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HET AKKOORD ARTSEN-ZIEKENFONDSEN
BELGISCH STAATSBLAD 11.02.2013
Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2013/2014 afgesloten op 23 januari 2013 werd gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad van maandag 11 februari 2013.
De voornaamste elementen werden reeds opgenomen in het nr.1 van januari 2013 van ons
tijdschrift waarnaar wij u verwijzen. De volledige tekst kunt u nalezen op de VBS-website www.vbsgbs.org.
Artsen die weigeren om toe te treden tot het akkoord of die slechts gedeeltelijk wensen toe te
treden tot het akkoord moeten hun beslissing per aangetekend schrijven meedelen aan het RIZIV
ten laatste op 13 maart 2013 (datum van de poststempel geldt als bewijs). De modelbrieven zijn
elektronisch beschikbaar op de VBS-website. U kunt eveneens een exemplaar van deze
modelbrieven aanvragen op het secretariaat van het VBS (tel. 02/649.21.47, fax 02/649.26.90 of
info@vbs-gbs.org).

ALGEMENE VERGADERING VAN HET VBS
(02.02.2013)
TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER, DR. JEAN-LUC DEMEERE
Gelukkig 2013,
Maar het zal geen gelukkig 2013 worden! Laten wij, als beroepsorganisatie, ervoor zorgen dat dit
jaar geen slecht jaar wordt.
Het Belgische sociale zekerheidssysteem hoort bij de beste van de wereld. Het is een vaak
gehoorde bewering, die werd overgenomen door het KCE. Natuurlijk meten en vergelijken we de
verschillende systemen onvoldoende. We bevinden ons in het domein van de perceptie. De
Belgen vinden dat ze een goed systeem hebben, omdat de zorg zo toegankelijk is. De Belg is
gelukkig, omdat je hier als zieke snel geholpen wordt. Hij gaat echter voorbij aan de kwaliteit van
de zorg. Hij gaat voorbij aan de technologische vooruitgang. Hij is blij dat hij geholpen wordt en is
ervan overtuigd dat die hulp efficiënt en adequaat is. Het wetenschappelijk niveau van de
Belgische artsen is uitstekend. Dat is geruststellend. Toch barst de kritiek los. Er wordt gezegd dat
de artsen niet correct zijn, dat het hen alleen om het geld te doen is, dat ze niet werken volgens de
internationale criteria en de nomenclatuur naar hun hand zetten. Politici met een
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besparingsobsessie leggen ons tarieven op en leggen beslag op een deel van de index, die
nochtans onaantastbaar is in de economie, althans toch voor bepaalde politieke partijen.
Elk jaar denken de artsen dat dit akkoord het laatste zal zijn. Er zitten barsten in het systeem. En
voor kleine barstjes worden kerncentrales stilgelegd. In de gezondheidssector worden de barsten
genegeerd en moet het systeem, bij gebrek aan alternatief, blijven bestaan. Waarom is het
systeem niet meer bruikbaar zoals het bedoeld was toen in juni 1964 de Sint-Jansakkoorden
werden afgesloten?
Voornamelijk om drie redenen. De eerste reden is economisch, de tweede is wetenschappelijk en
technisch, de derde is maatschappelijk.
De Sint-Jansakkoorden zijn gebaseerd op een sociale tarifering voor de economisch zwakkeren.
Het RIZIV-tarief wordt bepaald door het inkomen van personen. Vandaag wordt het RIZIV-tarief
beschouwd als het normale tarief. Men heeft het niet meer over honoraria, men heeft het over
prestaties tegen RIZIV-tarief. Dit tarief wordt gezien als normaal en universeel. Elke afwijking ervan
wordt gezien als fraude. De niet-geconventioneerde arts, die het RIZIV-tarief niet toepast, wordt in
de pers en in de publicaties van de mutualiteiten als een profiteur en bijna als een dief
afgeschilderd. Om de toegang tot de zorg te garanderen, roepen sommige politici dus dat de
supplementen in privékamers moeten worden afgeschaft of geplafonneerd. Men verwart honoraria
van een vrij beroep met sociale tarieven voor economisch zwakkeren.
De financiering zelve van het systeem is in gevaar. Die steunt op een horizontale en transversale
solidariteit binnen de bevolking. Ze wordt gefinancierd door arbeid. De kosten van arbeid zijn
echter te hoog en niet heel concurrerend. Om dat probleem op te lossen, luidt het toverwoord:
besparen. In werkelijkheid gaat het om budgettaire besnoeiingen. De sectoren klinische biologie en
radiologie kennen dit fenomeen maar al te goed. De werkelijke productiekosten worden niet
onderzocht. Men stelt de prijzen vast. In zoverre zelfs, dat de terugbetaling van sommige
verstrekkingen lager ligt dan de productiekosten ervan. Alles staat of valt met de nomenclatuur.
Die nomenclatuur van verstrekte zorg, implantaten, technische prestaties is echter een instrument
van bijna 50 jaar oud. Slecht aangepast, en weinig flexibel en transparant als ze is, blijft ze de
hoeksteen van de tariefbepaling. Het gebrek aan transparantie en souplesse maken dat deze
nomenclatuur vaak onaangepast, onduidelijk en ouderwets is. Niet zonder enige humor zou men
het nut van het hebben van interpretatieregels in vraag kunnen stellen. Bij gebrek aan regels lopen
de interpretaties uiteen en vormen ze twistpunten tussen gezondheidsprofessionals en RIZIVcontroleurs. De ziekenhuisdirecteurs hebben het goed begrepen. Sinds jaren eisen ze een “all-in”,
een kost per pathologie en een kost per ziekenhuis, die de arts – een vrij beroep, weet u wel –
moet vergoeden. Door zijn honorarium uit handen te geven, zodat de kosten van de
geneeskundige praktijk ermee kunnen betaald worden, is de arts daadwerkelijk een van de
belangrijke financiers van de ziekenhuisinstellingen geworden. In geval van een forfait per
pathologie zou de arts werknemer zonder werknemersstatuut worden in een onderneming die bij
koninklijk besluit niet mag tussenkomen in de uitoefening van zijn vak. Kafka?
De tweede reden is de technologische en wetenschappelijke vooruitgang. De nomenclatuur is zeer
strikt en beschrijft nauwgezet de therapeutische handelingen. Toch wordt niet elke nieuwe
technologie of nieuwe praktijk beschreven in de nomenclatuur. Je moet dan ook aardig wat
verbeelding aan de dag kunnen leggen om je kost te verdienen als verstrekkend arts. Men
assimileert codes, eigent ze zich toe. De administratie, bekommerd als ze is om te besparen, heeft
het zo echter niet begrepen en waakt angstvallig over de letterlijke interpretatie van de oude
nomenclatuurbijbel. Dit conflict is latent, demotiverend en contraproductief.
De derde reden is van maatschappelijke aard. Het colloque singulier tussen de arts en zijn patiënt
maakt plaats voor groepspraktijken en multidisciplinaire consults. Er bestaat weliswaar een
financiering voor het multidisciplinair oncologisch consult, maar de praktijk is naar economische
begrippen weinig rendabel voor de arts en zijn collega’s. Moraal van dit verhaal: tal van
vergaderingen worden tussen de raadplegingen in gehouden, soms nogal rap en steeds
administratief. De arts is een administrator in het systeem. De huisartsengeneeskunde en de
praktijken van artsen-specialisten worden “groepspraktijken”. Middelen worden samengevoegd,
uren en wachtdiensten worden gemanaged en er wordt een systeem opgebouwd. De patiënt hoeft
zich enkel in het systeem in te passen. De raadplegingen algemene geneeskunde hebben een
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kantoortarief en een tarief buiten de kantooruren. De beschikbaarheidshonoraria maken geen
onderscheid tussen de oproepbare wachten, de wachten ter plaatse, de wachten met verplaatsing
naar het ziekenhuis en de wachten met pantoffels bij het haardvuur. Kortom, de oude dame van de
nomenclatuur is van een andere generatie en heeft het moeilijk om met haar tijd mee te gaan.
In het licht hiervan moet het VBS-GBS, om trouw te blijven aan zijn opdracht, waken aan het
hoofdeind van deze oude dame. Daartoe stel ik drie actiepunten voor voor 2013-14.
Het eerste is een herziening van het systeem van de nomenclatuur. Het VBS moet zich actief
bezighouden, en dan liefst per specialisme, met het herschrijven, of zelfs schrijven van deze
nomenclatuur.
Het tweede is een grotere performantie bij het helpen interpreteren van de huidige nomenclatuur.
Daartoe moet een expert worden aangeworven en opgeleid, die Jos Van den Nieuwenhof vervangt
en het team ter plaatse versterkt.
Het derde actiepunt is structureel en komt erop neer dat het VBS hervormd wordt om het aan te
passen aan de geneeskunde anno 2013. De verschillende praktijken in Noord en Zuid moeten niet
alleen vertaald worden door verschillen in de terugbetalingen van de referentiebedragen, maar ook
door een streven naar excellentie en een adequate toepassing van de nomenclatuur. Aangezien
de praktijk van de geneeskunde verschillend is, moet het VBS-GBS gehoor geven aan de realiteit
van het terrein en op zoek gaan naar een efficiënte “geregionaliseerde” werking, zonder zich vast
te lopen in een complexe oplossing op z’n Belgisch. Het verbond van beroepsverenigingen zou
zich kunnen laten bijstaan door twee nieuwe verenigingen van artsen-specialisten; de ene Vlaams,
de andere Franstalig. Elke arts zou zich automatisch kunnen aansluiten door een persoonlijke
keuze voor een van beide, of allebei de verenigingen. Het bestuurscomité zou tweetalig blijven!
Nu, de oude dame, die nomenclatuur heet, heeft 2012 overleefd. Buiten alle verwachting hebben
we een akkoord. De minister is er blij om en roemt de verdiensten van de baas van het RIZIV. Het
VBS wil de lof echter toezwaaien aan zijn secretaris-generaal en voorzitter van BVAS-ABSyM,
Marc Moens. Politiek, strategisch en menselijk was het niet makkelijk, maar je bent erin geslaagd.
Marc, BEDANKT!
Ik ben mijn speech begonnen met:
Gelukkig 2013,
Maar het zal geen gelukkig 2013 worden! Laten wij, als beroepsorganisatie, ervoor zorgen dat dit
jaar geen slecht jaar wordt.
Ik zou willen besluiten met het volgende: 2013-14 zal worden wat wij, artsen-specialisten, er willen
en kunnen van maken. We zullen op niemand hoeven te rekenen, niet op de minister, die enkel de
allerzwaksten en de sociaal ondersteunden verdedigt, niet op de ziekenfondsen, met hun strijd
tegen de supplementen, niet op het RIZIV, met zijn zoektocht naar besparingen en frauderende
artsen, niet op de ziekenhuisdirecteurs, die dromen van een all-in, noch op de politici, die volledig
in beslag genomen zijn door de verkiezingen van 2014.
We zullen kunnen rekenen op onszelf, artsen-specialisten, op Fanny en haar hele team, dat ik
hierbij dank, op het VBS-GBS.
We zullen kunnen rekenen op onze vastberadenheid om ervoor te zorgen dat de specialistische
geneeskunde een nobel beroep ten dienste van de patiënt blijft.
Bedankt voor uw hulp,
Bedankt voor uw aanwezigheid,
Bedankt voor uw vastberadenheid… gelukkig 2013!
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UITVOERING VAN HET AKKOORD ARTSEN-ZIEKENFONDSEN 2012
In het kader van het akkoord artsen-ziekenfondsen voor het jaar 2012 werden door de regering
besparingen opgelegd ten bedrag van 120 miljoen euro voor 2012 (of 150 miljoen euro op
jaarbasis). Een deel van deze besparingen werden gerealiseerd door een gedeeltelijke inlevering
van de index in 2012. Een aantal andere besparingen noodzaakten een nomenclatuurswijziging.
De voorbije weken werden een aantal van deze nomenclatuurswijzigingen geconcretiseerd. De
wijzigingsbesluiten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zijn in voege getreden op
1 februari 2013. U vindt een overzicht van deze nomenclatuurswijzigingen hieronder. De tarieven
die beschikbaar zijn op de VBS-website houden reeds rekening met deze maatregelen.

NOMENCLATUUR : ARTIKELEN 3, § 1, B, 11, §§ 1 en 5, en 20, § 1, a)
(technische geneeskundige verstrekkingen – algemene speciale verstrekkingen – inwendige
geneeskunde)
(in voege op 01.02.2013)

10 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, B, 11, §§ 1 en 5, en 20, § 1,
a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen (B.S. d.d. 23.01.2013 - p. 2883)
Artikel 1. In artikel 3, § 1, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot
vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, […], worden de verstrekking 114015-114026 en de
toepassingsregel die erop volgt opgeheven.
Art. 2. In artikel 11 van dezelfde bijlage, […], worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 1 worden de verstrekking 475650-475661 en de toepassingsregels die volgen opgeheven;
2° in paragraaf 5 worden de rangnummers 475650-475661 van de lijst van de verstrekkingen opgeheven.
Art. 3. In artikel 20, § 1, a), van dezelfde bijlage, […], wordt het tweede lid van de toepassingsregels die
volgen op de verstrekking 470735-470746 opgeheven.
Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2013.

NOMENCLATUUR : ARTIKELEN 11, § 1, 17, § 1, 3°, 20, §§ 1, c), en 2, en 25, § 4
(algemene speciale verstrekkingen – radiologie – gastro-enterologie – connexiteit artikel 20 :
inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, geriatrie, medische oncologie – toezicht op de in een
ziekenhuis opgenomen rechthebbenden)
(in voege op 01.02.2013)

23 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, § 1, 17, § 1, 3°, 20, §§ 1, c),
en 2, en 25, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen (B.S. d.d. 31.01.2013 - p. 5140)
Artikel 1. In artikel 11, § 1 (nvdr : algemene speciale verstrekkingen), van de bijlage bij het koninklijk
besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, […], in het tweede lid van de
toepassingsregels die volgen op de verstrekking 472511-472522 worden de rangnummers 473130-473141
opgeheven.
Art. 2. In artikel 17, § 1, 3° (nvdr : radiologie), van dezelfde bijlage, […], in de omschrijving van de
verstrekking 451835-451846 worden de rangnummers 473130-473141 opgeheven.
Art. 3. In artikel 20 van dezelfde bijlage, […], worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in § 1, c), (nvdr : gastro-enterologie),
a) worden de verstrekking 472231-472242 en de toepassingsregel die erop volgt opgeheven;
b) worden de omschrijving en de betrekkelijke waarde van de verstrekking 472452-472463 vervangen als
volgt :
Rectosigmoïdoscopie of coloscopie links . . . . . K 40;
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c) wordt de verstrekking 473130-473141 opgeheven;
d) in de verstrekking 473955-473966,
1. wordt in de omschrijving van de verstrekking de woorden ter gelegenheid van één van volgende
verstrekkingen 473130-473141 of 473174-473185 door de woorden ter gelegenheid van de verstrekking
473174-473185 vervangen;
2. worden in het derde lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking, de rangnummers
473130-473141 opgeheven;
e) worden in het tweede lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 473911-473922, de
rangnummers 472231-472242 en 473130-473141 opgeheven;
2° in § 2, onder de bepaling A, (nvdr : connexiteit artikel 20 : inwendige geneeskunde,
kindergeneeskunde, geriatrie, medische oncologie),
a) worden in de bepaling onder 1, tweede streepje, de rangnummers 473130-473141 opgeheven;
b) worden in de bepaling onder 4, tweede streepje, de rangnummers 472231-472242 en 473130-473141
opgeheven;
c) worden in de bepaling onder 5, derde streepje, de rangnummers 473130-473141 opgeheven;
d) worden in de bepaling onder 9, derde streepje, de rangnummers 473130-473141 opgeheven.
Art. 4. In artikel 25, § 4 (nvdr : toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden), van
dezelfde bijlage, […], worden de rangnummers 473130-473141 van de lijst van de verstrekkingen
opgeheven.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2013.

NOMENCLATUUR : ARTIKEL 11, § 2
(YAG-lasermethode – methode met ultrasonore verstuiving)
(in voege op 01.02.2013)

10 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 11, § 2, van de bijlage bij het
koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (B.S.
d.d. 23.01.2013 - p. 2881)
Artikel 1. In artikel 11, § 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, […], wordt de betrekkelijke waarde « K 120 » van de
verstrekkingen 355036-355040 en 355051-355062 telkens vervangen door « K 60 ».
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2013.

NOMENCLATUUR : ARTIKEL 12, § 1, d)
(anesthesiologie)
(in voege op 01.02.2013)

14 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 12, § 1, d), van de bijlage bij het
koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (B.S.
d.d. 23.01.2013 - p. 2884)
Artikel 1. In artikel 12, § 1, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot
vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, […], worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° de omschrijving en de betrekkelijke waarde van de verstrekking 202311-202322 worden vervangen als
volgt :
« Forfaitair honorarium voor de post-operatieve pijncontrole door de geneesheer-specialist in de
anesthesie-reanimatie, door middel van peridurale, epidurale (PCEA, patient controlled epidural analgesia)
of trunculaire pijnverdoving met toezicht, na een heelkundige ingreep of na polytrauma; inclusief het
gebruikte materieel en de plaatsing, met uitsluiting van de gebruikte farmaca . . . . . K 77 »;
2° in de verstrekking 202333-202344,
a) worden de omschrijving en de betrekkelijke waarde vervangen als volgt :
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« Forfaitair honorarium voor de plaatsing en de programmering van een pijnpomp, met toezicht, voor
intraveneuze toediening van een morphinomimeticum (PCIA, patient controlled intravenous analgesia) na
een heelkundige ingreep of na polytrauma; inclusief het gebruikte materieel, met uitsluiting van de gebruikte
farmaca . . . . . K 56 »;
b) worden de volgende toepassingsregels na de verstrekking ingevoegd :
« De verstrekkingen 202311-202322 en 202333-202344 kunnen slechts éénmaal aangerekend worden
tijdens een zelfde hospitalisatieperiode.
De verstrekking 202311-202322 is niet cumuleerbaar met de verstrekking 202333-202344 ».
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2013.

NOMENCLATUUR : ARTIKEL 12, § 1, e)
(anesthesiologie)
(in voege op 01.02.2013)

10 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 12, § 1, e), van de bijlage bij het
koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (B.S.
d.d. 23.01.2013 - p. 2882)
Artikel 1. In artikel 12, § 1, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot
vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, […], wordt de volgende toepassingsregel ingevoegd na de
verstrekking 202812-202823 :
« De verstrekking 202812-202823 is slechts vergoedbaar aan de rechthebbende in het kader van de
behandeling van de spinaal kanaal stenose op meerdere lumbale wervelniveau's met uni- of bilaterale
neurogene claudicatio en van post-herpetische neuralgie ».
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2013.

NOMENCLATUUR : ARTIKEL 14, g)
(gynecologie-verloskunde)
(in voege op 01.02.2013)

10 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, g), van de bijlage bij het
koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (B.S.
d.d. 23.01.2013 - p. 2880)
Artikel 1. In artikel 14, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, […], worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in de verstrekking 432773-432784,
a) wordt de betrekkelijke waarde « K 90 » door de betrekkelijke waarde « K 82 » vervangen;
b) worden in de toepassingsregel die volgt op de verstrekking de woorden « , en maximum zes maal voor
dezelfde patiënte, » ingevoegd tussen de woorden « per cyclus » en de woorden « worden aangerekend »;
2° worden de volgende toepassingsregels ingevoegd na de verstrekking 432714-432725 :
« Voor de verstrekkingen 432773-432784 en 432714-432725 is er geen tussenkomst van de
ziekteverzekering voorzien vanaf de 42e verjaardag. ».
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2013.
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NOMENCLATUUR : ARTIKEL 14, g)
(gynecologie-verloskunde)
(in voege op 01.02.2013)

14 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, g), van de bijlage bij het
koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (B.S.
d.d. 23.01.2013 - p. 2886)
Artikel 1. In artikel 14, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, […], worden de volgende toepassingsregels na de verstrekking
431955-431966 ingevoegd :
« De verstrekking 431955-431966 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 114030-114041
en 149612-149623.
De verstrekking 431955-431966 wordt niet vergoed in het kader van een screening. De terugbetaling van
de colposcopie is enkel voorzien :
a) na een uitstrijkje met afwijkende cytologie;
b) na drie opeenvolgende uitstrijkjes van goede kwaliteit maar zonder eenduidige lezing;
c) bij klinische indicaties gebaseerd op EBM (evidence based medicine);
d) voor de follow-up van de behandeling van cervix letsels ».
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2013.

NOMENCLATUUR : ARTIKEL 14, h), § 1, I, 4°
(oftalmologie)
(in voege op 01.02.2013)

14 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, h), § 1, I, 4° , van de bijlage bij
het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen (B.S. d.d. 23.01.2013 - p. 2885)
Artikel 1. In artikel 14, h), § 1, I, 4°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot
vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, […], worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° de betrekkelijke waarde « N 450 » van de verstrekking 246595-246606 wordt vervangen door
« N 425 »;
2° de betrekkelijke waarde « N 475 » van de verstrekking 246912-246923 wordt vervangen door
« N 450 ».
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2013.

NOMENCLATUUR : ARTIKELEN 5 EN 6
(tandverzorging)
(in voege op 01.03.2013)

17 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen
betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot
vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (B.S. d.d. 31.01.2013 - p. 5135)
Artikel 1. In artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, […], worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° bij de verstrekkingen 371011-371022, 371092-371103, 371114-371125, 371070-371081, 371556371560, 371571-371582, 371254-371265, 374371-374382, 374872-374883, 379050-379061, 379072379083, 377016-377020, 301011-301022, 301092-301103, 301114-301125, 301070-301081, 301254301265, 304371-304382, 304872-304883, 304916-304920, 309050-309061, 309072-309083, 307016-
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307020, 305616-305620, 305653-305664, 305712-305723 en 389616-389620, worden onder de sleutelletter
en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 3 » toegevoegd;
2° bij de verstrekkingen 371033-371044, 374850-374861, 374754-374765, 377090-377101, 301033301044, 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346, 301350-301361, 304850304861, 304894-304905, 304754-304765, 307090-307101 en 305830-305841, worden onder de sleutelletter
en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 4 » toegevoegd;
3° bij de verstrekkingen 371055-371066, 371136-371140, 372536-372540, 373590-373601, 373612373623, 374953-374964, 379094-379105, 379116-379120, 377053-377064, 301055-301066, 301136301140, 303590-303601, 303612-303623, 304953-304964, 309094-309105, 309116-309120, 307053307064 en 389653-389664, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 1 »
toegevoegd;
4° bij de verstrekkingen 372514-372525, 371792-371803, 371814-371825, 371836-371840, 371851371862, 371873-371884, 371696-371700, 371711-371722, 371733-371744, 371755-371766, 371770371781, 374931-374942, 379013-379024, 379035-379046, 377031-377042, 301696-301700, 301711301722, 301733-301744, 301755-301766, 301770-301781, 302153-302164, 302175-302186, 302190302201, 302212-302223, 302234-302245, 301976, 304931-304942, 309013-309024, 309035-309046,
307031-307042, 305911-305922, 305852-305863, 305896-305900 en 389631-389642, worden onder de
sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 2 » toegevoegd;
5° bij de verstrekkingen 373811-373822, 373892-373903, 374393-374404, 374356-374360, 374776374780, 377112-377123, 304393-304404, 304776-304780 en 307112-307123, worden onder de sleutelletter
en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 5 » toegevoegd;
6° bij de verstrekkingen 373833-373844, 373914-373925, 374415-374426, 379131-379142, 379153379164, 304415-304426, 309131-309142 en 309153-309164, worden onder de sleutelletter en het
coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 6 » toegevoegd;
7° bij de verstrekkingen 373855-373866, 373936-373940, 374430-374441, 374533-374544, 301593301604, 304430-304441, 304533-304544, 305594-305605, 305631-305642 en 305675-305686, worden
onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 8 » toegevoegd;
8° bij de verstrekkingen 373951-373962, 374452-374463, 304452-304463 en 389594-389605, worden
onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 9 » toegevoegd;
9° bij de verstrekkingen 373973-373984, 373575-373586 en 303575-303586, worden onder de
sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 11 » toegevoegd;
10° bij de verstrekkingen 374474-374485, 374555-374566, 304555-304566 en 389572-389583, worden
onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 12 » toegevoegd;
11° bij de verstrekkingen 374312-374323, 377134-377145, 304312-304323 en 307134-307145, worden
onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 7 » toegevoegd;
12° bij de verstrekkingen 374570-374581 en 304570-304581, worden onder de sleutelletter en het
coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 16 » toegevoegd;
13° bij de verstrekkingen 378954-378965, 378976-378980, 306832-306843, 306854-306865, 306876306880, 306891-306902, 306913-306924 en 306935-306946, worden onder de sleutelletter en het
coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 38 » toegevoegd;
14° bij de verstrekkingen 377230-377241, 307252-307263 en 307230-307241, worden onder de
sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 17 » toegevoegd;
15° bij de verstrekkingen 301372-301383, 305933-305944 en 305955-305966, worden onder de
sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 15 » toegevoegd;
16° bij de verstrekkingen 307731-307742, 307753-307764, 307775-307786, 307790-307801, 307812307823, 307834-307845, 307856-307860, 307871-307882, 307893-307904 en 307915-307926, worden
onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 24 » toegevoegd;
17° bij de verstrekkingen 307930-307941, 307952-307963, 307974-307985 en 307996-308000, worden
onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 26 » toegevoegd;
18° bij de verstrekkingen 308011-308022, 308033-308044, 308055-308066 en 308070-308081, worden
onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 28 » toegevoegd;
19° bij de verstrekkingen 308092-308103, 308114-308125, 308136-308140 en 308151-308162, worden
onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 33 » toegevoegd;
20° bij de verstrekkingen 308512-308523 en 308534-308545, worden onder de sleutelletter en het
coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 77 » toegevoegd;
21° bij de verstrekking 305874-305885 worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal de woorden
« P 0 » toegevoegd;
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Art. 2. Artikel 6 van dezelfde bijlage, […], wordt aangevuld met een paragraaf 19, luidende :
« § 19. Aan elke verstrekking van artikel 5 wordt een wegingscoëfficiënt P toegekend.
De verzekeringstegemoetkoming is onderworpen aan de voorwaarde dat, gedurende een gegeven
periode die niet korter mag zijn dan 30 dagen, die minstens 6 aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering
aangerekende verstrekkingen per dag bevat, het daggemiddelde van de coëfficiënten P berekend over de
betrokken periode niet groter is dan 200 P. »
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin ze is
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

NOMENCLATUUR : ARTIKEL 14, d)
(heelkunde op het abdomen)
(in voege op 01.03.2013)

17 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, d), van de bijlage bij het koninklijk
besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (B.S.
d.d. 31.01.2013 - p. 5139)
Artikel 1. In artikel 14, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, […], in de voorwaarden voor terugbetaling die volgen op de
verstrekking 241850-241861, wordt 5° als volgt vervangen :
« 5° de behandelend geneesheer maakt in een persoonlijke brief een standaardformulier ter notificatie
over aan de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling. De modaliteiten van dit
notificatieformulier worden vastgesteld door het Verzekeringscomité. De verzekerings-tegemoetkoming voor
de verstrekkingen betreffende de behandeling van obesitas is enkel verschuldigd als de adviserend
geneesheer van de verzekeringsinstelling in het bezit is van een geldige notificatie; ».
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

OVERZICHT DIVERSE NOMENCLATUURWIJZIGINGEN
Artikel 35 (orthopedie en traumatologie) : K.B. van 20.12.2012 (B.S. d.d. 17.01.2013).
Artikel 35 (bloedvatenheelkunde) : K.B. van 04.12.2012 (B.S. d.d. 28.01.2013).
Artikel 35bis (implantaten – urologie en nefrologie – gynecologie, plastische en reconstructieve
heelkunde) : K.B. van 04.12.2012 (B.S. d.d. 28.01.2013).
De volledige teksten zijn beschikbaar op de website en kunnen ook bekomen worden op eenvoudige
aanvraag bij het Secretariaat.
WETENSCHAPPELIJKE VERGADERINGEN
First meeting of the Belgian Neurorehabilitation Society :
"Rehabilitation of hemineglect : from theoretical models to clinical practice"
Saturday 16th March 2013 – Saint Luc University Hospital, UCL (1200 Brussels)
Organisers : Prof. Adrian Ivanoiu, Saint Luc University Hospital, UCL
Registration : by email to Mrs. Poppe Patricia (patricia.poppe@uclouvain.be)
Accreditation requested
Studiedag "Traceren van medische hulpmiddelen: nu of nooit"
28 maart 2013 – Pachecozaal (Financiëntoren) te Brussel
Het Netwerk van Comités Medisch Materiaal (CMM) binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
voedselketen en leefmilieu organiseert een studiedag “Traceren van medische hulpmiddelen: nu of nooit”.
Traceren van implantaten en gesteriliseerde medische hulpmiddelen wordt beschouwd als een essentieel
onderdeel van een kwaliteitssysteem binnen het ziekenhuis. Op deze studiedag wensen we zoveel mogelijk
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verschillende aspecten over traceren van medische hulpmiddelen en concrete ervaringen aan bod te laten
komen.
Binnenkort wordt er bijkomende informatie over het programma, de inschrijvingsmodaliteiten, enz. ter
beschikking gesteld.

AANKONDIGINGEN
13014 BRUSSEL : UVC Brugmann werft aan:
a) GENEESHEER RESIDENT BIJ HET DEPARTEMENT ANESTHESIOLOGIE (M/V) (Afsluitingsdatum:
13/03/2013)
b) KLINIEKHOOFD BIJ DE DIENST ABDOMINALE LAPAROSCOPISCHE THORACALE HEELKUNDE (M/V)
(Afsluitingsdatum: 13/03/2013)
c) KLINIEKHOOFD BIJ DE DIENST PSYCHIATRIE (M/V) (Afsluitingsdatum: 13/03/2013)
Toelatingsvoorwaarden, profiel en opdrachten te raadplegen via http://www.uvc-brugmann.be Geïnteresseerd?
Gelieve uw kandidatuur (motivatiebrief en CV) op te sturen naar het e-mailadres gestionmedecins@chubrugmann.be ter attentie van Daniel Désir, Algemeen medisch Directeur (of UVC-Brugmann, A. Van
Gehuchtenplein, 4 te 1020 Brussel).
13018 VILLA TE KOOP TE ZELZATE : alleenstaande villa gelegen in residentiële wijk voor vrij beroep, kantoor, enz.
Op 16 are. Functionele indeling. Bouwjaar: 1968. Prijs: 495 000,-. Contact (tussen 18u en 21u) : 0477/92.00.93.
13019 VEURNE : Het AZ Sint-Augustinus Veurne zoekt momenteel : een GERIATER, een (NEURO-)PSYCHIATER,
een ORL-SPECIALIST en een SPOEDGEVALLENARTS (bij voorkeur voltijds). Interesse? Stuur dan uw
sollicitatiebrief met cv naar AZ Sint-Augustinus Veurne, t.a.v. dhr. P. Verhaeghe, voorzitter Raad van Bestuur,
dr. N. De Wever, voorzitter Medische Raad, en aan dr. P. Kindts, hoofdgeneesheer, Ieperse Steenweg 100 te
8630 Veurne. Meer informatie? Surf naar onze website www.azsav.be
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