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BETREFT: Terugbetaling van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) 

 
 

INHOUD: 

De Minister van Sociale Zaken heeft een voorstel uitgewerkt voor de terugbetaling van de 
niet-invasieve prenatale test (NIPT) vanaf 1 juli 2017. Echter, het koninklijk besluit dat deze 
terugbetaling moet bekrachtigen kan niet tegen 1 juli 2017 worden gepubliceerd. Toch zullen 
de verzekeringsinstellingen gemachtigd zijn om de facturatie van deze test vanaf deze 
datum te aanvaarden. 

Hiertoe vindt u in bijlage een omzendbrief aan de laboratoria. Een omzendbrief zal eveneens 
worden verstuurd aan de Verzekeringsinstellingen. 

Er wordt tevens voorzien in een overgangsmaatregel voor de laboratoria die op 1 juli 2017 
nog niet beschikken over de Belac accreditatie maar die wel reeds hun aanvraag hiervoor 
hebben ingediend. Zij zullen de uitgevoerde NIPT-verstrekkingen met terugwerkende kracht 
kunnen aanrekenen aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van 
zodra zij het bewijs van accreditering voor deze prestatie hebben geleverd.  

 

MOTIVERING: 

Mogelijk maken van de facturatie vanaf 1 juli 2017 en informeren van de betrokkenen. 

 

BUDGETTAIRE WEERSLAG: Nihil 

 

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG: Nihil.  

 

PROCEDURE: / 

 

OPDRACHT VAN HET VERZEKERINGSCOMITE: 

Het Verzekeringscomité wordt verzocht kennis te nemen van de omzendbrief in bijlage. 

 

TREFWOORDEN: 

Speciale technische verstrekkingen 
Klinische biologie 
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GENEESKUNDIGE VERZORGING 
 

  Correspondent  : dr Waltruda Van Doren        
  Attache arts-inspecteur   

  Tel.: 02/739 78 10 - Fax : 02/739 73 76 

 
  

  E-mail : waltruda.vandoren@riziv.fgov.be 

 
 

  Onze ref. : 1110/DGVSSS/MED/NIPT      Brussel,    

 
 
 
Betreft : Terugbetaling van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) 
 
 
 
Geachte, 
 
 
De Minister van Sociale Zaken heeft een voorstel uitgewerkt voor de terugbetaling van de niet-
invasieve prenatale test (NIPT) vanaf 1 juli 2017. Echter, het koninklijk besluit dat deze 
terugbetaling moet bekrachtigen kan niet tegen 1 juli 2017 worden gepubliceerd. Toch zullen de 
verzekeringsinstellingen gemachtigd zijn om de facturatie van deze test vanaf deze datum te 
aanvaarden. 
 
 
De nieuwe verstrekking (565611 – 565622) alsmede de gerelateerde cumulregels en 
diagnoseregels zullen opgenomen worden in artikel 33bis, § 1, van de nomenclatuur : 
 
 
“565611 – 565622 
Prenataal opsporen van trisomie 21 door middel van een moleculaire biologische methode op een 
bloedstaal van de moeder vanaf de 12de zwangerschapsweek B 6100 
(Maximum 1) (Cumulregel) (Diagnoseregels) 
 
Cumulregels : 
Slechts een van de verstrekkingen 565611 - 565622, 433296 - 433300, 433193 - 433204, 542776 - 542780 
en 542555 - 542566 mag in de loop van de follow-up van eenzelfde zwangerschap aan de verplichte 
ziekteverzekering voor geneeskundige verzorging aangerekend worden. Bij herhaling van de test in 
eenzelfde zwangerschap mag de verstrekking 565611 - 565622 geen 2de maal aangerekend worden, noch 
aan de verplichte ziekteverzekering noch aan de patiënte.". 
 
Diagnoseregels: 
- De verstrekking 565611 - 565622 wordt voorgeschreven door de arts die de zwangerschap opvolgt. 
- Voor de verstrekking 565611 - 565622 mag de periode tussen het ontvangen van het staal en het 

afleveren van het resultaat aan de voorschrijver maximum 4 dagen bedragen.” 
 
 

Het honorarium is vastgelegd op 260 euro met voor de ambulante verstrekkingen (buiten 
hospitalisatie, een persoonlijk aandeel van 8,68 euro voor rechthebbenden zonder 
voorkeurregeling. Rechthebbenden met voorkeurregeling alsook gehospitaliseerden zullen geen 
remgeld verschuldigd zijn. 
 

R I Z I V  

Afz : RIZIV (GV) Tervurenlaan 211  1150 Brussel 
 
Omzendbrief aan de laboratoria die beschikken over 
een BELAC accreditatie – ISO 15189 voor de niet 
invasieve prenatale test (NIPT) of die reeds een 
accreditatie procedure hebben opgestart 
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Daarbij, nodig ik u uit om de derdebetalersregeling toe te passen.  
 
 
Tevens wordt er voorzien in een overgangsmaatregel voor de laboratoria die op 1 juli 2017 nog 
niet beschikken over de Belac accreditatie maar die wel reeds hun aanvraag hiervoor hebben 
ingediend. Zij zullen de uitgevoerde NIPT-verstrekkingen met terugwerkende kracht kunnen 
aanrekenen aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van zodra zij het 
bewijs van accreditering voor deze prestatie hebben geleverd.  
 
 
 
Met collegiale hoogachting, 
 
 
 
De Leidend ambtenaar 
 
 
 
 
 
 
H. De Ridder 
Directeur-generaal 
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 B = 0,042623 565611 565622 = B 6100 260,00 260,00 251,32 0,00 8,68

Codenummer Tegemoetkoming Persoonlijk aandeel
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