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NOMENCLATUUR MEDISCHE BEELDVORMING ART. 17TER EN 17QUATER

Beding van afwijzing van aansprakelijkheid : Naar analogie met de RIZIV-website zijn alle
documenten in deze publicatie louter informatief en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldig. Dit is
een niet-officiële poging tot coördinatie van opeenvolgende nomenclatuurwijzigingen die in het B.S.
gepubliceerd werden. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk
verbeteren op www.vbs-gbs.org, waar deze informatie eveneens beschikbaar is.

ARTIKEL 17TER. - Radiologie.

A.

1° Gynecologie - Verloskunde:

461031 461042 Radiopelvimetrie (mag niet worden gecumuleerd met de
verstrekking nr. 466270 - 466281 dezelfde dag verricht)
............................................................................................. N 65

461075 461086 Hysterosalpingografie (hysterografie) , inclusief het abdomen zonder
contrastmiddel en de eventuele laattijdige controleclichés met
radioscopisch onderzoek met beeldversterker en televisie in gesloten
keten .................................................................................... N 90

461090 461101 Mammografie per borst, inclusief de eventuele oksel clichés
(ongeacht het aantal clichés) ............................................. N 45

2° Urologie:

461510 461521 Radiografie van het abdomen en/of van de blaasstreek  voor
rechtstreeks onderzoek zonder manipulatie noch contrastmiddelen,
ongeacht het aantal clichés (mag niet worden gecumuleerd met de
verstrekking nr. 466270 - 466281, dezelfde dag verricht) . N 35

461532 461543 Intraveneuze urografie, inclusief het onderzoek zonder
contrastmiddel, ongeacht de I.V. techniek, dezelfde dag, inclusief de
tomografieën, minimum vier clichés ................................... N 130
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461591 461602 Stijgende urethro-cystografie, minimum drie clichés (mag niet worden
gecumuleerd met de verstrekkingen nrs. 461635 - 461646 - 461672 -
461683 en 461716 - 461720, verricht dezelfde dag) ......... N 50

461635 461646 Cysto-urethrografie tijdens de mictie en/of stijgende urethrografie
en/of sub-pubische punctie, met radioscopisch onderzoek met
beeldversterker en televisie in gesloten keten, minimum vijf
clichés ................................................................................. N 85

461672 461683 Eenzijdige stijgende pyelografie, inclusief het cliché zonder
contrastmiddel dezelfde dag verricht, met radioscopisch onderzoek
met beeldversterker en televisie in gesloten keten ............ N 75

461716 461720 Tweezijdige stijgende pyelografie in één enkele zitting, inclusief het
cliché zonder contrastmiddel dezelfde dag verricht, met radioscopisch
onderzoek met beeldversterker en televisie
 in gesloten keten ................................................................  N 100

3° Spijsverteringsstelsel:

462431 462442 Radiografie van de oesofagus (minimum vier clichés) en van de
maag en duodenum in serie (minimum zes clichés) met radioscopisch
onderzoek met beeldversterker en televisie in gesloten
 keten ................................................................................... N 165

462512 462523 Radiografie van de oesofagus (minimum vier clichés) en van maag
en duodenum in serie (minimum zes clichés) en van de transit van de
dunne darm, inclusief eventueel de ileocoecale streek en het colon
(minimum zes clichés) met radioscopisch onderzoek met
beeldversterker en televisie in gesloten keten ................... N 230

462615 462626 Postoperatieve cholangiografie, inclusief het onderzoek zonder
contrastmiddel dezelfde dag verricht, minimum
zes clichés ..........................................................................  N 80

462711 462722 Radiografie van het colon inclusief eventueel de ileocoecale streek
met bariumlavement, na vulling, evacuatie en eventueel insufflatie,
minimum vier clichés, met radioscopisch onderzoek met
beeldversterker en televisie in gesloten keten ...................  N 135

462755 462766 Radiografie van het colon, inclusief eventueel de ileocoecale streek,
met bariumlavement, na vulling, evacuatie en insufflatie, volgens de
dubbelcontrasttechniek, minimum acht clichés, met radioscopisch
onderzoek met beeldversterker en televisie in gesloten
keten..................................................................................... N 200

462770 462781 Peroperatieve cholecysto- en/of cholangiogafie tijdens een
heelkundige bewerking, verricht in een operatiekamer onder
algemene anesthes ............................................................ N 50

De verstrekking nr. 462770 - 462781 mag niet worden aangerekend als de verstrekking nr. 242476
- 242480 wordt verricht.
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462814 462825 Cholangiowirsungografie door fibroduodenoscopie en catheterisme
van de pancreas- en galwegen (minimum tien clichés), mag niet
worden gecumuleerd met verstrekking nr. 462895 - 462906 dezelfde
dag verricht ......................................................................... N 175

462895 462906 Cholangiowirsungografie door fibroduodenoscopie en catheterisme
van de pancreas- en galwegen met papillectomie (minimum 10
clichés), mag niet worden gecumuleerd met verstrekking nr. 462814 –
462825, dezelfde dag verricht ............................................. N 200

462851 462862 Percutane cholangiografie, inclusief het onderzoek zonder
contrastmiddel, dezelfde dag verricht, minimum 3 clichés, met
radioscopisch onderzoek met beeldversterker en televisie in gesloten
keten .................................................................................... N 100

4° Ademhalingsorganen:

463691 463702 Radiografie van de thorax en de inhoud ervan, één cliché
............................................................................................. N 25

463713 463724 Radiografie van de thorax en de inhoud ervan, minimum
twee clichés ........................................................................ N 30

De verstrekkingen 463691 - 463702 en 463713 - 463724 mogen preoperatief bij verzekerden van
minder dan 45 jaar slechts vergoed worden bij aanwezigheid van een ernstige cardiorespiratoire
aandoening, waarvan de ASA-klassering in het medisch dossier moet bewaard worden.

463794 463805 Radiografie van de larynx, eventueel met de trachea, zonder
contrastmiddel, minimum twee clichés .............................. N 35

5° Bloedvatenstelsel:
464074 464085 Angiocardiopneumografie, één invalshoek, minimum zes

clichés ................................................................................. N 300

De verstrekking nr. 464074 - 464085 mag worden gecumuleerd met de verstrekkingen nrs. 464111
- 464122 en 464133 - 464144 verricht dezelfde dag. Het totaal van de honoraria van die
verstrekkingen dezelfde dag verricht mag niet hoger liggen dan de waarde N 585.

464096 464100 Angiocardiopneumografie, maximum voor het ganse onderzoek, twee
of meer invalshoeken (minimum zes clichés per
invalshoek) .......................................................................... N 500

De verstrekking nr. 464096 - 464100 mag worden gecumuleerd met de verstrekkingen nrs. 464111
- 464122 en 464133 - 464144 dezelfde dag verricht. Het totaal van de honoraria van die
verstrekkingen dezelfde dag verricht mag niet hoger liggen dan de waarde N 720.

464111 464122 Coronarografie, één of twee kransslagaders, één invalshoek,
minimum zes clichés .......................................................... N 270

464133 464144 Coronarografie, één of twee kransslagaders, maximum voor het
geheel van twee of meer invalshoeken (minimum zes clichés per
invalshoek) .......................................................................... N 450
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464236 464240 Radiografie van de aorta thoracalis en/of abdominalis en van de
vertakkingen ervan, minimum drie clichés (mag niet worden
gecumuleerd met verstrekking nr. 464295 - 464306, dezelfde dag
verricht) ............................................................................... N 160

464273 464284 Radiografie van de aorta abdominalis en van de vertakkingen ervan,
en arteriografie van de onderste ledematen (minimum zes clichés of
drie clichés van één meter) ................................................ N 250

464295 464306 Arteriografie van één of van de slagaders van een lidmaat, minimum
drie clichés .......................................................................... N 140

464472 464483 Peroperatieve angiografie van de arteria carotis, 1 cliché . N 60

464310 464321 Viscerale cavografie en/of viscerale flebografie, minimum
drie clichés .......................................................................... N 160

464332 464343 Flebografie van een lidmaat of van een segment van een
lidmaat, minimum zes clichés ............................................ N 125

De verstrekkingen nrs. 464074 - 464085, 464096 - 464100, 464111 - 464122,464133 -
464144,464236 - 464240,464273 - 464284,464295 - 464306,464310 - 464321 omvatten de
eventuele onderzoekingen zonder contrastmiddel tijdens een zelfde vacatie.

Digitale substractie-angiografieën.

Digitale substractie-angiografie na intraveneuze toediening van contrastmiddel, ongeacht het
aantal injecties van contrastmiddel, ongeacht het aantal onderzochte streken of organen, inclusief
alle manipulaties, met documentatie op transparante film van de significante beelden:

464516 464520 Met plaatsen van een catheter in de vena cava ................. N 190

464531 464542 De andere gevallen ............................................................. N 140

De verstrekkingen nrs. 464516 - 464520 en 464531 - 464542 mogen niet worden gecumuleerd
met de verstrekking nr. 461532 - 461543.

6° Neurologie:

465010 465021 Cerebrale angiografie langs de arteria carotis of totale cerebrale
angiografie, twee verschillende invalshoeken, minimum
vijf clichés ............................................................................ N 200

465032 465043 Cerebrale angiografie langs de arteria carotis of totale cerebrale
angiografie, meer dan twee invalshoeken, minimum
acht clichés ......................................................................... N 250

465054 465065 Cerebrale angiografie langs de geïsoleerde arteria vertebralis,
minimum drie clichés .......................................................... N 160

465076 465080 Cerebrale angiografie langs geïsoleerde vertebrale weg, minimum
twee verschillende invalshoeken en 10 clichés ................. N 250

De honoraria voor de eventuele radiografieën van de veneuze en capillaire fasen zijn begrepen in
de honoraria voor de angiografieën.
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7° Osteoarticulair systeem:

466012 466023 ° Radiografie van één of meer vinger(s) met visualisatie van
phalangen en distale uiteinden van de metacarpalen, minimum twee
clichés, per hand .................................................................  N 28

466034 466045 ° Radiografie van de middelhand met visualisatie van meta-
carpalen en handwortelbeenderen, minimum twee
clichés .................................................................................. N 28

466056 466060 ° Radiografie van de pols met visualisatie van het gewricht, van de
proximale rij handwortelbeenderen en distale radius/ulna, minimum
twee 2 clichés ..................................................................... N 28

466071 466082 ° Radiografie van de onderarm met visualisatie van de diafyse van
radius/ulna en distale of proximale gewricht, minimum
twee 2 clichés ..................................................................... N 28

Maximum 2 van de verstrekkingen 466012 - 466023, 466034 - 466045, 466056 - 466060 en
466071 - 466082 per zijde mogen aangerekend worden.

466093 466104 ° Radiografie van de elleboog met visualisatie van het gewricht,
minimum twee clichés ........................................................ N 28

466115 466126 ° Radiografie van de bovenarm met visualisatie van de humerus
diafyse en het distale of proximale gewricht, minimum twee
clichés ................................................................................. N 35

466130 466141 ° Radiografie van de schouder met visualisatie van het scapulo-
humeraal gewricht, minimum twee clichés ........................ N 35

466292 466303 ° Radiografie van het schouderblad, minimum twee
clichés ................................................................................. N 28

466314 466325 ° Radiografie van het sleutelbeen, met visualisatie van de
acromioclaviculaire en sternoclaviculaire gewrichten, minimum twee
clichés .................................................................................  N 28

De verstrekkingen 466130 - 466141, 466292 - 466303 en 466314 - 466325 mogen onderling niet
worden gecumuleerd.

466152 466163 ° Radiografie van één of meer teen (tenen) met visualisatie van
phalangen en metatarsalen, minimum twee clichés,
per voet ............................................................................... N 28

466174 466185 ° Radiografie van de middelvoet met visualisatie van de metatarsalen
en de voetwortelbeenderen, minimum twee clichés........... N 28

466196 466200 ° Radiografie van de enkel met visualisatie van het gewricht
en distale tibia/fibula, minimum twee clichés .....................  N 28

466211 466222 ° Radiografie van het onderbeen met visualisatie van diafyse van
tibia/fibula en distale of proximale gewricht, minimum
twee clichés ........................................................................ N 28
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Maximum 2 van de verstrekkingen 466152 - 466163, 466174 - 466185, 466196 - 466200 en
466211 - 466222 per zijde mogen aangerekend worden.

466233 466244 Radiografie van de knie met visualisatie van knie en pateI-
lagewricht, minimum twee clichés ...................................... N 40

466336 466340 Radiografie van het bovenbeen met visualisatie van de femurdiafyse
en het distale of proximale gewricht, minimum twee
clichés ................................................................................. N 40

466255 466266 Radiografie van de heup, met visualisatie van het heupge-
wricht, minimum twee clichés ............................................. N 40

466270 466281 Radiografie van het bekken, minimum één cliché van het
bekken voorzijde in zijn geheel ........................................... N 35

Maximum 2 van de verstrekkingen 466336 - 466340, 466255 - 466266 en 466270 - 466281 per
zijde mogen aangerekend worden.

466395 466406 Radiografie van de cervicale wervelkolom, inclusief even-
tueel de occipitocervicale scharnier, minimum drie clichés N 80

466410 466421 Radiografie van de dorsale wervelkolom, minimum drie
clichés ................................................................................. N 70

466476 466480 Radiografie van de lumbale wervelkolom, inclusief even-
tueel de sacro-iliacale articulatie, minimum drie clichés .... N 90

466535 466546 Radiografie van de sacrococcygeale streek of van de
sacro-iliacale articulatie, minimum twee clichés ................  N 35

De verstrekkingen nrs. 466270 - 466281 en 466476 - 466480 mogen niet worden gecumuleerd
met de verstrekking nr. 466535 - 466546.

466594 466605 Radiografische studie van de statiek van de wervelkolom in haar
geheel, minimum één cliché, ongeacht de bijkomende
clichés ................................................................................. N 60

466631 466642 Radiografie van de schedel en van het gelaat en van de sinussen of
van de mastoïden of van de rotsbeenderen of van de
temporomaxillaire articulaties of van de oogholten of van de foramina
optica of van de sfenoïdale spleten, minimum twee clichés, ongeacht
het aantal bijkomende clichés ............................................ N 65

466690 466701 Radiografie van de neusbeenderen ................................... N 28

De honoraria voor de verstrekkingen nrs. 307112 - 307123 en 307134- 307145 mogen niet worden
gecumuleerd met het honorarium voor de verstrekking nr. 466631 - 466642.

8° Manipulaties :
Verstrekkingen geschrapt door het K.B.van 30.5.2001

Verstrekkingen geschrapt door het K.B.van 30.5.2001
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9° Allerlei:

De stereografische, kymografische en controleradiografieën die in de operatiekamer worden
verricht in de loop van een orthopedische of heelkundige bewerking, worden gehonoreerd
overeenkomstig de omschrijvingen van de radiografieën van dezelfde streek, verhoogd met de
volgende bijkomende honoraria:

469070 469081 Bijkomend honorarium voor controleradiografieën in de
operatiekamer in de loop van een orthopedische of heelkundige
bewerking ............................................................................ N 30

469103 Bijkomend honorarium voor radiografieën, verricht bij een ter
verpleging opgenomen patiënt onder continue tractie, of onder
continue thoraxaspiratie of onder het toezicht zoals het is
omschreven in de verstrekkingen nrs. 211013 - 211024,211035 -
211046,211116 - 211120,211131 - 211142,212015 - 212026,212030
- 212041 en 213010- 213021,213032 - 213043,214012 -
214023,214034 - 214045 ....................................................  N 20

469114 469125 Radioscopie met beeldversterker en televisie in gesloten keten in de
operatiekamer in de loop van een heelkundige of orthopedische
bewerking ............................................................................ N 55

Wanneer verscheidene radiografieën in de loop van een zelfde zitting worden verricht, mag het
bijkomend honorarium dat is bepaald onder nr. 469070 - 469081 of onder nr. 469103, slechts
eenmaal worden aangerekend.

Verstrekking nr. 469114 - 469125 mag slechts eenmaal per operatiezitting in rekening worden
gebracht; als in de loop van dezelfde operatiezitting radiografieën worden verricht, mag
verstrekking nr. 469114 - 469125 niet worden aangerekend.

469195 469206 Fistulografie, inclusief de manipulatie met radioscopisch onderzoek
met beeldversterker en televisie in gesloten keten, minimum twee
clichés ................................................................................. N 75

B. De geneesheren die zijn erkend voor een ander specialisme dan röntgendiagnose mogen, voor
de zieken die zij in het raam van hun specialisme verzorgen, enkel de volgende
röntgendiagnoseverstrekkingen aanrekenen waarvoor de honoraria worden vastgesteld op grond
van de betrekkelijke waarden gelijk aan 100 pct. van de in de nomenclatuur vermelde waarden,
voor zover ze persoonlijk deelnemen aan de uitvoering ervan, zonder ze te delegeren aan
paramedische medewerkers.

1° de verstrekkingen die zijn opgenomen in punt A, waarvoor het teken ° staat;

2° de volgende verstrekkingen opgenomen in punt A :

a) 461031 - 461042,461075 - 461086,461090 - 461101 als ze worden verricht door een
geneesheer-specialist voor gynecologie en verloskunde;

b) 461510 - 461521,461532 - 461543,461591 - 461602,461635-461646, 461672 - 461683, 461716
- 461720, als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor urologie;

c) 462431 - 462442,462512 - 462523,462711 - 462722,462755 -  462766, 462814 - 462825,
462851 - 462862, 462895 - 462906, als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor
gastro-enterologie;

d) 463691 - 463702, 463713 - 463724, als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor
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pneumologie;

e) 463691 - 463702, 463713 - 463724, 464074 - 464085, 464096 - 464100,464111 -
464122,464133 - 464144,464236 - 464240,464516 - 464520,464531 - 464542, als ze worden
verricht door een geneesheer-specialist voor cardiologie;

f) 465150 - 465161,465194 - 465205, als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor
neurologie;

g) de verstrekkingen, vermeld onder de littera c), d), e), f), als ze worden verricht door een
geneesheer- specialist voor inwendige geneeskundige;

h) 465010 - 465021,465032 - 465043,465054 - 465065,465076- 465080, als ze worden verricht
door een geneesheer-specialist voor neurochirurgie;

i) 466233 - 466244, 466255 - 466266, 466336 - 466340, 466270 - 466281,466395 -
466406,466410 - 466421,466476 - 466480,466535 - 466546, 466594 - 466605, als ze worden
verricht door een geneesheer- specialist voor reumatologie of voor fysiotherapie en fysische
geneeskunde;

j) 466233 - 466244,466255 - 466266,466336 - 466340,466270 - 466281, 466395 - 466406,466410
- 466421,466476 - 466480,466535 - 466546, als ze worden verricht door een geneesheer-
specialist voor orthopedie;

k) 462615 - 462626,462770 - 462781,463691 - 463702,463713- 463724,466233 - 466244,466255
- 466266,466270 - 466281,466336 - 466340, als ze worden verricht door een geneesheer-
specialist voor heelkunde en 464273 - 464284, 464295 - 464306, 464310 - 464321, 464332 -
464343, 464472 - 464483 als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor heelkunde,
maar dan uitsluitend tijdens een heelkundige bewerking;

I) 463794 - 463805, 466631 - 466642, 466690 - 466701 als ze worden verricht door een
geneesheer-specialist voor otorhinolaryngologie;

m) 466631 - 466642, als ze wordt verricht door een geneesheer- specialist voor stomatologie;

n) 463691 - 463702, 463713 - 463724, als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor
anesthesiologie;

o) de verstrekkingen vermeld onder de littera c), d), e) en f), als ze worden verricht door een
geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde;

p) de verstrekkingen vermeld onder A, 9°(allerlei).

C. De bepalingen opgenomen in artikel 17, §§ 3, 4, 5, 8, 9, 10 en 11, van deze nomenclatuur zijn
eveneens van toepassing voor de in punt A opgenomen verstrekkingen.

D. Voor elke behandeling moet een verslag worden opgemaakt door de geneesheer, zoals is
voorgeschreven in artikel 17, § 12, 3), van deze nomenclatuur.

E. De verstrekkingen opgenomen in artikel 17ter, worden niet gehonoreerd als ze worden verricht
door een geneesheer-specialist voor röntgendiagnose.
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ART. 17QUATER – ECHOGRAFIE

§ 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist (B), met
uitzondering van de geneesheer-specialist in röntgendiagnose (R) vereist is :

Bidimensionele echografie

1. Echografieën buiten het toezicht op de zwangerschap.

Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale
beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen :

469313 – 469324 Transfontanelaire van de schedelinhoud ....................................... N 53

469335 – 469346 Van één of beide ogen ................................................................ N 30

469350 – 469361 Van de hals ................................................................................ N 42

469372 – 469383 Van de thorax ............................................................................. N 30

469394 – 469405 Van één of beide borsten ............................................................. N 30

Van het abdomen :

469416 – 469420 Lever en/of galblaas en/of galwegen ............................................ N 40

469431 – 469442 Pancreas en/of milt ..................................................................... N 40

469453 – 469464 Nieren en/of bijnieren en/of retroperitoneum en/of bloedvaten ........ N 40

469475 – 469486 Van het mannelijk bekken ............................................................ N 35

469490 – 469501 Van het vrouwelijk bekken ........................................................... N 50

469512 – 469523 Van het scrotum .......................................................................... N 30

469534 – 469545 Van één of meerdere ledematen .................................................. N 42

469556 – 469560 Complete urinaire echografie ....................................................... N 60

469571 – 469582 Transrectale echografie ............................................................... N 40

469593 – 469604 Transvaginale echografie ............................................................ N 35

469615 – 469626 Endoluminale echografie (andere dan transrectale of transvaginale)

................................................................................................... N 40

2. Cardiovasculaire echografieën.

469711 – 469722 Bilateraal kleurenduplexonderzoek van de arteria carotis .............. N 94

469733 – 469744 Bilateraal kleurenduplexonderzoek van de arteria carotis en van de arteria 
vertebralis .................................................................................. N 112

469755 – 469766 Kleurenduplexonderzoek van de diepliggende thoracale en/of abdominale 
en/of pelvische bloedvaten .......................................................... N 94

469770 – 469781 Bilateraal kleurenduplexonderzoek van de arteriële en/of oppervlakkig en 
diepe veneuze bloedvaten van de ledematen ............................... N 60

De verstrekking 469770 - 469781 mag slechts éémaal per kalenderjaar worden gefactureerd tenzij er
een nieuwe diagnostische indicatie bestaat.

469792 – 469803 Kleurenduplexonderzoek van de intracraniale vaten ...................... N 83

469814 – 469825 Volledig transthoracaal echografisch bilan van het hart, waarbij
bidimensionele beelden bekomen worden in minstens drie verschillende 
snedevlakken, en kleuren-Doppler signalen en in spectraal mode ter hoogte 
van minstens drie klepopeningen. De opname en archivering van het onderzoek op 
magneetband of digitale drager is vereist, evenals een gedetailleerd protocol
................................................................................................... N 104
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469630 – 469641 Herhaling binnen het kalenderjaar van de verstrekking 469814 - 469825 of 
460456-460460 voor één van de volgende indicaties.

De opname en archivering van het onderzoek op magneetband of digitale 
drager is vereist, evenals een gedetailleerd protocol en het bijhouden van een 
register van de herhalingsonderzoeken ........................................ N 104

Herevaluatie op indicatie, binnen het jaar :

bij optreden van

A1. een nieuwe klinische symptomatologie of nieuwe klinische tekenen bij een patiënt zonder gekende
cardiale pathologie;

A2. wijzigingen van functionele tekenen of van het klinisch onderzoek, of bij optreden van
verwikkelingen, bij een patiënt met voordien aangetoond hartlijden.

met het oog op de diagnose van één van volgende klinische toestanden :

B1. acuut myocardinfarct

B2. hartdecompensatie

B3. pericarduitstorting, pericarditis constrictiva of hemopericard

B4. vermoed of bewezen hartgezwel

B5. bacteriële endocarditis

B6. aortadissectie

B7. longembolie

B8. arteriële pulmonaire hypertensie

B9. thoraxtrauma

B10. gebruik van cardiotoxische medicatie

B11. cardioversie van een voorkameraritmie

vóór heelkunde buiten het hart met matig of hoog risico of cardiovasculaire heelkunde wanneer het vorig
echocardiografisch-Doppler onderzoek minder dan een jaar geleden is, in geval van :

C1. matig ernstig asymptomatisch aorta- of mitraalkleplijden

C2. vermoed of bewezen ischemisch hartlijden

C3. gekende cardiomyopathie of hartdecompensatie

C4. niet of onvolledig gecorrigeerd aangeboren hartlijden

voor evaluatie van de resultaten van een therapeutische ingreep na

D1. klepchirurgie, correctie van aangeboren hartlijden of wegname van een cardiaal gezwel

D2. percutane mitralis commissurotomie

D3. radiofrequentie-ablatie van een aritmie

D4. verzwaren van de anticoagulantiabehandeling of thrombolyse in geval van kunstklep thrombose

D5. een episode van hartdecompensatie

D6. pericardocentese

D7. behandeling van arteriële pulmonaire hypertensie

Systematische herevaluatie binnen het jaar om het verloop te volgen van volgende aandoeningen :

E1. matige asymptomatische aortastenose om de evolutiesnelheid te beoordelen (éénmaal)

E2. ernstig aorta- of mitraliskleplijden (max. 2 maal per jaar)

E3. matig of ernstig aorta- of mitraliskleplijden, asymptomatisch of met kunstklep, plastie, autogreffe of
homogreffe tijdens de zwangerschap (max 2 maal per zwangerschap)

E4. dilatatie van de aorta ascendens (maximun 2 maal per jaar)
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E5. sekwellen van bacteriële endocarditis

E6. acuut myocardinfarct (1maal tijdens de hospitalisatie en 1 maal tijdens het eerste jaar in afwezigheid
van verwikkelingen)

E7. aortadissectie

E8. Harttransplantatie.

469652 – 469663 Beperkt transthoracaal echografisch bilan van het hart, waarbij bidimensionnele
beelden bekomen worden, en Doppler signalen in spectraal mode. De opname en
archivering van het onderzoek is vereist, evenals een beknopte beschrijving die een
antwoord geeft op het klinisch probleem .............................................  N 60

469836 – 469840 Volledig transoesofagaal echografisch bilan van het hart, waarbij bidimensionele
beelden bekomen worden in minstens drie verschillende snedevlakken, en kleuren-
Doppler signalen ter hoogte van minstens 3 klepopeningen. De opname en
archivering van het onderzoek op magneetband of digitale drager is vereist, evenals
een gedetailleerd protocol .................................................................. N 175

469674 – 469685 Beperkt transoesofagaal echografisch bilan van het hart, waarbij bidimensionele
beelden bekomen worden, en kleuren-Doppler signalen in spectraal mode. De
opname en archivering van het onderzoek is vereist, evenals een beknopte
beschrijving die een antwoord geeft op het klinisch probleem ...............  N 90

- 469700 Volledig echografisch onderzoek van een kind met aangeboren anomalie, minder
dan 7 jaar oud, waarbij 469825 en 469766 worden gecombineerd, hiermee niet
cumuleerbaar, eenmaal per hospitalisatieperiode aanrekenbaar, met protocol en
uittreksels .........................................................................................  N 208

469873 – 469884 Volledig transthoracaal echografisch bilan van het hart en thoracale bloedvaten,
inclusief gedetailleerde sequentiële analyse van veneuze, cardiale en arteriële
structuren, met gepulseerde Doppler echocardiografie bij een patiënt jonger dan 16
jaar met een aangeboren cardiovasculaire afwijking, met uitgebreid verslag
.........................................................................................................  N 175

De verstrekking nr. 469873 - 469884 mag slechts worden vergoed na overmaken van een verslag en
akkoord van de adviserend geneesheer.

De cardiovasculaire echografieën omvatten een kleurenduplexonderzoek met een bidimensioneel
echografisch beeld en een dopplertracé met frequentieanalyse van de signalen, gedocumenteerd met
geschreven protocol en iconografische drager.

3. Echografie van het abdomen en/of van het kleine bekken in het kader van het toezicht tijdens een
zelfde zwangerschap :

469895 – 469906 Bidimensionele echografische zwanger-schapsevaluatie met protocol en
documenten, maximum één keer per kwartaal .....................................  N 35

De verstrekking 469895- 469906 omvat een basisechografie met het oog op de evaluatie van de foetus
en de placenta en het opsporen van eventuele foetale anomalieën tijdens elk kwartaal van de
zwangerschap.

469910 – 469921 Functioneel echografisch onderzoek dat een biometrie en een biofysisch profiel van
de foetus omvat, met of zonder het meten van de ombilicale bloedstroom in geval
van gedocumenteerd hoog obstetrisch of foetaal risico ........................  N 70

469932 – 469943 Systematische echografische exploratie van alle foetale orgaanstelsels met protocol
en documenten in geval van ernstige aangeboren misvorming of bewezen risico 
......................................................................................................... N 135

De verstrekking nr. 469932 - 469943 omvat een uitgebreid onderzoek van het centraal zenuwstelsel, de
wervelzuil, het cardiovasculair en urogenitaal stelsel, het locomotorisch stelsel, het gelaat, de oropharynx, de
gastro-intestinale tractus, de lever en galblaas, het diafragma en de buikwand, met fotodocumentatie en
protocol en mag slechts worden vergoed na voorafgaand akkoord van de adviserend geneesheer.

§ 2. Per dag en per patiënt mag slechts één enkele van de verstrekkingen uit § 1 van dit artikel en uit § 1
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van artikel l7bis in rekening gebracht worden. Deze beperking geldt zowel voor de individuele geneesheer
als voor de verschillende geneesheren van een zelfde specialisme. Uitzondering op deze cumulregel vormen
de verstrekkingen nrs. 460644, 460585, 461263, 469766, 469840 en 469685 die twee maal in de loop van
eenzelfde dag mogen worden aangerekend voor een ziekenhuispatiënt van wie de bloedsomloop zo
verslechterd is dat er een onmiddellijk vitaal probleem rijst.

In geval de verstrekking beschreven in de omschrijving van het nummer 460460 of 469825 meermaals
op dezelfde dag wordt uitgevoerd in de omstandigheden beschreven in de vorige alinea, mag slechts één
enkele herhaling worden geattesteerd onder het nummer 461226, 461241, 469641 of 469663 naargelang
het geval.

§ 3. De geneesheren die zijn erkend voor een ander specialisme dan röntgendiagnose mogen, voor de
zieken die zij in het raam van hun specialisme verzorgen, enkel de verstrekkingen uit § 1 aanrekenen
waarvoor de honoraria worden vastgesteld op grond van de betrekkelijke waarden gelijk aan 100 pct. van de
in de nomenclatuur vermelde waarden, voor zover ze persoonlijk de verstrekking uitvoeren, zonder ze te
delegeren aan paramedische medewerkers.

Bovendien mogen slechts de echografische onderzoeken worden aangerekend die behoren tot de
betrokken discipline en tot het specifiek activiteitendomein van de geneesheer, erkend voor een ander
specialisme dan het specialisme röntgendiagnose en waarvan hij de resultaten kan interpreteren in het
kader van een diagnostische en/of therapeutische vraagstelling.

§ 4. Om te mogen worden aangerekend en vergoed moeten de verstrekkingen die zijn verricht door een
geneesheer-specialist, andere dan een geneesheer-specialist voor röntgendiagnose, voor een zieke die hij
niet zelf in behandeling heeft, voorgeschreven zijn door een geneesheer en voldoen aan de voorwaarden
zoals voor de geneesheer-specialist voor röntgendiagnose vermeld in artikel 17, § 12.

De echografieën van het abdomen en/of het kleine bekken in het raam van het toezicht van eenzelfde
zwangerschap mogen door een vroedvrouw worden voorgeschreven voor een patiënte die ze behandelt in
het raam van de verstrekkingen inzake verloskunde waarvoor haar bekwaming vereist is.

§ 5. Om te mogen worden aangerekend moeten de verstrekkingen worden uitgevoerd met echografie-
apparaten, die beantwoorden aan de vereisten van de nomenclatuur inzake oplossend vermogen,
beeldverwerking en registratie op film of in analoge of gedigitaliseerde vorm op een magnetische of optische
drager.

§ 6. De honoraria voor echografische onderzoeken mogen worden gecumuleerd met het honorarium
voor de raadpleging in de spreekkamer van de geneesheer-specialist, met uitsluiting van de geneesheer
specialist in röntgendiagnose, bij de ambulant verzorgde patiënten.

§ 7. Voor de verstrekking nr. 469453 - 469464 verricht bij kinderen jonger dan 5 jaar wordt de
betrekkelijke waarde verhoogd met 25 %.

§ 8. In het kader van eenzelfde zwangerschap zonder ongewoon risico, mogen maximum drie van de
verstrekkingen voorzien onder de nrs. 460515 - 460526, 460250 - 460261, 460493 - 460504, 469895 -
469906, 469490 - 469501 of 469571 - 469582 in rekening gebracht worden.

§ 9. Elke verstrekker die cardiale echografieën aanrekent moet hiervan een lijst opstellen met de
aantallen van de verschillende indicaties, in volgorde zoals in de omschrijving. Deze lijst moet ter
beschikking gehouden worden van de Dienst voor geneeskundige evaluatie een controle van het RIZIV en
van de Belgische Vereniging voor cardiologie.

Voor de cardiale echografie moeten de termen « herhaling-herevaluatie binnen het jaar » begrepen
worden per groep verstrekkers die gewoonlijk op georganiseerde wijze samenwerken (01.08.2002).

§ 10. De verstrekkingen opgenomen in artikel 17quater, worden niet gehonoreerd als ze worden verricht
door een geneesheer-specialist voor röntgendiagnose.

§ 11. De bepalingen opgenomen in artikel 17, §§ 3, 4, 5, 8, 9, 10 en 11 van deze nomenclatuur zijn
eveneens van toepassing voor de in § 1 opgenomen verstrekkingen.

§ 12. Voor elke zitting moet een verslag worden opgemaakt door de geneesheer, zoals is
voorgeschreven in artikel 17, § 12, 3 van deze nomenclatuur.


