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Betreft: Vragen introductie bevoegdheidscodes 623 en 653. 
 
 
Rond de jaarwisseling werden nieuwe bevoegdheidscodes van artsen ingevoerd: 
 
623 : arts-specialist in de pneumologie en in de oncologie  
653 : arts-specialist in de gastro-enterologie en in de oncologie  
 
Het betreft de toewijzing van een bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie voor artsen-
specialisten in de pneumologie (code 620) en artsen-specialisten in de gastro-enterologie (code 
650). 
 
Einde maart 2020 zijn er 174 artsen in het bezit van de bevoegdheidscode 623 en 159 artsen in 
het bezit van de bevoegdheidscode 653. 
 
De introductie van deze twee nieuwe codes leidde op het terrein tot heel wat vragen en 
onduidelijkheden. 
 
Deze omzendbrief geeft daarom een overzicht van het gebruik van deze codes 623 en 653. 
 

1. Algemeen 
 
De omschrijving van de nieuwe bevoegdheidscodes blijkt onduidelijkheid te creëren. De 
aangepaste omschrijvingen luiden daarom als volgt: 
 
623 : arts-specialist in de pneumologie met bijzondere beroepsbekwaamheid in de 
oncologie 
 
653 : arts-specialist in de gastro-enterologie met bijzondere beroepsbekwaamheid in de 
oncologie  
 
Er wordt verder gewezen op het onderscheid tussen de bijzondere beroepstitel in de medische 
oncologie en de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie zoals bepaald in het M.B. van 
26 september 2007. 
(http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007092630&table
_name=wet) 
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De artsen-specialisten met bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie 
(bevoegdheidscodes 623 en 653) kunnen niet worden aanzien als arts specialist in de medische 
oncologie. 
 
 
 

2. Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen 
 

- Nomenclatuur : artikel 2 - raadpleging  
 
De artsen in het bezit van deze nieuwe bevoegdheidscodes 623 en 653 beschikken niet over een 
eigen code voor de raadpleging in artikel 2 van de nomenclatuur. 
 
Gelet op de modaliteiten van het M.B. van 26 september 2007 zijn deze artsen ook niet 
gemachtigd om de raadplegingscode van de arts-specialist in de medische oncologie 
(102270/102292) te attesteren. 
 
Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2020 voorziet evenwel in artikel 4.3.10: 
 
Codering raadplegingen artsen-specialisten 
 
De TGR doet een voorstel om per discipline een eigen nomenclatuurcode toe te kennen 
teneinde specifieke herwaarderingen te kunnen doorvoeren.  
 
De voltallige zitting van de Technisch Geneeskundige Raad van het RIZIV van 10 maart 2020 
werkte dit voorstel uit en keurde een aantal eigen nomenclatuurcodes voor de raadpleging van 
diverse disciplines goed, waaronder een eigen raadplegingscode voor de artsen-specialisten met 
de bevoegdheidscodes 623 en 653.  
Dit dossier vervolgt zijn weg in de gangbare procedures. 
 
De NCAZ krijgt dan de mogelijkheid om in een volgend akkoord artsen –ziekenfondsen 
eventueel te voorzien in een specifieke herwaardering van de raadpleging door de artsen met 
bevoegdheidscodes 623 en 653. 
 
De pneumologen blijven voorlopig hun raadplegingscode 102130/102631 attesteren en ook de 
gastro-enterologen blijven hun raadplegingscode 102115/102616 attesteren. 
 

- Nomenclatuur : artikel 11 - MOC  
 
De nieuwe bevoegdheidscodes 623 en 653 geven geen toegang tot de verstrekkingen 350453-
350464 en 350475-350486 uit artikel 11 van de nomenclatuur. 
 
De artsen met bevoegdheidscode 623 en 653 kunnen niet in de plaats treden van de arts-
specialist in de medische oncologie voorzien in de verstrekking 350254-350265. 
De nomenclatuur met betrekking op het MOC wordt momenteel geëvalueerd binnen een ad hoc 
werkgroep binnen de TGR met aandacht voor bovenstaande problematiek en eventueel aan te 
brengen wijzigingen. 
 

- Nomenclatuur : artikel 20  
 
De artsen met bevoegdheidscode 623 en 653 kunnen niet in de plaats treden van de arts-
specialist in de medische oncologie met betrekking op de connexiteitsregels in artikel 20 § 2.A.9 
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- Nomenclatuur : artikel 25 - honorarium voor toezicht 
 
De artsen met bevoegdheidscode 623 en 653 kunnen niet in de plaats treden van de arts-
specialist in de medische oncologie voorzien in de verstrekking 598581. 
 
 

3. Aanvraag en voorschrijven specifieke medicatie 
 
Door de toekenning van de bevoegdheidscodes 623 en 653 traden er problemen op met de 
terugbetaling van sommige medicatie (bvb. medicatie hepatitis C). 
De terugbetalingsvoorwaarden met betrekking op de voorschrijver en de aanvrager voor 
terugbetaling zijn soms specifiek gelinkt aan de bevoegdheidscode 620 en 650, en de nieuwe 
bevoegdheidscodes 623 en 653 zijn (nog) niet opgenomen in de modaliteiten van 
vergoedbaarheid. 
 
Om hieraan tegemoet te komen werd de DBSAM al voorlopig aangepast zodat deze 
problematiek tijdelijk is opgelost in afwachting van een definitieve wettelijke regeling. ( DBSAM = 
DataBase Source Authentique des Médicaments / DB Authentieke Bron Geneesmiddelen) 
Een uitbreiding van de vergoedbaarheid (en dus een aanpassing van de paragraafteksten) kan 
overwogen worden door de Minister van Sociale Zaken op voorstel van de Commissie 
Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) en op vraag van de firma’s die verantwoordelijk zijn 
voor de commercialisatie van deze farmaceutische specialiteiten.  
De CTG heeft op vraag van het Bureau van de CTG, een procedure opgestart om deze 
problemen op te lossen.  
 
Voor verdere vragen kan men zich steeds wenden tot : 
 
ctm-tgr@riziv-inami.fgov.be 
 
 
 
 De leidend ambtenaar 
 
 
 
 
 
 
 
 Mickaël Daubie 
 Directeur-generaal a.i. 
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