K.B. 19.10.2021 B.S. 24.11.2021
In werking 1.3.2021
Wijzigen
Invoegen
Verwijderen

Artikel 22 – FYSIOTHERAPIE
AFDELING 10. - Fysische geneeskunde en revalidatie.
Art. 22. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming
van geneesheer-specialist voor fysische geneeskunde en revalidatie (O)
vereist is:
…

"

"

I. Diagnostische verstrekkingen
…
558655 558666 Exploratie van de integriteit en van de geleidingssnelheid
van de centrale motorische vezels door percutane
magnetische stimulatie van de motorische cortex

K

559915 559926 Evaluatie van de patiënt, afname van de testbatterij en
rapportering, met het oog op het toerusten van een
prothese met mechatronisch kniegewricht

K

70

"

131 "

De testbatterij wordt afgenomen door een arts-specialist in de
fysische geneeskunde en de revalidatie die verbonden is aan een
revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische revalidatie
dat een 9.50 of 7.71 of 9.51 overeenkomst heeft afgesloten met het
RIZIV. Dit revalidatiecentrum beschikt over expertise in de
behandeling en revalidatie van patiënten met een amputatie (boven
de voet).
De arts wordt actief bijgestaan door minstens twee professionele
zorgverleners, waaronder een kinesitherapeut of een ergotherapeut.
De testbatterij bevat de specifieke testen die omschreven zijn in het
evaluatiegetuigschrift zoals voorzien in artikel 29, § 13, B.
"

"

558935 558946 Kinesiologische evaluatie door gezamenlijke registratie van
kinetische, dynamische en EMG-variabelen van de onderste
ledematen bij het lopen

558994

K

II. Therapeutische verstrekkingen, revalidatieverstrekkingen
revalidatiebehandelingen
…
b) Revalidatiebehandelingen
…
Ambulante multidisciplinaire revalidatiezitting met een
minimumduur
van
120
minuten
voor
een
wervelzuilaandoening.
K

280

"

en

60

"De revalidatiezittingen (558994) worden verricht :
1) in geval van aspecifieke mechanische rachialgieën opgetreden sedert
meer dan 6 weken;

"

2) minder dan 3 maanden na een corrigerende wervelzuilchirurgie.
De verzekering kent maximaal 36 verstrekkingen toe, verspreid over 6
maanden. De verzekering kent evenwel 36 bijkomende verstrekkingen toe,
verspreid over 6 maanden :
1) in geval van een nieuwe heelkundige ingreep op de wervelkolom;
2) in het raam van een socioprofessionele re-integratie, met akkoord van
de adviserend arts."
"

559930 559941 Multidisciplinaire
revalidatiezitting
met
een
minimumduur van 120 minuten voor patiënten met een
amputatie die bij hernieuwing van hun prothese
onderste lidmaat overschakelen van een prothese
zonder mechatronisch kniegewricht naar prothese met
een mechatronisch kniegewricht

K

60 "

Elke zitting omvat de deelname van minstens twee professionele
zorgverleners, waaronder een kinesitherapeut of een ergotherapeut.
De verzekering kent éénmalig maximaal 10 verstrekkingen toe per
rechthebbende.
De verstrekkende arts-specialist dient verbonden te zijn aan een
revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische revalidatie
dat een 9.50 of 7.71 of 9.51 overeenkomst heeft afgesloten met het
RIZIV. Dit revalidatiecentrum beschikt over expertise in de
behandeling en revalidatie van patiënten met een amputatie (boven
de voet).
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"K.B. 27.9.2009" (in werking 1.12.2009)

"AFDELING 10. - Fysische geneeskunde en revalidatie."
"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 17.7.1992" (in werking 1.1.1991) +
"K.B. 22.6.2004" (in werking 1.8.2004)

"Art. 22. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming
van geneesheer-specialist voor fysische geneeskunde en revalidatie (O)
vereist is:"
"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991)

"I. Diagnostische verstrekkingen
558530 558541 * 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

"

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 22.8.2002" (in werking 1.9.2002) +
"K.B. 5.10.2018" (in werking 1.12.2018)

"

558552 558563 Elektromyografie, door middel van een naaldelektrode

"

558176 558180 * Oppervlakte-elektromyografie

K

63

K

50

"

"K.B. 5.10.2018" (in werking 1.12.2018)

De oppervlakte-elektromyografie wordt verricht door een geneesheerspecialist in de :
a) fysische geneeskunde en revalidatie;
b) reumatologie;
c) neuropsychiatrie;
d) neurologie;
e) kindergeneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de
pediatrische neurologie.
De verstrekking voor een oppervlakte-elektromyografie
gecumuleerd met een verstrekking voor :

wordt

niet

a) een elektromyografie, door middel van een naaldelektrode (477116 477120, 558552 - 558563);
b) een meting van de zenuwgeleidingssnelheden (477470 - 477481,
477492 - 477503, 477514 - 477525, 558530 - 558541, 558596 - 558600,
558611 - 558622).
De verstrekking wordt maximum 3 keer per jaar toegestaan."
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"

558574 558585 Meten van de sensitieve geleidingssnelheid door opgewekte
hersenpotentialen,
met
protocol
en
tracé,
door
somesthetische
stimulatie,
inclusief
de
eventuele
metingen, verricht op het spinaal niveau van de plexus
brachialis of van de perifere zenuwen (mag niet worden
gecumuleerd met de elektromyografie)

K

75

558596 558600 *
Meten
van
de
motorische
en/of
geleidingssnelheid, één streek, met verslag

K

15

K

30

sensitieve

558611 558622 *
Meten
van
de
motorische
en/of
sensitieve
geleidingssnelheid, verscheidene streken, met verslag

"

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 27.9.2009" (in werking 1.12.2009)

"De verstrekkingen nrs. 558530 - 558541, 558596 - 558600 en 558611 558622 mogen onderling niet worden gecumuleerd; de verstrekkingen nrs.
558552 - 558563 en 558574 - 558585 mogen onderling niet worden
gecumuleerd"
"K.B. 27.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]

"

558471 558482 Spiercompartimentsdrukmeting bij vermoeden van acuut
compartimentssyndroom,
maximum
éénmaal
per
behandeling

K

32

558493 558504 Spiercompartimentsdrukmeting bij vermoeden van acuut
compartimentssyndroom, met monitoring gedurende 24 uur,
maximum éénmaal per behandeling

K

53

De prestaties 558471 - 558482 en 558493 - 558504 worden slechts
vergoed wanneer ze zijn voorgeschreven door een algemeen of
orthopedisch chirurg. In de loop van één behandeling bij een zelfde patiënt
mag slechts één van deze nummers aangerekend worden."
"K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995)

"

558633 558644 Aantonen en meten van atypische functionele dorsolumbale
orthopedische rug- en gewrichtsklachten door gelijktijdig
driedimensioneel meten van de isodynamische spieractiviteit
met grafische en kwantitatieve weergave van de
geautomatiseerd verwerkte gegevens en verslag

K

50

"

558854 558865 Geschrapt door K.B. 10.2.2008 (in werking 1.3.2008)
"K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 8.12.2000" (in werking 1.3.2001 :
vernietiging door het arrest nr. 154.359 van 31.1.2006 van de Raad van State) +
"K.B. 10.2.2008" (in werking 1.3.2008)

"De verstrekking nr. 558633-558644 mag behoudens voorafgaande
instemming van de adviserend geneesheer, slechts één keer per jaar
worden aangerekend."
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"

558655 558666 Exploratie van de integriteit en van de geleidingssnelheid
van de centrale motorische vezels door percutane
magnetische stimulatie van de motorische cortex

K

70

"

K

131

"

"K.B. 19.10.2021" (in werking 1.3.2021)

"

559915 559926 Evaluatie van de patiënt, afname van de testbatterij en
rapportering, met het oog op het toerusten van een prothese
met mechatronisch kniegewricht

De testbatterij wordt afgenomen door een arts-specialist in de fysische
geneeskunde en de revalidatie die verbonden is aan een
revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische revalidatie dat
een 9.50 of 7.71 of 9.51 overeenkomst heeft afgesloten met het RIZIV. Dit
revalidatiecentrum beschikt over expertise in de behandeling en revalidatie
van patiënten met een amputatie (boven de voet).
De arts wordt actief bijgestaan door minstens twee professionele
zorgverleners, waaronder een kinesitherapeut of een ergotherapeut.
De testbatterij bevat de specifieke testen die omschreven zijn in het
evaluatiegetuigschrift zoals voorzien in artikel 29, § 13, B.
"K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999) + "K.B. 27.9.2009" (in werking 1.12.2009)

"

558935 558946 Kinesiologische evaluatie door gezamenlijke registratie van
kinetische, dynamische en EMG-variabelen van de onderste
ledematen bij het lopen

K

280

"

K

140

"

"K.B. 27.9.2009" (in werking 1.12.2009)

"

558051 558062 Kinesiologische evaluatie door gestandaardiseerde videoanalyse in drie anatomische vlakken (sagitaal, frontaal en
transversaal vlak), beoordeeld aan de hand van
gevalideerde schalen en uitgevoerd in een medischtechnische onderzoeksomgeving waarin het geheel van de
kinesiologische evaluatie beschreven onder verstrekking
558935 - 558946 mogelijk is, maar waarbij het geheel van
deze evaluatie om biotechnische redenen niet mogelijk is

"K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999) + "K.B. 27.9.2009" (in werking 1.12.2009)

"De verstrekkingen 558935 - 558946 en 558051 - 558062 worden slechts
vergoed indien ze door een geneesheer, specialist in de heelkunde of in de
pediatrie, werden voorgeschreven bij een kind met een motorische
hersenverlamming met het oog op een corrigerende orthopedische
heelkundige of neurochirurgische heelkundige ingreep of, in de centra die
hiervoor een overeenkomst bedoeld in artikel 23, § 3, van de
gecoördineerde wet van 14 juli 1994 hebben afgesloten, voor een
behandeling met botuline toxine A."
"K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999) + "K.B. 22.6.2004" (in werking 1.8.2004) +
"K.B. 27.9.2009" (in werking 1.12.2009)

"Slechts één van de verstrekkingen 558935 - 558946 of 558051 - 558062
mag in rekening worden gebracht en dit slechts éénmalig, behalve na een
corrigerende orthopedische of neurochirurgische ingreep of na een
behandeling met botulinetoxine A waarbij één van de verstrekkingen ten
hoogste één keer per kalenderjaar in rekening mag worden gebracht."
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"II. Therapeutische verstrekkingen, revalidatieverstrekkingen en
revalidatiebehandelingen
a) Therapeutische verstrekkingen en revalidatieverstrekkingen"
"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 17.7.1992" (in werking 1.1.1991) +
"K.B. 22.6.2004" (in werking 1.8.2004) + "K.B. 27.9.2009" (in werking 1.12.2009)

"1° Therapeutische verstrekkingen"
558670 558681 Geschrapt door K.B. 22.6.2004 (in werking 1.8.2004)
558692 558703 Geschrapt door K.B. 22.6.2004 (in werking 1.8.2004)
558714 558725 Geschrapt door K.B. 10.2.2008 (in werking 1.3.2008)
558736 558740 Geschrapt door K.B. 27.9.2009 (in werking 1.12.2009)
"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991)

"

558751 558762 Tractie op mechanische tafel of tafel met elektrische motor of
door suspensie

K

5

"

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 17.7.1992" (in werking 1.1.1991) +
"K.B. 8.12.2000" (in werking 1.3.2001 : vernietiging door het arrest nr. 154.359 van
31.1.2006 van de Raad van State) + "K.B. 22.6.2004" (in werking 1.8.2004)

"

558773 558784 Vertebrale manipulaties (mag één keer per dag en maximum
3 keer per patiënt voor een zelfde behandeling worden
geattesteerd)

K

15

"

"K.B. 22.6.2004" (in werking 1.8.2004)

"2° Revalidatieverstrekkingen
Revalidatie die behalve oefentherapie tenminste één van de hierna
vermelde technieken omvat per zitting (psychomotore therapie,
elektrostimulatie bij motorische uitval of antalgische elektrotherapie,
ergotherapie, oefeningen met prothesen en/of orthesen en/of complexe
technische hulpmiddelen, hydrotherapie in zwembad, tractietherapie).
558795 558806 de eerste 18 zittingen

K

20

558390

K

15

K

15

van de 19e tot 48e zitting inbegrepen
558423 vanaf de 19e zitting

"

"K.B. 22.6.2004" (in werking 1.8.2004) + "K.B. 15.10.2004" (in werking 1.11.2004) +
"K.B. 14.9.2007" (in werking 1.12.2007)

"

558434 558445 Revalidatie samen met ergotherapie na het beëindigen van
een pluridisciplinaire revalidatie behandeling (558810 558821, 558014-558025, 558832 - 558843, 558994 - ) voor
een aandoening op de limitatieve lijst ter optimalisering en
behoud van het bereikte resultaat

K

15

"

"K.B. 22.6.2004" (in werking 1.8.2004)

"

558950 558961 Intakeonderzoek met opmaak van het behandelingdossier en
van een gedetailleerd behandelingplan in functie van de
aandoening en aangepast aan de patiënt
K
20
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Het plan vermeldt de aandoening, waarvoor de behandeling wordt
voorgeschreven met opgave van aard, frequentie en totaal aantal
behandelingen."
"K.B. 22.6.2004" (in werking 1.8.2004) + "K.B. 14.9.2007" (in werking 1.12.2007)

"De verstrekking 558950 - 558961 mag eenmaal worden aangerekend
voorafgaandelijk aan een volledige revalidatiebehandeling aangerekend
onder nrs. 558810 - 558821, 558014-558025 of 558832 - 558843.
Zij moet worden uitgevoerd ten laatste op de dag van uitvoering van de
eerste verstrekking van de reeks verstrekkingen 558810 - 558821, 558014558025 en 558832 - 558843."
"K.B. 22.6.2004" (in werking 1.8.2004)

"b) Revalidatiebehandelingen"
"K.B. 27.9.2009" (in werking 1.12.2009)

"

558095 558106 Complexe monodisciplinaire revalidatie voor postchirurgicaal
of postradiotherapeutisch lymfoedeem van een lidmaat op
verwijzing van de behandelend geneesheer-specialist

K

30

558132 558143 Complexe monodisciplinaire bekkenbodemrevalidatie voor
acuut ontstane urinaire of faecale incontinentie, op verwijzing
van de behandelend geneesheer-specialist

K

30

Deze verstrekking mag door de geneesheer specialist in de urologische
revalidatie, erkend door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn
bevoegdheid heeft, ook zonder verwijzing van de behandelend
geneesheer-specialist worden aangerekend."
558456 558460 Geschrapt door K.B. 27.9.2009 (in werking 1.12.2009)
"K.B. 22.6.2004" (in werking 1.8.2004) + "K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016) +
"K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018) + "K.B. 9.12.2019" (in werking 1.2.2020)

"

558810 558821 Multidisciplinaire revalidatiezitting met een minimumduur van
60 minuten waarbij tijdens elke zitting ten minste twee
bijkomende professionele zorgverleners waaronder een
ergotherapeut of kinesitherapeut aan de behandeling
meewerken en minstens twee van de volgende technieken
worden toegepast : revalidatie door beweging, psychomotore
therapie, elektrostimulatie bij motorische uitval of antalgische
elektrotherapie, mechanotherapie, oefeningen met externe
prothesen en/of orthesen en/of complexe technische
hulpmiddelen, hydrotherapie in zwembad.

K

30

"

"K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)

"Elke zitting omvat zowel :
1) minstens twee professionele zorgverleners, waaronder een
kinesitherapeut of een ergotherapeut en een andere paramedicus, die aan
de behandeling deelnemen;
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2) de toepassing van minstens twee van de technieken waaronder
revalidatie door beweging, psychomotore therapie, elektrostimulatie bij
motorische uitval of antalgische elektrotherapie, mechanotherapie,
oefeningen met externe prothesen, orthesen of complexe technische
hulpmiddelen, hydrotherapie in zwembad."
"K.B. 14.9.2007" (in werking 1.12.2007) + "K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016) +
"K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018) + "K.B. 9.12.2019" (in werking 1.2.2020)

"

558014 558025 Multidisciplinaire revalidatiezitting met een minimumduur van
90 minuten waarbij tijdens elke zitting ten minste twee
bijkomende professionele zorgverleners waaronder een
ergotherapeut of kinesitherapeut aan de behandeling
meewerken en minstens twee van de volgende technieken
worden toegepast : revalidatie door beweging, psychomotore
therapie, elektrostimulatie bij motorische uitval of antalgische
elektrotherapie, mechanotherapie, oefeningen met externe
prothesen en/of orthesen en/of complexe technische
hulpmiddelen, hydrotherapie in zwembad

K

45

"

"K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)

"Elke zitting omvat zowel :
1) minstens twee professionele zorgverleners, waaronder een
kinesitherapeut of een ergotherapeut en een andere paramedicus, die aan
de behandeling deelnemen;
2) de toepassing van minstens twee van de technieken waaronder
revalidatie door beweging, psychomotore therapie, elektrostimulatie bij
motorische uitval of antalgische elektrotherapie, mechanotherapie,
oefeningen met externe prothesen, orthesen of complexe technische
hulpmiddelen, hydrotherapie in zwembad."
"K.B. 22.6.2004" (in werking 1.8.2004) + "K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016) +
"K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018) + "K.B. 9.12.2019" (in werking 1.2.2020)

"

558832 558843 Multidisciplinaire revalidatiezitting met een minimumduur van
120 minuten waarbij tijdens elke zitting ten minste twee
bijkomende professionele zorgverleners waaronder een
ergotherapeut of kinesitherapeut aan de behandeling
meewerken en minstens twee van de volgende technieken
worden toegepast : revalidatie door beweging, psychomotore
therapie, elektrostimulatie bij motorische uitval of antalgische
elektrotherapie, mechanotherapie, oefeningen met externe
prothesen en/of orthesen en/of complexe technische
hulpmiddelen, hydrotherapie in zwembad.

K

60

"

"K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)

"Elke zitting omvat zowel :
1) minstens twee professionele zorgverleners, waaronder een
kinesitherapeut of een ergotherapeut en een andere paramedicus, die aan
de behandeling deelnemen;
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2) de toepassing van minstens twee van de technieken waaronder
revalidatie door beweging, psychomotore therapie, elektrostimulatie bij
motorische uitval of antalgische elektrotherapie, mechanotherapie,
oefeningen met externe prothesen, orthesen of complexe technische
hulpmiddelen, hydrotherapie in zwembad."
"K.B. 22.6.2004" (in werking 1.8.2004) + "K.B. 15.10.2004" (in werking 1.11.2004) +
"K.B. 5.10.2018" (in werking 1.12.2018) + "K.B. 9.12.2019" (in werking 1.2.2020)

"

558994

Ambulante multidisciplinaire revalidatiezitting met
minimumduur
van
120
minuten
voor
wervelzuilaandoening.

een
een
K

60

"

"K.B. 5.10.2018" (in werking 1.12.2018)

"De revalidatiezittingen (558994) worden verricht :
1) in geval van aspecifieke mechanische rachialgieën opgetreden sedert
meer dan 6 weken;
2) minder dan 3 maanden na een corrigerende wervelzuilchirurgie.
De verzekering kent maximaal 36 verstrekkingen toe, verspreid over 6
maanden. De verzekering kent evenwel 36 bijkomende verstrekkingen toe,
verspreid over 6 maanden :
1) in geval van een nieuwe heelkundige ingreep op de wervelkolom;
2) in het raam van een socioprofessionele re-integratie, met akkoord van
de adviserend arts."
"K.B. 19.10.2021" (in werking 1.3.2021)

"

559930 559941 Multidisciplinaire revalidatiezitting met een minimumduur van
120 minuten voor patiënten met een amputatie die bij
hernieuwing van hun prothese onderste lidmaat
overschakelen van een prothese zonder mechatronisch
kniegewricht naar prothese met een mechatronisch
kniegewricht

K

60

"

Elke zitting omvat de deelname van minstens twee professionele
zorgverleners, waaronder een kinesitherapeut of een ergotherapeut.
De verzekering kent éénmalig maximaal 10 verstrekkingen toe per
rechthebbende.
De verstrekkende arts-specialist dient verbonden te zijn aan een
revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische revalidatie dat
een 9.50 of 7.71 of 9.51 overeenkomst heeft afgesloten met het RIZIV. Dit
revalidatiecentrum beschikt over expertise in de behandeling en revalidatie
van patiënten met een amputatie (boven de voet).
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