiddel om het inbrengen ervan langs anale 
weg te vergemakkelijken K 150

      
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie of pediatrie. 
     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : 
    a) een rectoscopie (472511 – 472522); 
    b) een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg 

(472452 – 472463, 473174 – 473185, 473432 – 473443). 
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    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
     
    Echo-endoscopieën :
     
  473852 473863 Onderzoek van het hogere spijsverteringskanaal en de 

naburige organen met een echo-endoscoop K 220
      
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.  
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie of pneumologie.
     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : 
    a) een abdominale echografie (469416 – 469420, 469431 – 469442, 

469453 – 469464, 469556 – 469560, 469571 – 469582, 469615 –
469626, 469173 – 469184); 

    b) een digestieve echo-endoscopie (473896 - 473900); 
    c) een digestieve endoscopie langs orale weg (472356 – 472360, 

473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745); 
    d) een procedure die een digestieve endoscopie langs orale weg 

omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 
473675 – 473686, 473690 – 473701, 473830 - 473841), met 
uitzondering van het inbrengen van een prothese in de gal- of 
pancreaswegen. 

     
  473896 473900 Onderzoek van de anus, van het rectum en de naburige 

organen met een echo-endoscoop K 180
      
    De handeling wordt verricht bij vermoeden van kanker. 
      
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie. 
     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : 
    a) een abdominale echografie (469416 – 469420, 469431 – 469442, 

469453 – 469464, 469556 – 469560, 469571 – 469582, 469615 –
469626, 469173 – 469184); 

    b) een echo-endoscopie (471833 – 471844, 471855 – 471866, 473852 
– 473863); 

    c) een digestieve endoscopie langs anale weg (474751 – 474762, 
473432 – 473443, 473174 – 473185, 472452 - 472463); 

    d) een procedure die een digestieve endoscopie langs anale weg 
omvat (473675 – 473686). 

     
    Metingen : 
     
  473255 473266 Meting van stabiele isotopen in de eindproducten van het 

metabolisme met een massaspectrograaf K 146
      
    De handeling wordt verricht voor de vaststelling van een gastro-intestinale 

aandoening. 
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie, geriatrie, inwendige geneeskunde, nucleaire geneeskunde, 
medische oncologie of pediatrie. 
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    De verstrekking dekt de toegediende producten en de analyse van 
minstens vijf monsters.

     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
      
  473491 473502 Meting van het waterstof in de ademlucht na toediening van 

een substraat K 67
      
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie. 
     
    De verstrekking dekt het toegediende substraat, een minimum van zes 

bepalingen van het uitgeademde waterstof en de opstelling van een 
verslag. 

     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
     
  473012 473023 Meting van de drukken in het spijsverteringskanaal door 

middel van een manometrische sonde K 24
      
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie of pediatrie. 
     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een 

meting van de druk in het spijsverteringskanaal (472076 – 472080, 473034 
– 473045). 

     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
     
  472076 472080 Meting van de druk in de oesophagus, tegelijkertijd op drie 

niveaus K 60
      
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie of pediatrie.
     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een 

meting van de druk in het spijsverteringskanaal (473012 – 473023, 473034 
– 473045).

     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar 
       
  473034 473045 Meting van de druk in het rectum en het aarskanaal, 

tegelijkertijd op drie niveaus K 60
      
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie of pediatrie. 
     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een 

meting van de druk in het spijsverteringskanaal (472076 – 472080, 473012 
– 473023).

     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
     
    Registreringen : 
     
  473594 473605 Registrering van de pH, gedurende 24 uur, in de 

oesophagus K 45
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    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie. 
     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een 

registrering van de druk, de pH of de impedantie in de oesophagus (473616 
– 473620, 473631 – 473642, 474670 – 474681). 

     
    De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit 

de tracés worden gevoegd. 
     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
      
  473616 473620 Registrering van de druk, gedurende 24 uur, op minstens 3 

niveaus van de oesophagus K 90
      
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie of pediatrie. 
     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een 

registrering van de druk, de pH of de impedantie in de oesophagus (473594 
– 473605, 473631 – 473642, 474670 – 474681). 

     
    De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit 

de tracés worden gevoegd. 
     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
     
  473631 473642 Registrering van de pH en de druk, gedurende 24 uur, op 

minstens 3 niveaus van de oesophagus K 135
      
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie of pediatrie. 
     
    De verstrekking mag niet worden gecumuleerd met een verstrekking voor 

een registrering van de druk, de pH of de impedantie in de oesophagus 
(473594 – 473605, 473616 – 473620 en 474670 – 474681). 

     
    De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit 

de tracés worden gevoegd. 
     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
      
  474670 474681 Registrering van de pH en de impedantie, gedurende 24 uur, 

op minstens 3 niveaus van de oesophagus K 150
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie of pediatrie. 
     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een 

registrering van de pH of van de druk in de oesophagus (473594-473605, 
473616-473620 en 473631-473642). 

     
    De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit 

de tracés worden gevoegd. 
     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
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    II. Therapeutische handelingen 
     
  472091 472102 Dilatatie van de oesophagus met behulp van een 

pneumatische sonde K 150
      
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht. 
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie of pediatrie. 
     
    De verstrekking dekt de radioscopische controle. 
     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
     
  472113 472124 Hemostase van oesophagusspataders met behulp van een 

tamponnadesonde K 40
      
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht. 
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie, anesthesie-reanimatie, heelkunde, inwendige geneeskunde, 
pediatrie, acute geneeskunde of urgentiegeneeskunde. 

     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar. 
      
  472393 472404 Extractie van een of meer vreemde lichamen van het 

spijsverteringskanaal door middel van endoscopie K 50
      
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie, heelkunde, geriatrie, acute geneeskunde, 
urgentiegeneeskunde, inwendige geneeskunde, pediatrie, medische 
oncologie, otorhinolaryngologie.

     
    De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de 

oesophagus (472356 – 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 
– 473060) of het colon (472452 – 472463). 

     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
     
  472496 472500 Openleggen van een aarsfistel in de sfincter K 90
      
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie.    
     
  473211 473222 Uitsnijden van een of meer poliepen in het colon, het ileum 

of het jejunum, door middel van endoscopie en met een 
diathermische lus K 100 "

      
    "K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017)  
    "De handeling wordt niet uitgevoerd voor een diminutieve poliep ≤ 5 mm in 

het rectosigmoïd."  
    
    "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)
    "De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.
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    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie. 
     
    De handeling wordt gecumuleerd met een onderzoek van het lagere 

spijsverteringskanaal langs endoscopische weg (472452 – 472463, 473093 
– 473104, 473174 – 473185, 473432 – 473443, 474751 – 474762). 

     
    De verstrekking mag eenmaal per jaar worden verleend. 
     
    De verstrekking dekt het verslag van de procedure, waarbij het verslag van 

het pathologisch-anatomisch onderzoek wordt gevoegd. 
     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
      
  473270 473281 Behandeling van spataders van het spijsverteringskanaal, 

door middel van endoscopie K 118
      
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie of pediatrie. 
     
    De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de 

oesophagus (472356 – 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 
– 473060), de dunne darm (473093 – 473104) of het colon (472452 –
472463, 473174 – 473185).

     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
      
  473535 473546 Inbrengen van een endoprothese in de galwegen langs de 

huid K 225
     
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht. 
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie. 
     
    De verstrekking mag niet worden gecumuleerd met een verstrekking voor 

het inbrengen van een katheter in de galwegen of de vena portae door 
transcutane punctie (473395 – 473406). 

     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
      
  473292 473303 Inbrengen van een endoprothese in het 

spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie K 104
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie of pediatrie. 
     
    De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de 

oesophagus (472356 - 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 -
473060), het jejunum (473093 – 473104) of het colon (472452 - 472463, 
473174 – 473185).

     
    De verstrekking dekt de radioscopische controle.
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  474773 474784 Fragmenteren van een of meer gal- of pancreasstenen met 
behulp van een laser of elektrohydraulische sonde K 150

      
    De handeling wordt verricht voor stenen die refractair zijn voor de klassieke 

technieken.
     
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht. 
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie.
     
    De handeling mag worden gecumuleerd met een katheterisatie van de 

galwegen (473734 - 473745), een extractie van een of meer gal- of 
pancreasstenen (473830 - 473841) of het inbrengen van een prothese in 
de gal- of pancreaswegen (473712 - 473723). 

      
  473675 473686 Vernietiging van een of meer hemorragische letsels of 

angiodysplasieën van het spijsverteringskanaal, door middel 
van endoscopie K 150

     
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie.
     
    De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de 

oesophagus (472356 – 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 
– 473060), de dunne darm (473093 – 473104, 473432 – 473443, 474751 –
474762) of het colon (472452 – 472463, 473174 – 473185). 

     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
      
  474891 474902 Vernietiging van een of meer letsels van het 

spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie K 40
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie, inwendige geneeskunde, otorhinolaryngologie of pediatrie. 
     
    De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de 

oesophagus (472356 – 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 
– 473060) of de dunne darm (473093 – 473104, 473432 – 473443, 474751 
– 474762).

     
  473771 473782 Hemostase van het spijsverteringskanaal, door middel van 

endoscopie K 250
      
    De handeling wordt verricht voor een bloeding waarvan de omvang een 

onmiddellijke levensbedreiging inhoudt.
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie, de inwendige geneeskunde en de pediatrie. 
     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : 
    a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel (472356 – 472360, 

473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745, 472452 –
472463, 473174 – 473185, 473432 – 473443, 474751 – 474762;
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    b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel 
omvat (474832 – 474843, 474854 – 474865, 474876 – 474880, 
473690 – 473701, 4733712 – 473723, 473830 – 473841). 

     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
     
  473815 473826 Dilatatie van een of meer stricturen van het 

spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie K 50
      
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie of pediatrie.
     
  473911 473922 Draineren van een of meer abdominale vochtophopingen 

doorheen de wand van het spijsverteringskanaal, door 
middel van endoscopie K 350

      
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie. 
     
  473955 473966 Uitsnijden van een of meer poliepen van het colon, het ileum 

of het jejunum, door middel van endoscopie en met een 
diathermische lus K 45 "

     
    "K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017)
    "De handeling wordt niet uitgevoerd voor een diminutieve poliep ≤ 5 mm in 

het rectosigmoïd."  
     
    "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)
    "De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie.
     
    De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van het 

lagere spijsverteringskanaal (473093 – 473104, 473432 – 473443, 474751 
– 474762, 473174 – 473185, 472452 – 472463).

     
    De verstrekking dekt het verslag van de procedure, waarbij het verslag van 

het pathologisch-anatomisch onderzoek wordt gevoegd. 
     
  473970 473981 Uitsnijden van een tumor van het spijsverteringskanaal door 

submucosale dissectie, door middel van endoscopie K 200
      
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie. 
     
    De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van het 

hogere spijsverteringskanaal (473056 - 473060) of een coloscopie (473174 
– 473185, 472452 – 472463).
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    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een 
handeling ter aanvulling van een digestieve endoscopie (474736 – 474740, 
473874 – 473885, 472393 – 472404, 473211 – 473222, 473270 – 473281, 
473292 – 473303, 474773 – 474784, 473675 – 473686, 474891 – 474902, 
473815 – 473826, 473911 – 473922, 473955 – 473966, 473970 – 473981), 
met uitzondering van de behandeling van een fistel of perforatie van het 
spijsverteringskanaal. 

      
    De verstrekking dekt het verslag van de procedure, waarbij het verslag van 

het pathologisch-anatomisch onderzoek wordt gevoegd. 
     
  474795 474806 Uitsnijden van een tumor van het spijsverteringskanaal door 

technieken van mucosectomie, door middel van endoscopie K 150
      
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie. 
     
    De handeling wordt gecumuleerd met : 
    a) ofwel een katheterisatie van de galwegen (473734 - 473745) of een 

procedure die een katheterisatie van de galwegen omvat (473690 –
473701, 473712 - 473723); 

    b) ofwel een endoscopisch onderzoek van het hogere 
spijsverteringskanaal (473056 - 473060), de dunne darm (473093 -
473104), het ileum (473432 - 473443, 474751 – 474762) of van het 
colon (473174 – 473185, 472452 – 472463). 

      
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een 

handeling ter aanvulling van een digestieve endoscopie (474736 – 474740, 
473874 – 473885, 472393 – 472404, 473211 – 473222, 473270 – 473281, 
473292 – 473303, 474773 – 474784, 473675 – 473686, 474891 – 474902, 
473815 – 473826, 473911 – 473922, 473955 – 473966, 473970 – 473981), 
met uitzondering van de behandeling van een fistel of perforatie van het 
spijsverteringskanaal.

     
    De verstrekking dekt het verslag van de procedure, waarbij het verslag van 

het pathologisch-anatomisch onderzoek wordt gevoegd. 
     
  474810 474821 Behandeling van een fistel of perforatie van het 

spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie K 150
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie. 
     
    Procedures die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs 

orale weg omvatten : 
     
  474832 474843 Sectie van de musculus cricopharyngeus, door middel van 

endoscopie K 245
      
    De handeling wordt verricht voor een divertikel van Zenker. 
     
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht. 
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie.
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    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : 
    a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringsstelsel langs 

orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 
473734 – 473745); 

    b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel 
langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474876 – 474880, 
473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841). 

     
  474854 474865 Vernietiging van hooggradige dysplasie van de oesophagus, 

door middel van radiofrequentie, door middel van 
endoscopie K 245

      
    De handeling wordt verricht voor een oesphagus van Barrett met een 

aangetoonde hooggradige dysplasie. 
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie. 
     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : 
    a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringsstelsel langs 

orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 
473734 – 473745); 

    b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel 
langs orale weg omvat (474832 – 474843, 474876 – 474880, 
473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841). 

     
  474876 474880 Sectie van de muscularis van de oesophagus en van de 

cardia, na submucosale tunneling (POEM), door middel van 
endoscopie K 345

     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie.
     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : 
    a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringsstelsel langs 

orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 
473734 – 473745);

    b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel 
langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 
473690 – 473701, 473830 – 473841).

     
  473690 473701 Sectie van de sfincterspier van de papil van Vater, door 

middel van endoscopie K 250
     
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie.
     
    De verstrekking mag niet worden gecumuleerd met een verstrekking voor : 
    a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringskanaal langs 

orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 
473734 – 473745); 

    b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel 
langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 
474876 – 474880, 473712 – 473723, 473830 – 473841). 
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    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
     
  473712 473723 Inbrengen van een prothese in de gal- of pancreaswegen, 

door middel van endoscopie K 400
     
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie.
     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : 
    a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringskanaal langs 

orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 
473734 – 473745); 

    b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel 
langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 
474876 – 474880, 473690 – 473701, 473830 - 473841). 

     
    De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.
     
  473830 473841 Extractie van een of meer gal- of pancreasstenen tijdens 

een cholangiopancreatografie door middel van endoscopie K 350
     
    De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.
     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-

enterologie.
     
    De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : 
    a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringskanaal langs 

orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 
473734 – 473745); 

    b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel 
langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 
474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 - 473723)." 

     
    d) De verstrekkingen die tot het specialisme kindergeneeskunde (FJ)

behoren: 
     
 5401 474014 474025 Geschrapt door K.B. 30.11.2003 (in werking 1.02.2004)   
       
    "K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 

("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] 
" 5402 474036 474040 ** Punctie van ascitisvocht bij kind jonger dan zeven jaar K 11,3
      
 5403 474051 474062 ** Femorale, jugulaire of longitudinale sinuspunctie bij kind 

jonger dan zeven jaar K 11,3 "
      
    "K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 

("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] + "K.B. 28.5.2008" (in werking 
1.11.2008)

" 5405 474095 474106 ** Lumbale punctie, exploratief of therapeutisch, met 
inbegrip van de naald, bij kind jonger dan zeven jaar K 31 "
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    "K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 
("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]

" 5406 474110 474121 ** Beendermergpunctie bij kind jonger dan zeven jaar K 11,3
      
 5407 474132 474143 ** Pericardiale punctie bij kind jonger dan zeven jaar K 11,3
      
 5408 474154 474165 ** Pleurale punctie bij kind jonger dan zeven jaar K 11,3
      
 5409 474176 474180 ** Ventriculaire of subdurale punctie met of zonder 

inspuiting, bij kind jonger dan zeven jaar K 11,3
      
 5410 474191 474202 ** Punctie van slagader of ader na blootleggen van bloedvat 

bij kind jonger dan zeven jaar K 13,56
      
 5411 474213 474224 ** Pleurale of peritoneale punctie voor evacuatie, met of 

zonder spoeling, met of zonder inspuiting, bij kind jonger dan 
zeven jaar K 20,34 "

      
 5412 474235 474246 Geschrapt door K.B. 23.11.2005 (in werking 1.2.2006)  
      
    "K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 

("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] 
" 5413 474250 474261 ** Maagcatheterisatie bij kind jonger dan zeven jaar K 9,04
      
 5414 474272 474283 ** Duodenumcatheterisatie bij kind jonger dan zeven jaar K 16,95 "
      
    "K.B. 12.8.1994" (in werking : 1.1.1995) + "K.B. 10.7.1996" (in werking 1.9.1996) + 

"K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] 
" 5415 474294 474305 ** Intraveneuze perfusie bij kind jonger dan zeven jaar K 16,95 "
      
    "K.B. 10.7.1996" (in werking 1.9.1996) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 

("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] 
"  474655 474666 ** Medisch toezicht op bloed- of plasma-transfusie bij een 

kind jonger dan zeven jaar K 28,25 "
      
 5417 474331 474342 Exsanguinatietransfusie K 130
      
    "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] 
" 5418 474353 474364 ** Rectoscopie met of zonder afname voor biopsie bij een 

kind jonger dan 7 jaar K 33,90 " 
      
    "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012)  
" 5420 474390 474401 Tracheale intubatie onder rechtstreekse laryngoscopie 

(buiten de narcose) bij de pasgeborene (tot de leeftijd van 
15 dagen), inclusief de eventuele kunstmatige ademhaling 
die niet langer dan één uur duurt (mag niet worden 
gecumuleerd met de verstrekkingen 211013-211024, 
211046, 211724) K 51 "

      
    "K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 

("K.B. 22.4.2003 + Erratum B.S. 29.4.2003)] + "K.B. 20.9.2012" (in werking 
1.12.2012) 

"  474633 474644 Bijkomend honorarium voor tracheobronchiale aspiratie bij 
een patiënt die in een dienst NIC of functie N* verblijft, naar 
aanleiding van de verstrekkingen 211013-211024, 211046, 
211724 K 35 "
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    "K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) 
    "De verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekking nr. 474633 - 474644 

is slechts eens per dag verschuldigd."
     
 5423 474456 474460 Plaatsen van een navelcatheter bij de pasgeborene buiten 

de narcose, dat niet mag worden gecumuleerd met de 
exsanguinotransfusie K 18

      
    "K.B. 14.11.2008" (in werking 1.1.2009)  
"  474692 474703 Plaatsing van een perifeer ingebrachte centrale veneuze 

catheter (PICC) bij de pasgeborene verblijvend in een NIC 
dienst of in een N* functie K 30 "

      
    "K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 

("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] 
" 5425 474493 474504 Biopsieën van duodenum en/of van dunne darm door sonde, 

inclusief radioscopie, bij kind, jonger dan zeven jaar K 56,50 "
      
    "K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) + "K.B. 14.12.1989" (in werking 1.1.1990) + 

"K.B. 5.9.2001" (in werking 1.10.2001) 
" 5426 474515 474526 Effectieve aanwezigheid in de verloskamer aan het einde 

van de weeën en op het ogenblik van de uitdrijving en ten 
laste neming van de pasgeborene, in geval van 
risicozwangerschap, op voorschrift van de verloskundige, 
van een geneesheer voor kindergeneeskunde, per 
pasgeborene K 52 "

      
    "K.B. 5.9.2001" (in werking 1.10.2001)   
    "Onder risicozwangerschap worden verstaan de situaties zoals ze 

opgenoemd zijn in de bijlage bij het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 
houdende vaststelling van de normen waaraan een functie van lokale 
neonatale zorg (N*-functie) moet voldoen om te worden erkend." 

     
    Die verstrekking mag niet worden gecumuleerd met verstrekking

nr. 474250 - 474261.
     
 5427 474530 474541 Geschrapt door K.B. 19.2.2016 (in werking 1.5.2016)  
      
 5428 474552 474563 Geschrapt door K.B. 19.2.2016 (in werking 1.5.2016)  
     
    "K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 

("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] 
"  474596 474600 Beenderbiopsie met naald bij een kind, jonger dan 7 jaar K 22,6 "
      
    "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991)   
"  474714 474725 Extrarenale dialyse ter behandeling van een chronische 

nierinsufficiëntie volgens de techniek van de hemodialyse of 
de intermitterende hemofiltratie bij een kind jonger dan 14 
jaar in een ziekenhuis dat beschikt over een erkend centrum 
voor pediatrische dialyse K 248 "

      
    e) De verstrekkingen die tot het specialisme cardiologie (FL) behoren:
     
 5501 475016 475020 ** Electrische defibrillatie van het hart, inclusief 

electrocardiografische controle tijdens bewerking K 50
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    "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012)  
    "De verstrekking 475016-475020 kan slechts eenmaal per dag worden 

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

      
 5504 475075 475086 Geschrapt (verplaatst) door K.B. 18.4.2010 (in werking 1.7.2010)  
      
 5505 475090  Geschrapt door K.B. 13.4.2008 (in werking 1.6.2008)  
      
    "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002) 
"  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 uittreksels en 
gestandaardiseerd protocol K 30 "

      
    "K.B. 10.6.2002" (in werking 1.8.2002) + "K.B. 29.1.2014" (in werking 1.4.2014)
" 5524 475532 475543 Farmacodynamische proef bij cardiale scintigrafische stress-

test, gevolgd door electrocar-diografische controles, met 
protocol K 25 "

      
    "K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999)   
"  476335 476346 Tilt-test op 60° met minimumduur van 45' of tot optreden van 

syncope, onder continue electrocardiografische controle en 
niet-invasieve bloeddrukmonitoring, al dan niet met 
toediening van farmaca, met protocol K 75

      
    De prestaties 476335 - 476346 en 475532 - 475543 zijn niet onderling 

cumuleerbaar."
     
    "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) + "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007) 

gedeeltelijk vernietigd door het Arrest nr. 178.064 van 19 december 2007 van de 
Raad van State (B.S. 29 januari 2008) + "K.B. 17.10.2008" (in werking 1.1.2009) + 
"K.B. 17.10.2011" (in werking 1.1.2012)

"  475856 475860 Controle van de deugdelijkheid en/of herprogrammatie van 
een eenkamerpacemaker (SSI), met ondervraging van het 
geheugen en meting van de stimulatie- en 
gevoeligheidsdrempel, met protocol en tracés K 20

      
  475871 475882 Controle van de deugdelijkheid en/of herprogrammatie van 

een tweekamerpacemaker (DDD) of een 
driekamerpacemaker (CRT-P), met ondervraging van het 
geheugen en meting van de stimulatie- en 
gevoeligheidsdrempel, met protocol en tracés K 44

      
  475893 475904 Controle van de deugdelijkheid en/of herprogrammatie van 

een hartdefibrillator, met meting van de stimulatie- en 
gevoeligheidsdrempel en met evaluatie van de performantie 
van de defibrillator, met protocol en tracés K 70 "

      
    "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012)  
    "De verstrekkingen 475856-475860, 475871-475882 en 475893-475904 

kunnen niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 475930-475941, 
475952-475963, 475974-475985 en 475996-476000." 
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    "K.B. 17.10.2008" (in werking 1.1.2009)  
    "De verstrekkingen 475856 – 475860, 475871 – 475882 en 475893 –

475904 kunnen niet onderling gecumuleerd worden. Ze mogen alleen door 
de geneesheer-specialist voor cardiologie worden aangerekend. Ze zijn 
maximum tweemaal per kalenderjaar vergoedbaar voor de verstrekkingen 
475856 – 475860, 475871 – 475882, en driemaal per kalenderjaar voor de 
verstrekking 475893 – 475904. Deze beperking is niet van toepassing in 
het jaar na de implantatie en ook niet bij uitzonderlijke urgentie 
gedocumenteerd in het medisch dossier." 

      
    "K.B. 17.10.2011" (in werking 1.1.2012)  
    "In de verstrekkingen 475856-475860, 475871-475882 en 475893- 475904 

is de eventuele uitvoering van een electrocardiogram (verstrekking nr. 
475075-475086) inbegrepen."

      
    "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012)  
"  475974 475985 Percutane plaatsing van (één of meer) blijvende 

intracavitaire elektrode(n) langs transveneuze weg K 188
      
  475996 476000 Vervangen van één of meerdere blijvende intracavitaire 

elektrode(n) via transveneuze weg K 99
      
    De verstrekking 475996-476000 mag niet gecumuleerd worden met de 

verstrekking 589433-589444." 
      
    "K.B. 17.10.2008" (in werking 1.1.2009) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012)
"  475930 475941 Herpositioneren van één of meerdere hartelektroden, op een 

andere dag dan de implantatie K 108
      
  475952 475963 Implantatie langs transveneuze weg van een linker kamer 

elektrode, verbonden aan een pacemaker of een 
hartdefibrillator K 248 "

      
    "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012) + Erratum B.S. 23.12.2011  
    "De verstrekkingen 475930-475941, 475952-475963, 475974-475985 en 

475996-476000 mogen niet gecumuleerd worden met de verstrekking 
469114-469125. 

      
    Indien de verstrekkingen 475930-475941 en 475952-475963, 475974-

475985 en 475996-476000 worden uitgevoerd in dezelfde operatietijd als 
de verstrekking 354373-354384, wordt elke verstrekking aan 100 % 
gehonoreerd. 

      
    De verstrekkingen 475930-475941, 475952-475963, 475974-475985 en 

475996-476000 worden ook vergoed indien zij uitgevoerd worden door een 
geneesheer-specialist in de heelkunde." 

      
  475650 475661 Geschrapt (verplaatst) door K.B. 18.4.2010 (in werking 1.7.2010)  
      
    "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992)   
"  475834 475845 Registratie met kwalitatieve en kwantitatieve analyse van 

een elektrocardiografie met hoge amplitudo via orthogonale 
afleidingen ter opsporing van abnormale potentialen, bij 
gedokumenteerd kamerarythmia-risico, met protocol K 30
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    De verstrekkingen nrs. 475812 - 475823 en 475834 - 475845 zijn onderling 
niet cumuleerbaar."

     
    Hartcatheterismen buiten het continu toezicht op de hartfunctie. 
     
    Hartcatheterismen met grafisch registreren van de drukcurven op 

verschillende niveaus, inclusief eventueel de afnamen van bloedmonsters 
voor doseren, de radioscopische controles met televisie, de 
elektrocardiografische controles, de denudatie en de inspuiting van 
contrastmiddelen met of zonder krachtsinspanningsproef of 
farmacodynamische proef, met protocol en tracés (mogen niet worden 
gecumuleerd met de raadplegingen):

     
    "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 19.12.2011" (in werking 28.12.2011)
" 5540 476011 476022 langs veneuze weg K 80 "
      
    "K.B. 23.10.1989" (in werking 1.1.1990) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012) + 

"K.B. 19.12.2011" (in werking 28.12.2011) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.1.2012)
" 5541 476033 476044 langs veneuze weg met transseptale punctie K 200 "
      
    "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 19.12.2011" (in werking 28.12.2011)
" 5542 476055 476066 langs arteriële weg K 134 "
      
    "K.B. 23.10.1989" (in werking 1.1.1990) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012) + 

"K.B. 19.12.2011" (in werking 28.12.2011)
" 5543 476070 476081 langs veneuze en arteriële weg K 266 "
      
    "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 19.12.2011" (in werking 28.12.2011)
    "De verstrekkingen 476011-476022, 476033-476044, 476055-476066 en 

476070-476081 zijn enkel vergoedbaar indien zij aangevraagd en 
uitgevoerd worden volgens de in werking zijnde "guidelines" van de 
"European Society of Cardiology".

      
    In geval van chronisch ischemisch hartlijden zijn de verstrekkingen 476011-

476022, 476033-476044, 476055-476066 en 476070-476081 enkel 
aanrekenbaar na voorafgaandelijk verrichten van minstens één functionele 
myocardischemie test (fietsproef, stress-echo, stress-myocardscintigrafie) 
die de ischemie aantoont.

      
    Indien van deze voorwaarden wordt afgeweken, wordt de omstandige 

motivatie hiervoor in het medisch dossier bewaard." 
      
    "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) + "K.B. 17.8.2007" (in werking 1.11.2007)
"  476276 476280 Uitgebreid elektrofysiologisch onderzoek zonder ablatie voor 

het opwekken en beëindigen van tachycardieën met behulp 
van drie of meer catheters, inclusief afname van 
bloedstalen, radioscopische en electrocardiografische 
controles, toediening van farmaca en contraststoffen, met 
protocol en tracés K 750

      
  476291 476302 Beperkt elektrofysiologisch onderzoek zonder ablatie tot 

studie van de sinusknoopfunctie en van de atrioventriculaire 
geleiding met behulp van een of meerdere catheters met 
inbegrip van de electrocardiografische opnamen K 120 "

      
 
 

    
 



 INWENDIGE GENEESKUNDE Art. 20 pag. 29 
officieuze coördinatie 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
Versie in werking sinds 01/06/2017 

 

    "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992)  
"  476313 476324 Diagnose en/of behandeling van tachycardieën door middel 

van electrische prikkels via één of meerdere endocavitair 
geplaatste catheters met inbegrip van de 
electrocardiografische opnamen K 120 "

      
    "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012) + 

"K.B. 19.12.2011" (in werking 28.12.2011) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012)
    "De verstrekking nr. 476276 - 476280 is niet cumuleerbaar met de 

raadpleging noch met de verstrekkingen nrs. 212111-212122, 212214 -
212225, 476011 - 476022, 476033 - 476044, 476055 - 476066, 476070 -
476081 en 476313 - 476324."

     
    "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012)
    "De verstrekking nr. 476291 - 476302 is niet cumuleerbaar met de 

verstrekkingen nrs. 212111-212122, 212214 - 212225, 476276 - 476280 en 
476313 - 476324.

     
    De verstrekking nr. 476313 - 476324 is niet cumuleerbaar met de 

verstrekkingen nrs. 212111-212122, 212214 - 212225, 476276 - 476280 en 
476291 - 476302."

     
    Meten van het hartdebiet door de curven van thermodilutie of door de 

curven van kleurstofdilutie en berekenen van de circulatietijden: 
     
 5545 476114 476125 Bij rust, minimum twee afzonderlijke metingen K 60
      
    "K.B. 23.10.1989" (in werking 1.1.1990)   
" 5546 476136 476140 Minimum twee afzonderlijke metingen bij rust en drie 

metingen bij inspanning K 150 "
      
 5548 476173 476184 Geschrapt door K.B. 6.3.2007 (in werking 1.5.2007) +  
    Geschrapt door K.B. 26.10.2011 (in werking 1.1.2012) + "K.B. 19.12.2011" (in 

werking 28.12.2011) 
      
 5549 476195 476206 Geschrapt door K.B. 26.10.2011 (in werking 1.1.2012) + "K.B. 19.12.2011" (in 

werking 28.12.2011)
      
    Monitoring de Holter.   
       
    "K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 10.7.1996" (in werking 1.9.1996) + 

"K.B. 8.12.2000" (in werking 1.3.2001) + "K.B. 22.8.2002" (in werking 1.9.2002) 
"  476210 476221 Monitoring Holter : continu elektrocardiografisch registreren 

gedurende ten minste 24 uur door middel van een 
draagbaar toestel met magneetband of met ingebouwd 
geheugen, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het 
wegnemen van het toestel, met protocol en mogelijkheid tot 
reproduceren van de volledige tracés K 64 "

      
    "K.B. 10.7.1996" (in werking 1.9.1996) + "K.B. 8.12.2000" (in werking 1.3.2001) + 

"K.B. 22.8.2002" (in werking 1.9.2002)
" 5535 476232 476243 Herhaling binnen een jaar van verstrekking nr. 476210 - 

476221 K 48 "
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    De verzekeringstegemoetkoming voor verstrekking nr. 476232 - 476243 is 
alleen maar verschuldigd na de toestemming van de adviserend 
geneesheer.

     
    De verstrekker moet de adviserend geneesheer een gemotiveerde 

aanvraag bezorgen waarin de herhaling van het onderzoek wordt 
verantwoord.

     
    "K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 22.8.2002" (in werking 1.9.2002) + 

"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) 
"  476254 476265 Monitoring Holter : continue electrocardiografische analyse 

gedurende ten minste 24 uur, door middel van een 
draagbaar toestel, inclusief de raadpleging bij het plaatsen 
en het wegnemen van het toestel met protocol en 
mogelijkheid tot reproduceren van een deel van de tracés K 40 "

      
  475753 475764 Geschrapt door K.B. 10.11.2005 (in werking 1.1.2006)  
      
  476615 476626 Geschrapt door K.B. 27.4.2010 (in werking 1.8.2010)  
      
    "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992)   
"  476630 476641 Electrocardiografische mapping van tachy-arytmieën tijdens 

chirurgie voor hartritmestoornissen met protocol en tracés K 378
      
    De verstrekking nr. 476630 - 476641 is niet cumuleerbaar met de 

verstrekkingen nrs. 589315 - 589326 en 589330 - 589341." 
     
    "K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995)   
"  476652 476663 Hartcatheterisatie met endomyocardbiopsie langs veneuze 

weg K 150 "
      
    "K.B. 5.9.2001" (in werking 1.10.2001) + Erratum B.S. 13.11.2001 + 

"K.B. 17.10.2008" (in werking 1.1.2009) + "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + 
"K.B. 27.4.2010" (in werking 1.8.2010) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012) + 
"K.B. 19.12.2011" (in werking 28.12.2011) 

    "Voor de verstrekkingen nrs. 475016 - 475020, 475532 - 475543, 475812 -
475823, 475834 - 475845, 475856 - 475860, 475871 - 475882, 475893 -
475904, 476011 - 476022, 476033 - 476044, 476070 - 476081, 476114 -
476125, 476210 - 476221, 476232 - 476243, 476254 - 476265, 476276 -
476280, 476291 - 476302, 476313 - 476324, 476335 - 476346, 476630 -
476641, 476652 - 476663, verricht bij kinderen jonger dan 7 jaar wordt de 
betrekkelijke waarde verhoogd met 13 %."

     
    f) De verstrekkingen die tot het specialisme neuropsychiatrie (FM) 

behoren:
     
    "K.B. 10.7.1990" (in werking 1.7.1990) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + 

"K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012)
" 5604 477050 477061 Zitting van elektroconvulsivotherapie K 25 "
      
    "K.B. 22.8.2002" (in werking 1.9.2002)   
" 5607 477116 477120 * Elektromyografie K 63 "
      
    "K.B. 22.8.2002" (in werking 1.9.2002) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012) + 

"K.B. 19.4.2014" (in werking 1.7.2014)
" 5608 477131 477142 Elektro-encefalografie K 58,5 "
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    "K.B. 19.4.2014" (in werking 1.7.2014)
    "Een verslag is verplicht.
     
 
 

   De verzekering vergoedt slechts éénmaal een EEG (477131-477142) per 
jaar behalve in één van de volgende situaties : 

     
    a) de patiënt is opgenomen in een erkende functie voor intensieve zorg of 

in een dienst NIC;
     
    b) de patiënt heeft (vermoedelijk) epilepsie; 
     
    c) de patiënt heeft een bewustzijnsstoornis." 
     
 5611 477190 477201 Geschrapt door K.B. 23.11.2005 (in werking 1.2.2006)  
      
 5613 477234 477245 Geschrapt door K.B. 19.8.2011 (in werking 1.10.2011)  
      
 5618 477315 477326 Geschrapt door K.B. 20.9.2012 (in werking 1.11.2012)  
      
 5619 477330 477341 Geschrapt door K.B. 20.9.2012 (in werking 1.11.2012)  
      
 5620 477352 477363 Geschrapt door K.B. 20.9.2012 (in werking 1.11.2012)  
      
    "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012)  
"  478052 478063 Registratie van de visuele geëvoceerde potentialen  K 75
      
  478074 478085 Registratie van de auditieve geëvoceerde potentialen K 75  
      
  478096 478100 Registratie van de somatosensitieve geëvoceerde 

potentialen K 75
      
  478111 478122 Registratie van de motorische geëvoceerde potentialen K 75
     
    De registraties van geëvoceerde potentialen (478052-478063, 478074-

478085, 478096-478100 en 478111-478122) bevatten een verslag. 
     
    De registratie van auditieve geëvoceerde potentialen (478074-478085) 

wordt niet vergoed in het kader van de systematische opsporing van 
neonatale doofheid. 

     
    De registraties van geëvoceerde potentialen (478052-478063, 478074-

478085, 478096-478100 en 478111-478122)) worden slechts eenmaal per 
dag vergoed. 

     
    Een registratie van geëvoceerde potentialen van artikel 20, § 1, f) (478052-

478063, 478074-478085, 478096-478100 en 478111-478122) is 
onverenigbaar met een registratie van geëvoceerde potentialen van andere 
artikelen (248872-248883, 257795-257806, 258613-258624, 262393-
262404, 558574-558585) gedateerd van dezelfde dag. 

     
    Een registratie van somatosensitieve geëvoceerde potentialen (558574-

558585 of) 478096-478100) is onverenigbaar met een EMG (477116-
477120, 558552-558563) gedateerd van dezelfde dag. 

     
    De totale waarde van meerdere registraties van geëvoceerde potentialen 

(478052-478063, 478074-478085, 478096-478100 en 478111-478122) 
gedateerd van dezelfde dag is K 125." 
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    "K.B. 19.2.2016" (in werking 1.5.2016)
"  478133 478144 Polysomnografie tot en met de leeftijd van één jaar K 180
      
    De polysomnografie (478133-478144) bevat een continu registreren van 

ten minste zes uur van EEG, EOG, ECG, oxymetrie en 2 
ademhalingsparameters. 

     
    De polysomnografie (478133-478144) is niet bedoeld voor de screening op 

apneu bij de pasgeborene noch voor de systematische zoektocht naar de 
oorzaak van ALTE (Apparent Life-Theatening Event) bij een zuigeling. 

     
    De verzekering dekt één enkele polysomnografie (478133-478144) per 

jaar. 
     
    De verzekering dekt geen polysomnografie (478133-478144) uitgevoerd op 

dezelfde dag als een verstrekking beschreven in artikel 13 (reanimatie)." 
     
    "K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012) + 

"K.B. 19.2.2016" (in werking 1.5.2016)
" 5621 477374 477385 Polysomnografie na de leeftijd van één jaar K 180 "
      
    "K.B. 19.2.2016" (in werking 1.5.2016)
    "De polysomnografie (477374-477385) bevat een continu registreren van 

ten minste zes uur van EEG, EOG, ECG, oxymetrie en 2 
ademhalingsparameters.

      
    De verzekering dekt één enkele polysomnografie (477374-477385) per 

jaar.  
      
    De verzekering dekt geen polysomnografie (477374-477385) uitgevoerd op 

dezelfde dag als een verstrekking beschreven in artikel 13 (reanimatie)."
     
    "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012)
" 5623 477411 477422 Continu elektroëncefalografisch registreren gedurende ten 

minste 24 uur door middel van een draagbaar toestel 
(techniek van het Holtertype) met minimum 4 derivaties, 
inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen 
van het toestel, met protocol en uittreksels uit de tracés K 150

     
    De verzekering vergoedt slechts éénmaal een continu elektro-

encefalografische registratie per jaar en per patiënt." 
     
    "K.B. 22.11.2007" (in werking 1.2.2008) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012)
    "Deze verstrekking mag tijdens de kritische periode van hersenoedeem en 

post-asfyctische encephalopathie maximaal driemaal worden 
aangerekend." 

     
 5624 477433 477444 Elektroneuroöculografie met protocol en uittreksels uit de 

tracés K 12
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    "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991)   
"  477470 477481 * Meten van de (motorische en/of sensitieve) 

zenuwgeleidingssnelheid en/of myasthenische tests en/of 
reflex van Hoffman en/of F-golven, één of meer streken, met 
verslag, ten minste twee tests K 40

      
  477492 477503 * Meten van de motorische en/of sensitieve 

geleidingssnelheid, één streek, met verslag K 15
      
  477514 477525 * Meten van de motorische en/of sensitieve 

geleidingssnelheid, verscheidene streken, met verslag K 30 "
      
    "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012)
    "De verstrekkingen nrs. 477470 - 477481, 477492 - 477503, 477514 -

477525 zijn onderling niet cumuleerbaar en ook niet met de verstrekkingen 
van artikel 22, II."

     
  477536 477540 Geschrapt door K.B. 20.9.2012 (in werking 1.11.2012)  
      
  477573  Geschrapt (verplaatst) door K.B. 20.9.2012 (in werking 1.11.2012) + K.B. 30.8.2013

(in werking 1.11.2013)
      
    "K.B. 5.9.2001" (in werking 1.10.2001) + Erratum B.S. 13.11.2001 
    "Voor de verstrekkingen nrs. 477116 - 477120 en 477131 - 477142 verricht 

bij kinderen jonger dan 7 jaar wordt de betrekkelijke waarde verhoogd met 
13 %." 

     
    "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012)
    "De waarde van de verstrekkingen 477116-477120, 477131-477142 en 

478096-478100 wordt verhoogd met 50 % wanneer ze uitgevoerd worden 
op een opgenomen patiënt in een erkende functie voor intensieve zorg." 

     
    "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010)
    "f)bis de verstrekkingen die tot de bekwaming van het neurologie 

specialisme behoren :" 
       
    "K.B. 11.6.2011" (in werking 1.8.2011)
"   477606 Honorarium voor een uitgebreid neurologisch onderzoek, het 

bepalen van de score op de « Coma-Recovery-Scale 
revisited » bij een patiënt in een vegetatieve status of 
minimaal responsieve status in een « expertisecentrum voor 
comapatiënten » en de bespreking ervan met het 
behandelteam K 60

       
    De verstrekking 477606 mag enkel aangerekend worden door de 

geneesheer-specialist in de neurologie verbonden aan een 
« expertisecentrum voor comapatiënten », zoals bepaald in het koninklijk 
besluit van 4 juni 2008 houdende vaststelling van de normen waaraan de 
afdeling « expertisecentrum voor comapatiënten » moet voldoen om te 
worden erkend.

     
    De verstrekking 477606 kan éénmaal per week aangerekend worden dat 

de patiënt in dit expertisecentrum opgenomen is. 
     
    De onderzoeksresultaten en besprekingen ervan worden telkens 

gerapporteerd in het patiëntendossier. 
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    De registraties die voor de erkenning van het expertisecentrum 
noodzakelijk zijn, de opmaak van het ontslagdocument en de eventuele 
besprekingen met de familie en de omgeving van de patiënt zijn in dit 
honorarium inbegrepen." 

     
    "K.B. 6.6.2012" (in werking 1.9.2012)
"   477724 Honorarium voor de geneesheer-specialist in de neurologie 

voor de coördinatie van de diagnostische oppuntstelling en 
van het opstellen van een behandelingsplan door een 
multidisciplinair beroertezorgteam bij de « intake » van een 
rechthebbende die wordt opgenomen omwille van een 
recent cerebrovasculair accident (CVA) K 86

      
   477746 Honorarium voor de geaccrediteerde geneesheer- specialist 

in de neurologie voor de coördinatie van de diagnostische 
oppuntstelling en van het opstellen van een 
behandelingsplan door een multidisciplinair 
beroertezorgteam bij de « intake » van een rechthebbende 
die wordt opgenomen omwille van een recent 
cerebrovasculair accident (CVA) K 86 +

     Q 105
      
   477761 Honorarium voor de geneesheer-specialist in de neurologie 

voor de coördinatie van een multidisciplinair 
beroertezorgteam om een zorgplan op te stellen voor een 
rechthebbende die is opgenomen omwille van een 
cerebrovasculair accident (CVA) K 86

      
   477783 Honorarium voor de geaccrediteerde geneesheer-specialist 

in de neurologie voor de coördinatie van een multidisciplinair 
beroertezorgteam om een zorgplan op te stellen voor een 
rechthebbende die is opgenomen omwille van een 
cerebrovasculair accident (CVA) K 86 +

     Q 105
      
    De verstrekkingen 477724, 477746, 477761 en 477783 kunnen 

aangerekend worden door de geneesheer-specialist in de 
kindergeneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de 
pediatrische neurologie. 

     
    Enkel één van de verstrekkingen 477724 of 477746 kan eenmaal worden 

aangerekend, en dit binnen de eerste 24 uur van de opname omwille van 
een recent cerebrovasculair accident dat niet langer dan twee weken 
geleden is opgetreden op basis van klinisch onderzoek, anamnese en/of 
medische beeldvorming. 

     
    Enkel één van de verstrekkingen 477761 of 477783 kan slechts éénmaal 

worden aangerekend per opname. 
     
    De verstrekking 477761 of de verstrekking 477783 kan enkel worden 

aangerekend vanaf de volgende dag na het uitvoeren van één van de 
verstrekkingen 477724 of 477746. 

     
    De verstrekkingen 477761 en 477783 omvatten een verslag met het 

zorgplan dat aan het patiëntendossier toegevoegd wordt en dat 
medegedeeld wordt aan de behandelende huisarts en aan de patiënt en/of 
zijn omgeving. 
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    De verstrekkingen 477724, 477746, 477761 en 477783 worden enkel 
aangerekend in een ziekenhuis waarin aan al de volgende voorwaarden 
wordt voldaan : 

     
    1° een « neurologische evaluatie » door een geneesheer-specialist in de 

neurologie of door de geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde, 
houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrische neurologie, wordt 
uitgevoerd binnen 30 minuten na de ziekenhuisopname; 

     
    2° CT onderzoeken zijn mogelijk binnen één uur na opname; 
     
    3° trombolyse kan gebeuren binnen anderhalf uur na de opname; 
     
    4° een chirurg met expertise in de vasculaire chirurgie en een neurochirurg 

behoren tot de ziekenhuisgeneesheren van dit ziekenhuis; 
     
    5° een geneesheer-specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie 

behoort tot de ziekenhuisgeneesheren van dit ziekenhuis; 
     
    6° een multidisciplinair beroertezorgteam is beschikbaar, dat bestaat uit 

minstens : 
     
    a) een team van neurologen dat gedurende 24 uur per dag beschikbaar is; 
     
    b) een logopedist, een ergotherapeut en een kinesitherapeut, elk met 

expertise in beroertezorg;
     
    c) een aan dit beroertezorgteam toegewezen verpleegkundige." 
     
    "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012) + "K.B. 26.1.2017" (in werking 1.4.2017)
"  477573  Neuropsychologisch onderzoek K 90

     
    De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de 

neurologie, psychiatrie of geriatrie. 
     
    Het technische deel van het onderzoek kan verricht worden door een 

psycholoog bevoegd in de neuropsychologie. 
     
    De handeling is geïndiceerd voor de diagnose van de ziekte van Alzheimer 

met milde neurocognitieve stoornissen. 
     
    De handeling duurt minstens 45 minuten en onderzoekt door middel van 

gevalideerde en gedetailleerde tests de cognitieve tekorten in de gebieden 
van : 

    a) het geheugen; 
    b) de taalvaardigheid; 
    c) de aandacht; 
    d) de visuospatial vaardigheid; 
    e) de uitvoeringsfuncties. 
     
 
 

   De verstrekking wordt gecumuleerd met een verstrekking voor 
gespecialiseerd diagnostisch bilan voor dementie (102933, 102992)." 
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    "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010)
    "f)ter de verstrekkingen die tot de bekwaming van het specialisme 

psychiatrie behoren :" 
     
    "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012)
"  477632 477643 Registratie van een batterij van cognitieve geëvoceerde 

potentialen volgens verschillende paradigma's, voor 
diagnostische, prognostische of therapeutische oriëntatie 
doeleinden K 125

     
    De registratie wordt bewaard samen met zijn analyse en het antwoord op 

de precieze klinische vraag van de voorschrijver. 
     
    De verstrekking 477632-477643 wordt voorgeschreven en uitgevoerd door 

twee verschillende geneesheren-specialisten in de psychiatrie. 
     
    De verstrekking 477632-477643 mag slechts éénmaal per klinisch 

syndroom worden aangerekend. 
     
    De verstrekking 477632-477643 is niet verenigbaar met een registratie van 

geëvoceerde potentialen (478052-478063, 478074-478085, 478096-
478100, 478111-478122, 558574-558585, 558655-558666), noch met een 
verstrekking van liaisonpsychiatrie of van psychotherapie gedateerd van 
dezelfde dag. 

     
  477654 477665 Registratie van cognitieve geëvoceerde potentialen met het 

oog op therapeutische follow-up K 75
     
    De registratie wordt bewaard samen met zijn analyse en de therapeutische 

beslissing. 
     
    De verzekering vergoedt de verstrekking 477654-477665 slechts tweemaal 

per jaar en per patiënt. 
     
    De verstrekking 477654-477665 wordt voorgeschreven en uitgevoerd door 

twee verschillende geneesheren-specialisten in de psychiatrie. 
     
    De verstrekking 477654-477665 is niet verenigbaar met een registratie van 

geëvoceerde potentialen (478052-478063, 478074-478085, 478096-
478100, 478111-478122, 558574-558585, 558655-558666), noch met een 
verstrekking van liaisonpsychiatrie of van psychotherapie gedateerd van 
dezelfde dag. 

     
  477610 477621 Kwantitatieve elektro-encefalografie met minstens 19 

kanalen K 58,5
     
    De registratie (uittreksels) wordt bewaard samen met zijn visuele en 

kwantitatieve analyse en het antwoord op de precieze klinische vraag van 
de voorschrijver. 

     
    De verstrekking 477610-477621 wordt voorgeschreven en uitgevoerd door 

twee verschillende geneesheren-specialisten in de psychiatrie. 
     
    Behalve anders vereist door internationale aanbevelingen, vergoedt de 

verzekering enkel één kwantitatieve elektro-encefalografie (477610-
477621)) per klinisch syndroom en per patiënt.
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    De verstrekking 477610-477621 is niet verenigbaar met een elektro-
encefalografie 477131-477142 en 477411-477422), noch met een 
verstrekking van liaisonpsychiatrie of van psychotherapie gedateerd van 
dezelfde dag." 

     
    g) De verstrekkingen die tot het specialisme reumatologie (FO) behoren:
      
    "K.B. 12.11.2008" (in werking 1.2.2009) 
"  478030 478041 Standaardevaluatie van het actief ziekteproces, de evolutie 

en de prognose, door de geaccrediteerde geneesheer-
specialist voor reumatologie, bij een patiënt met chronisch 
inflammatoir reumatisch lijden, met behandelingsplan en 
schriftelijk verslag aan de huisarts K 55 "

     
    "K.B. 12.11.2008" (in werking 1.2.2009) + "K.B. 9.5.2016" (in werking 1.7.2016) 
      "De verstrekking 478030 - 478041 mag maximaal twee maal per jaar 

worden aangerekend bij een patiënt met reumatoïde artritis, spondilitis 
ankylosans of psoriatische artritis welke behandeld wordt met disease 
modifying antirheumatic drugs (DMARD's) of met een biologische 
basisfarmacotherapie (« biologicals ») en mag worden gecumuleerd met 
het honorarium voor de raadpleging 102653."

     
    "K.B. 12.11.2008" (in werking 1.2.2009) 
    "Het resultaat van de standaardevaluatie (klinisch-reumatologisch, 

patiëntevaluatie, interpretatie en behandelingsplan) wordt bewaard in het 
patiëntendossier."

     
    "K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999) 
    "De verstrekkingen die zijn opgesomd in Hoofdstuk V, artikel 14, littera k, I, 

§ 2, B, 2° , 3° , 4° , 5° , C, 2° , 3° , 4° , 5° , D, 2° , 3° , 4° , 5° , II en III a), 
worden eveneens gehonoreerd wanneer ze worden verricht door een 
geneesheer die is erkend als geneesheer, specialist voor reumatologie."

     
    "K.B. 12.8.2008" (in werking 1.11.2008)
"  478015 478026 Diagnostische punctie of therapeutische punctie van één of 

meerdere gewrichten van de ledematen bij een patiënt met 
inflammatoir reumatisch lijden K 15

     
    De resultaten van het laboratoriumonderzoek en de gegevens van de 

therapeutische injectie worden vermeld in het medisch dossier." 
     
    "K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010)
    "h) de verstrekkingen die tot het specialisme geriatrie behoren :" 
     
    "K.B. 9.2.2009" (in werking 1.6.2009) 
    "i) de verstrekkingen die tot het specialisme medische oncologie behoren" 
     
    "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010)
    "§ 2. Tot 31 december 2011 worden in elk geval beschouwd als verwant 

met één van de in artikel 20, § 1, opgesomde specialismen, de 
verstrekkingen die tot de andere in hetzelfde artikel opgesomde 
specialismen behoren. Vanaf 1 januari 2012 zijn volgende 
connexiteitsregels van toepassing :
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    A. Buiten de verstrekkingen vermeld onder het eigen specialisme inwendige 
pathologie waarvoor de geneesheer-specialist is erkend, mogen de 
volgende verstrekkingen van § 1 als verwant worden aangerekend voor de 
patiënten die de geneesheer-specialist in het kader van zijn eigen 
specialisme in behandeling heeft :" 

     
    "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + 

"K.B. 23.1.2013" (in werking 1.2.2013) + "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)
    "1. de geneesheer-specialist voor inwendige geneeskunde mag eveneens 

de volgende verstrekkingen aanrekenen : 
    — uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 

471310-471321, 471354-471365, 471376-471380, 471391-471402, 
471715-471726, 471774-471785, 

    — uit de rubriek e) 475812-475823, 476210-476221, 476254-476265;
     —uit de rubriek f) 477374-477385;" 
     
    "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + 

"K.B. 19.2.2016" (in werking 1.5.2016) + "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)
    "2. de geneesheer-specialist voor pneumologie mag eveneens de volgende 

verstrekkingen aanrekenen :
    — uit de rubriek a) 470271 en 470794-470805, 
    — uit de rubriek e) 475812-475823, 476011-476022, 476114-476125; 
    — van de rubriek f) 477374-477385, 478133-478144;" 
     
    "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011)
    "3. de geneesheer-specialist voor gastro-enterologie mag eveneens de 

volgende verstrekkingen aanrekenen : 
    — uit de rubriek a) 470271, 470750-470761, 470772-470783, 470816-

470820, 470831-470842;" 
     
    "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010)
    "4. de geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde mag eveneens de 

verstrekkingen uit de rubriek a) alsmede de volgende verstrekkingen 
aanrekenen :"

    "K.B. 28.2.2014" (in werking 1.7.2014) + "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)
    — uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 

471310-471321, 471354-471365, 471376-471380, 471391-471402, 
471516-471520, 471531-471542, 471553-471564, 471612-471623, 
471715-471726, 471730-471741, 471752-471763, 471774-471785, 
471796-471800, 471811-471822," 

    "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010)
    "— uit de rubriek e) 475812-475823, 476011-476022, 476055-476066, 

476070-476081, 476210-476221, 476232-476243, 476254-476265," 
    "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012) + "K.B. 19.2.2016" (in werking 1.5.2016)
    "— van de rubriek f) 477131-477142, 477411-477422, 477470-477481, 

477492-477503, 477514-477525, 478052-478063, 478074-478085, 
478096-478100, 477374-477385, 478133-478144;" 
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    "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + 
"K.B. 23.1.2013" (in werking 1.2.2013) + "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)

    "5. de geneesheer-specialist in de geriatrie mag eveneens de volgende 
verstrekkingen aanrekenen : 

    — uit de rubriek a) 470271 en 470433-470444, 
    — uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471310-471321, 

471391-471402, 471715-471726, 471774-471785, 
    — uit de rubriek e) 475812-475823;"
     
    "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010)
    "6. de geneesheer-specialist voor cardiologie mag eveneens de volgende 

verstrekkingen aanrekenen :
    — uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306 en 

471391-471402;
     
    7. de geneesheer-specialist voor neurologie mag eveneens de 

verstrekkingen uit de rubriek f) aanrekenen;" 
     
    "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + "K.B. 19.8.2011" (in werking 1.10.2011) + 

"K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012) + "K.B. 19.2.2016" (in werking 1.5.2016)
    "8. de geneesheer-specialist in de psychiatrie mag eveneens de volgende 

verstrekkingen aanrekenen :  
    — van de rubriek f) 477050-477061, 477374-477385, 478133-478144." 
     
    "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)
    "9. de geneesheer-specialist in de medische oncologie mag eveneens de 

volgende verstrekkingen aanrekenen : 
    — uit de rubriek a) 470551-470562, 470654-470665, 470680, 470271, 

470514-470525, 470536-470540, 470573-470584, 470595-470606, 
470610-470621, 470632-470643, 470691-470702, 470713-470724, 
470864, 470956-470960, 

    — uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 
471391-471402, 471715-471726, 471774-471785," 

    "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011)
    "— uit de rubriek e) 475812-475823;" 
     
    "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011)
    "10. de geneesheer-specialist in de reumatologie mag eveneens de 

volgende verstrekkingen aanrekenen : 
    — uit de rubriek a) 470750-470761, 470772-470783, 470816-470820, 

470831-470842." 
     
    "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010)
    "B. 
     
    1. De geneesheer-specialist erkend voor één van de specialismen die tot 

de inwendige pathologie behoren, houder van een bijzondere beroepstitel 
mag uit artikel 20, § 1, de verstrekkingen aanrekenen die behoren tot zijn 
basisspecialisme. 

     
    2. de geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde houder van een 

bijzondere beroepstitel pediatrische neurologie mag eveneens de 
verstrekkingen uit § 1, f) aanrekenen." 
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    "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + "K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016) + 
"K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)

    "3. de geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de 
intensieve zorgen mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :

    — uit de rubriek a) 470271, 470455-470466,  
    — uit de rubriek b) 471516-471520, 471531-471542, 471553-471564, 

471715-471726, 
    — uit de rubriek d) 474036-474040, 474294-474305, 474095-474106, 

474191-474202, 474213-474224, 474456-474460, 474692-474703." 
     
    "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) 
    "C. Van de verstrekkingen van artikel 20, § 1, mag de geneesheer-

specialist die is erkend voor een ander specialisme dan die van de 
inwendige pathologie, voor de zieken die hij in het raam van zijn 
specialisme verzorgt enkel volgende verstrekkingen aanrekenen :" 

     
    "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + 

"K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016) + "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)
    "1. de geneesheer-specialist in de heelkunde mag eveneens de 

verstrekking 470492-470503 aanrekenen;"
     
    "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) 
    "2. de geneesheer-specialist voor neurochirurgie mag de verstrekking 

477131-477142 aanrekenen," 
     
    "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + 

"K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016) + "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)
    "3. de geneesheer-specialist voor anesthesie-reanimatie mag de 

verstrekkingen 474051-474062, 474191-474202, 474250-474261, 474294-
474305, 474390-474401, 474456-474460  en 474692-474703
aanrekenen." 

     
    4. Geschrapt door K.B. 25.9.2016 (in werking 1.11.2016)
     
    "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + "K.B. 19.4.2014" (in werking 1.7.2014) + 

"K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016) + "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)
    "5. de geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde en de 

geneesheer-specialist die houder is van de bijzondere beroepstitel in de 
urgentiegeneeskunde mogen eveneens de volgende verstrekkingen 
aanrekenen : 

    — uit de rubriek a) 470455-470466,  
    — uit de rubriek b) 471516-471520, 471796-471800, 
    — uit de rubriek d) 474036-474040, 474294-474305, 474095-474106, 

474191-474202, 474213-474224;"
     
    "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)
    "6. de geneesheer-specialist in de acute geneeskunde mag eveneens de 

volgende verstrekkingen aanrekenen : 
    — uit de rubriek b) 471516-471520, 471796-471800, 
    — uit de rubriek d) 474036-474040, 474294-474305, 474095-474106, 

474191-474202, 474213-474224." 
     
    § 3. Geschrapt (verplaatst) door K.B. 18.4.2010 (in werking 1.7.2010) 
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    "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + 
"K.B. 27.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] 

    "§ 4. De verstrekkingen 470433 - 470444 en 470374 - 470385 dekken alle 
kosten die gemoeid zijn met de peritoneale dialyse, inclusief de 
oplossingen en de trousses die nodig zijn voor de zuivering. De 
verstrekkingen 470433 - 470444 en 470374 - 470385 mogen niet worden 
gecumuleerd met het honorarium voor toezicht."

     
    "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991)
    "De verstrekkingen nrs. 470400 en 470422 dekken alleen maar de 

geneeskundige honoraria. Ze mogen worden aangerekend, noch de dag 
van een intra-abdominale heelkundige bewerking, noch de twee 
daaropvolgende dagen; zij mogen niet worden gecumuleerd met de in de 
artikelen 13 en 25 bepaalde honoraria voor toezicht."

     
    "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + ["K.B. 7.6.1991"  + "K.B. 3.10.1991"  + 

"K.B. 23.12.1991" (in werking 1.6.1991)]  + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) 
    "§ 5. De verstrekkingen nrs. 470470 - 470481 en 474714 - 474725 dekken 

alle kosten die gemoeid zijn met de hemodialyse, inclusief het individueel 
toebehoren dat deel uitmaakt van een kunstnier, inclusief de gebruikte 
trousses. 

     
    Die verstrekking mag dezelfde dag niet worden gecumuleerd met het 

honorarium voor toezicht dat is vastgesteld in artikel 25." 
 


