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Brussel, 22 december 2015 

Geachte collega, 

 

Zoals u weet is eind vorig jaar een significante aanpassing aan de nomenclatuur van de 

nucleaire geneeskunde goedgekeurd door de Technisch Geneeskundige Raad, zowel op het 

gebied van de PET-onderzoeken als van de niet-PET-onderzoeken, met onder andere de 

invoering van een vergoeding voor lokalisatie-CT bij SPECT-CT. 

De publicatie van deze wijzigingen was verwacht voor medio 2015. Door een grote 

achterstand in te behandelen dossiers is dit ontwerp-KB echter nog steeds voor advies bij de 

Raad van State, waardoor de kans reëel is dat de publicatie ervan niet meer voor het einde 

van het jaar zal plaatsvinden. 

Voor wat de PET-nomenclatuur betreft, schept dit wel problemen, aangezien in andere KB’s 

afgekondigd was dat de hele PET-hervorming in voege zou treden op 01.01.2016. Concreet 

zal het KB met de nomenclatuurwijziging van de nucleaire geneeskunde (met wijziging van 

PET-nomenclatuur en invoering van lokalisatie-CT bij conventionele SPECT-CT) dan ook in 

voege treden op 1 januari 2016, zelfs indien dit KB pas in de loop van de maand januari of 

later zal gepubliceerd worden. Er zal dan dus een zogenaamde retrograde invoegetreding 

plaatsvinden. 

Er dienen zich twee opties aan:  

- ofwel blijft u in afwachting van de publicatie van het KB in kwestie alle onderzoeken (dus 

ook PET-onderzoeken) verder aanrekenen volgens de huidige nomenclatuurnummers. In dat 

geval zult u, na publicatie van het KB, alle wijzigingen moeten herfactureren aan de 

betrokken patiënten en verzekeringsinstellingen. Voor PET-onderzoeken wil dit zeggen: alle 

onderzoeken. Voor niet-PET-onderzoeken zal dit beperkt zijn tot het, indien van toepassing, 

bijkomend aanrekenen van lokalisatie-CT. 

- ofwel, en dat is het advies dat wij u zouden willen geven, wacht u met het aanrekenen van 

de vanaf 1 januari 2016 uitgevoerde PET-onderzoeken totdat dit KB gepubliceerd is. Voor 

wat lokalisatie-CT betreft, kunt u dit na publicatie nog corrigeren. Deze manier van werken 

zal voor u vermoedelijk de extra inspanningen tot een minimum beperken. 

Indien u hierover nog vragen hebt, kunt u zoals steeds contact opnemen met het 

secretariaat van het VBS en zullen we al het mogelijke doen om u verder te helpen. 

Wij wensen u alvast, mede namens de board van Belnuc en de leden van het bestuurscomité 

van de beroepsvereniging zeer prettige feestdagen en onze allerbeste wensen voor het 

nieuwe jaar. 

 

Met collegiale groeten, 

Dr. K.  Muylle,      Dr. G. Moulin-Romsee, 

voorzitter Belnuc      voorzitter VBS                                                     
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