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          Invoegen 
 
          Verwijderen 

 
Artikel 14 – HEELKUNDE  
 
m) de verstrekkingen die tot het specialisme heelkunde (D) 
behoren: 
 
Transplantaties. 
 
  K.B. 6.10.2006 

 
  318032 318043 Beenmergtransplantatie met afname en voorbereiding 

van het transplantaat K 1020
    De verstrekking nr. 318032 - 318043 wordt eveneens gehonoreerd 

wanneer ze wordt uitgevoerd door een geneesheer, specialist voor 
inwendige geneeskunde, of een geneesheer, specialist voor 
kindergeneeskunde. 

 
  Van de toepassingsregels die volgen op verstrekking 318253-318264: 

- wordt de vierde niet gewijzigd (Erratum B.S. 19.12.2006) 
- worden de vijfde en zesde geschrapt (K.B.  6.10.2006 + Erratum B.S. 19.12.2006) 
- wordt de laatste gewijzigd ((K.B.  6.10.2006) 
 

 
    Op voorwaarde dat…  
     
     
    Een tegemoetkoming in de kosten gemoeid met de typering van 

potentiële donors die in het buitenland is verricht met het oog op het 
vinden van een compatibele donor voor een beenmergtransplantatie, 
kan door het College worden toegekend op voorwaarde dat de 
rechthebbende op genoemde lijst is ingeschreven vooraleer met de 
typeringen in het buitenland wordt begonnen en op voorwaarde dat 
wordt aangegeven dat het nationaal register van de kandidaten 
beenmergdonors is geraadpleegd. 

     
    Een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer en de verzekering 

van een buitenlandse donor van beenmerg mag onder dezelfde 
voorwaarden worden toegestaan. 

     
 
 

    

    Wanneer het gaat om nieren die zijn afgenomen bij levende donors, 
worden de verrichte verstrekkingen en de kosten voor ziekenhuis-
verpleging aangerekend aan de receptor, met dien verstande dat er wordt 
gespecifieerd dat ze betrekking hebben op de donor. Hetzelfde geldt in 
geval van beenmergenten. 
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    "K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986)   
    "m) de verstrekkingen die tot het specialisme heelkunde (D) behoren: 
     
    Transplantaties.   
       
  318010 318021 Niertransplantatie K 1020 "
      
  318032 318043 Geschrapt door K.B. 6.10.2006 (in werking 1.12.2006)  
      
    "K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986)   
"  318054 318065 Harttransplantatie of van hart en longen in blok K 2040
      
  318076 318080 Totale hepatectomie gevolgd door een orthotope lever-

transplantatie K 3060
      
    Verstrekking nr. 318010 - 318021 omvat de nefrectomieën die eventueel 

tijdens dezelfde handeling bij de receptor worden verricht, ze omvat niet 
het nemen van het transplantaat." 

     
    "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992)   
"  318275 318286 Pancreastransplantatie K 2040
      
  318290 318301 Nier- en pancreastransplantatie K 3060 "
      
    "K.B. 27.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]
"  318312 318323 Transplantatie van dunne darm K 2040
      
  318334 318345 Transplantatie van dunne darm en lever K 3060
      
  318356 318360 Afnemen en bewaren van dunne darm met het oog op een 

transplantatie K 1231
      
  318371 318382 Afnemen en bewaren van dunne darm en lever met het oog 

op een transplantatie K 1231 "
      
    "K.B. 23.10.1989" (in werking 1.1.1990) + "K.B. 10.7.1990" (in werking 1.7.1990) 
"  318135 318146 Toezicht op en conditionering van een donor met het oog op 

prelevering van een orgaan bestemd voor transplantatie K 432 "
      
    "K.B. 23.10.1989" (in werking 1.1.1990)   
"  318150 318161 Post mortem prelevering en conservering van een nier met 

het oog op transplantatie K 568 "
      
    "K.B. 5.9.2001" (in werking 1.10.2001)   
"  318393 318404 Laparoscopische videogeassisteerde nefrectomie, voor 

niertransplantatie van uit een levende donor, met inbegrip 
van de bewaring, niet inbegrepen het endoscopisch 
verbruiksmateriaal K 300 "

      
    "K.B. 23.10.1989" (in werking 1.1.1990)   
"  318172 318183 Prelevering en conservering van een hart met het oog op 

transplantatie K 461
      
  318194 318205 Prelevering en conservering van een lever met het oog op 

transplantatie K 1231
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  318216 318220 Prelevering en conservering van een pancreas met het oog 
op transplantatie K 1231

      
  318231 318242 Prelevering en conservering van een hart en longen in blok 

met het oog op transplantatie K 1231 "
      
    "K.B. 23.10.1989" (in werking 1.1.1990) + "K.B. 3.6.2002" (in werking 1.8.2002)  
"  318253 318264 Forfaitair honorarium voor de medische gesuperviseerde 

voorbereiding en organisatie van een orgaantransplantatie 
en coördinatie van de erop betrekking hebbende medische 
prestaties K 1520 "

      
    "K.B. 3.6.2002" (in werking 1.8.2002)    
    "Dit honorarium dekt de registratiekosten bij nationale en internationale 

organisaties verantwoordelijk voor de registratie en selectie van receptoren 
en donoren van organen." 

     
    "K.B. 23.10.1989" (in werking 1.1.1990)   
    "De honoraria voor de verstrekkingen nrs. 318135 - 318146 tot 318231 -

318242 zijn aan te rekenen ten laste van de ontvanger, per 
getransplanteerd orgaan, door de geneesheer verantwoordelijk voor de 
transplantatie." 

     
    "K.B. 23.10.1989" (in werking 1.1.1990) + "K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999) 
    "Het honorarium voor de verstrekking nr. 318135 - 318146 omvat alle 

kosten die verband houden met het toezicht op en de conditionering van 
een donor met het oog op prelevering van organen bestemd voor 
transplantatie, namelijk de geneeskundige, farmaceutische en 
ziekenhuiskosten. Het omvat eveneens de onderzoekingen die worden 
verricht en de behandelingen die worden toegepast bij de donor, met 
uitsluiting van de klinische en technische onderzoeken nodig voor het 
vaststellen van de dood en de verstrekkingen nrs. 555413 - 555424 en 
555435 - 555446 (bepalen van de leucocyten- en trombocytengroepen). In 
de ziekenhuiskosten zijn de kosten begrepen voor het gebruik van de 
infrastruktuur van de instelling waar de orgaanprelevering gebeurt." 

     
    "K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006) + 

Erratum B.S. 19.12.2006 
    "Op voorwaarde dat de rechthebbende vóór de transplantatie is 

ingeschreven op een wachtlijst die door het College van geneesheren-
directeurs bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt 
bijgehouden, kan het College een bijkomende tegemoetkoming toekennen 
voor de eventuele bijkomende kosten in verband met vervoer van het in 
het buitenland afgenomen orgaan naar het transplantatiecentrum en van 
de medische ploeg die het donororgaan in een buitenlandse 
verzorgingsinrichting afneemt.  

     
    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. 

     



 HEELKUNDE (D) TRANSPLANTATIES Art. 14m pag. 3 
officieuze coördinatie 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Versie in werking sinds 01/12/2006 

 

    De inschrijving van de receptor als transplantatie-kandidaat op de lijst van 
het College van geneesheren-directeurs gebeurt vanwege het 
transplantatiecentrum via eenvoudige melding met de nodige gegevens 
inzake de identiteit van de rechthebbende en van het centrum en de aard 
van de transplantatie. 

     
    Wanneer het gaat om nieren die zijn afgenomen bij levende donors, 

worden de verrichte verstrekkingen en de kosten voor ziekenhuis-
verpleging aangerekend aan de receptor, met dien verstande dat er wordt 
gespecifieerd dat ze betrekking hebben op de donor." 

 


