
K.B. 25.9.2016    In werking 1.11.2016 
B.S. 20.10.2016 

 
          Wijzigen 
 
          Invoegen 
 
          Verwijderen 

 
Artikel 11 - ALGEMENE SPECIALE VERSTREKKINGEN 
 

    § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van 
geneesheer-specialist (B) vereist is :

  …   
     
  472511 472522 ° Rectoscopie K 12
     
    Onder rectoscopie moet worden verstaan, de onderzoeken die worden 

verricht met behulp van een rectoscoop van ten minste 25 cm., met 
uitsluiting van welke anusscopie of zwakke ampuloscopie ook waarvoor 
geen bijzondere honoraria mogen worden gevraagd, omdat deze begrepen 
zijn in de honoraria voor de raadplegingen, bezoeken en het toezicht op de 
in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden. 

     
    De verstrekking nr 472511 - 472522 mag niet onderling worden 

gecumuleerd met de verstrekkingen nrs 472452 - 472463, 473174 -
473185, 473211 - 473222 en 473432 - 473443 473756 - 473760 van 
artikel 20. 

  …   
     
    § 2. Bijkomende honoraria voor de lasermethode :
  …   
     
  355036 355040 Bijkomend honorarium dat mag worden aangerekend door 

de geneesheer-specialist die één van de volgende 
verstrekkingen verricht volgens de YAG-lasermethode : 
230436 - 230440, 230473 - 230484, 230532 - 230543, 
230716 - 230720, 230731 - 230742, 231011 - 231022, 
231033 - 231044, 232514 - 232525, 232536 - 232540, 
232551 - 232562, 232735 - 232746, 232772 - 232783, 
232971 - 232982, 246772 - 246783, 248172 - 248183, 
248194 - 248205, 248216 - 248220, 248231 - 248242, 
248253 - 248264, 248275 - 248286, 248290 - 248301, 
248312 - 248323, 257316 - 257320, 257456 - 257460, 
431115 - 431126, 432412 - 432423, 432456 - 432460, 
471612 - 471623 en 471730 - 471741 473653 - 473664 K 60

  …    
      
    § 4. Puncties.
  …   
     
  355950 355961 Percutane gastrostomie onder endoscopische controle 

met het oog op het plaatsen van een sonde voor enterale 
voeding Gastrostomie of enterostomie door endoscopie K 50

  …    
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