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INTERPRETATIEREGEL 6
VRAAG
Welke verstrekkingen die de bekwaming van geneesheer-specialist
voor gynecologie en verloskunde vereisen, en zijn opgenomen onder
punt c) van artikel 9 van de nomenclatuur, mogen worden geattesteerd
door een geneesheer-specialist voor heelkunde ?
ANTWOORD
De verstrekkingen 424071 - 424082 tot 424233 - 424244 mogen
worden geattesteerd door een geneesheer-specialist voor heelkunde.
De voornoemde interpretatieregels zijn van toepassing de dag van de
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en vervangen de tot op heden
gepubliceerde interpretatieregels betreffende artikel 9 b), c), d) (Verloskundige verstrekkingen die de bekwaming van geneesheer vereisen),
met name de interpretatieregels gepubliceerd in de rubriek 400 van de
interpretatieregels van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.
Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 10, § 4,
(Speciale technische geneeskundige verstrekkingen – Algemene bepalingen : verwante verstrekkingen) van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen :
INTERPRETATIEREGEL 1
VRAAG
Welke verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheerspecialist voor gynecologie en verloskunde vereist is, die zijn opgenomen onder punt c) van artikel 9 van de nomenclatuur, mogen worden
geattesteerd door een geneesheer-specialist voor heelkunde?
ANTWOORD
De verstrekkingen 424071 – 424082 tot 424233 – 424244 mogen
worden geattesteerd door een geneesheer-specialist voor heelkunde.
INTERPRETATIEREGEL 2
VRAAG
Wordt verstrekking nr. 291012 - 291023 Trepanatie van tibia N 200
vergoed, wanneer ze als verwante handeling wordt uitgevoerd door
een geneesheer die erkend is als specialist voor fysische geneeskunde
en revalidatie of voor fysiotherapie of voor reumatologie?
ANTWOORD
Er bestaat geen officiële lijst van verwante handelingen omdat die
verstrekkingen te talrijk zijn en de voorwaarden waaronder ze mogen
worden verricht, te verscheiden zijn. Het doel van die verwante
handelingen is de geneesheer-specialist in staat te stellen zelf de
onderzoekingen uit te voeren welke bijdragen tot de diagnose van een
aandoening die tot zijn discipline behoort en hem de gelegenheid geven
de behandelingen die specifiek tot zijn specialisme behoren, te vervolmaken door aanvullende of bijkomende therapieën.
Een bloedige heelkundige bewerking (in dit geval een ingreep op de
beenderen) kan niet worden beschouwd als een met het specialisme
fysische geneeskunde en revalidatie of fysiotherapie of met reumatologie verwante verstrekking.
INTERPRETATIEREGEL 3
VRAAG
Mag een kinderarts verstrekking nr. 254995 - 255006 Tonale of vocale
audiometrie, met tracé K 18 aanrekenen voor de controle van de
audiometrie met audiogram, bij kinderen die herstellen van otitis of die
moeilijkheden hebben op school ?
ANTWOORD
De audiometrie met audiogram mag niet worden beschouwd als een
met kindergeneeskunde verwante verstrekking.
INTERPRETATIEREGEL 4
VRAAG
Mogen de vertebrale manipulaties worden beschouwd als verwant
met het specialisme otorhinolaryngologie ?
ANTWOORD
De vertebrale manipulaties mogen niet worden beschouwd als
verwant met het specialisme otorhinolaryngologie.
INTERPRETATIEREGEL 5
VRAAG
Mogen de volgende verstrekkingen worden beschouwd als verwant
met de neuropsychiatrie :
257655 - 257666
Fonetogram met grafiek K 21;
257670 - 257681
Stroboscopisch onderzoek van de trillingen van de stembanden K 5;
257692 - 257703
Elektroglottogram inclusief het eventueel referentiefonogram, met
protocol en uittreksel uit de tracés K 10;

REGLE INTERPRETATIVE 6
QUESTION
Quelles sont les prestations requérant la qualification de médecin
spécialiste en gynécologie-obstétrique, figurant sous le point c) de
l’article 9 de la nomenclature, qui peuvent être attestées par un médecin
spécialiste en chirurgie ?
REPONSE
Les prestations 424071 - 424082 à 424233 - 424244 peuvent être
attestées par un médecin spécialiste en chirurgie.
Les règles interprétatives précitées sont d’application le jour de
leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l’article 9 b), c), d) (Prestations
d’obstétrique qui requièrent la qualification de médecin), notamment
les règles publiées sous la rubrique 400 des règles interprétatives de
la nomenclature des prestations de santé.
Règles interprétatives relatives aux prestations de l’article 10, § 4,
(Prestations techniques médicales spéciales – Dispositions générales :
prestations connexes) de la nomenclature des prestations de santé :
REGLE INTERPRETATIVE 1
QUESTION
Quelles sont les prestations requérant la qualification de médecin
spécialiste en gynécologie-obstétrique, figurant sous le point c) de
l’article 9 de la nomenclature, qui peuvent être attestées par un
médecin spécialiste en chirurgie ?
REPONSE
Les prestations 424071 - 424082 à 424233 - 424244 peuvent être
attestées par un médecin spécialiste en chirurgie.
REGLE INTERPRETATIVE 2
QUESTION
La prestation n˚ 291012 - 291023 Trépanation du tibia N 200 est-elle
remboursée lorsqu’elle a été effectuée, au titre d’acte connexe, par un
médecin spécialiste agréé en médecine physique et en réadaptation
ou en physiothérapie ou en rhumatologie ?
REPONSE
La liste des actes connexes n’est pas codifiée en raison même de la
multiplicité de ces prestations et de la diversité des conditions dans
lesquelles elles peuvent s’effectuer. Ils doivent répondre au souci de
permettre à un médecin spécialiste de procéder lui-même aux examens
qui contribuent au diagnostic d’une affection relevant de sa discipline
et de parfaire par des thérapeutiques complémentaires ou accessoires
les traitements relevant spécifiquement de sa spécialité.
Une intervention chirurgicale sanglante (en l’occurrence une intervention sur les os) ne peut être considérée comme prestation connexe à
la spécialité de médecine physique ou de réadaptation ou physiothérapie ni à la rhumatologie.
REGLE INTERPRETATIVE 3
QUESTION
Un pédiatre contrôlant l’audiométrie avec audiogramme chez des
enfants en convalescence d’otite ou présentant des difficultés scolaires
peut-il porter en compte la prestation n˚ 254995 - 255006 Audiométrie
tonale ou vocale, avec tracé K 18 ?
REPONSE
L’audiométrie avec audiogramme ne peut pas être considérée
comme une prestation connexe à la pédiatrie.
REGLE INTERPRETATIVE 4
QUESTION
Les manipulations vertébrales peuvent-elles être considérées comme
connexes à l’oto-rhino-laryngologie ?
REPONSE
Les manipulations vertébrales ne peuvent être considérées comme
connexes à l’oto-rhino-laryngologie.
REGLE INTERPRETATIVE 5
QUESTION
Les prestations suivantes peuvent-elles être considérées comme
connexes à la neuropsychiatrie :
257655 - 257666
Phonétogramme avec graphique K 21,
257670 - 257681
Examen stroboscopique des vibrations des cordes vocales K 5,
257692 - 257703
Electroglottogramme, y compris le phonogramme de référence
éventuel, avec protocole et extraits des tracés K 10,
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257714 - 257725
Sonogram, ongeacht het aantal tracés dat door verschillende filters is
verkregen (grafische voorstelling van de verdeling van de geluidsenergie, van een spraakmonster, over het frequentiebereik in de tijd)
protocol en tracés K 27,
258274 - 258285
Stroboscopisch onderzoek van de stembanden met een onbuigzaam
optisch systeem of door fibroscopie, met of zonder registreren van de
bewegingen met een camera en videorecorder K 40 ?
ANTWOORD
De verstrekkingen nrs. 257655 - 257666 Fonetogram met grafiek K 21,
257670 - 257681 Stroboscopisch onderzoek... K 5, 257692 - 257703
Elektroglottogram... K 10, 257714 - 257725 Sonogram … K 27 en 258274
- 258285 Stroboscopisch onderzoek … K 40 die diagnostische onderzoekingen zijn die de bekwaming van de geneesheer-specialist voor
otorhinolaryngologie vereisen, mogen niet worden beschouwd als
verstrekkingen die verwant zijn met de neuropsychiatrie.
INTERPRETATIEREGEL 6
VRAAG
Mogen de door een geneesheer-specialist voor fysische geneeskunde
en voor revalidatie uitgevoerde verstrekkingen inzake klinische biologie als verwante verstrekkingen worden vergoed ?
ANTWOORD
De verstrekkingen inzake klinische biologie die zijn gerangschikt in
artikel 24 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen,
mogen niet worden beschouwd als verwant met het specialisme
fysische geneeskunde en revalidatie.
INTERPRETATIEREGEL 7
VRAAG
Zijn de longfunctieproeven verwant met de anesthesiologie ?
ANTWOORD
De functionele longproeven mogen niet worden beschouwd als
verwant met de anesthesiologie.
INTERPRETATIEREGEL 8
VRAAG
Zijn de volgende proctologische verstrekkingen verwant met de
inwendige geneeskunde :
244215 - 244226
Aarscerclage wegens rectumprolaps N 100
244252 - 244263
Extirpatie van een vreemd lichaam uit het rectum of van fecalomen
onder algemene anesthesie N 40
244311 - 244322
Resectie langs natuurlijke weg van een tumor villosus uit het rectum
(een dubbel van het anatomopathologisch onderzoek moet ter beschikking van de adviserend geneesheer worden gehouden) N 200
244355 – 244366
Verwijderen van goedaardige tumors of van poliepen van het rectum,
inclusief de rectoscopie, per zitting N 50
244370 – 244381
Verwijderen van goedaardige tumors of van poliepen van het
sigmoideum langs endoscopische weg, per zitting N 125
244436 - 244440
Heelkundige resectie van aarsfistel in of boven de sfincter, al dan niet
gecombineerd met de behandeling door de tresmethode, in één of meer
operatietijden N 250
244451 – 244462
Operatieve behandeling van aarsfistel onder de sfincter N 50
244495 – 244506
Resectie van aarskloof met sfincterotomie en neerhalen van het
slijmvlies N 175,
244510 – 244521
Resectie van aarskloof N 90
244532 – 244543
Aarsdilatatie onder algemene anesthesie, geı̈soleerde verstrekking N
40
244554 – 244565
Radicale behandeling van hemorrhoı̈den die resectie, onderbinden
van de pediculi en neerhalen van het slijmvlies omvat, ongeacht de
aangewende techniek N 200.
244576 – 244580
Volledige behandeling van veelvuldige inwendige hemorrhoı̈den
door diathermoresectie of heelkundige resectie N 125
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257714 - 257725
Sonogramme, quel que soit le nombre de tracés obtenus par des
filtres différents (représentation graphique de la répartition de l’énergie
du son, d’un échantillon de la parole, sur l’étendue de la fréquence
dans le temps), protocole et tracés K 27,
258274 - 258285
Examen stroboscopique des cordes vocales par un système optique
rigide ou par fibroscopie, avec ou sans enregistrement des mouvements
avec caméra et magnétoscope K 40 ?
REPONSE
Les prestations n˚s 257655 - 257666 Phonétogramme avec graphique...
K 21, 257670 - 257681 Examen stroboscopique... K 5, 257692 - 257703
Electroglottogramme... K 10, 257714 - 257725 Sonogramme... K 27 et
258274 - 258285 Examen stroboscopique... K 40 sont des examens de
diagnostic qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en
oto-rhino-laryngologie, et ne peuvent être considérées comme connexes
à la neuropsychiatrie.
REGLE INTERPRETATIVE 6
QUESTION
Peut-on rembourser au titre de prestations connexes les prestations
de biologie clinique effectuées par un spécialiste en médecine physique
et en réadaptation ?
REPONSE
Les prestations de biologie clinique classées à l’article 24 de la
nomenclature des prestations de santé ne peuvent pas être considérées
comme connexes à la spécialité de médecine physique et réadaptation.
REGLE INTERPRETATIVE 7
QUESTION
Les épreuves fonctionnelles pulmonaires sont-elles connexes à
l’anesthésiologie ?
REPONSE
Les épreuves fonctionnelles pulmonaires ne peuvent être considérées
comme connexes à l’anesthésiologie.
REGLE INTERPRETATIVE 8
QUESTION
Les prestations de proctologie suivantes sont-elles connexes à la
médecine interne :
244215 – 244226
Cerclage de l’anus pour prolapsus rectal N 100
244252 - 244263
Extirpation d’un corps étranger du rectum ou de fécalomes sous
anesthésie générale N 40
244311 - 244322
Résection d’une tumeur villeuse du rectum (un double de l’examen
anatomo-pathologique doit être tenu à la disposition du médecinconseil) par les voies naturelles N 200
244355 – 244366
Ablation de tumeurs bénignes ou de polypes du rectum y compris
la rectoscopie, par séance N 50
244370 – 244381
Ablation de tumeurs bénignes ou de polypes du sigmoı̈de, par
voie endoscopique, par séance N 125
244436 - 244440
Résection chirurgicale de la fistule anale trans-sphinctérienne ou
supra-sphinctérienne combinée ou non avec le traitement par la
méthode de la tresse en un ou plusieurs temps N 250
244451 – 244462
Cure opératoire de la fistule anale sous-sphinctérienne N 50
244495 – 244506
Résection de fissure anale avec sphinctérotomie et abaissement de la
muqueuse N 175
244510 – 244521
Résection de fissure anale N 90
244532 – 244543
Dilatation anale sous anesthésie générale, prestation isolée N 40
244554 – 244565
Cure radicale d’hémorroı̈des comportant résection, ligature des
pédicules et abaissement muqueux, quelle que soit la technique
utilisée N 200.
244576 – 244580
Cure complète d’hémorroı̈des internes multiples par diathermorésection ou résection chirurgicale N 125
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244591 – 244602
Uitsnijden of diathermoresectie van een inwendig pak hemorrhoı̈den
met aarsdilatatie N 75

244591 – 244602
Excision ou diathermo-résection d’un paquet hémorroı̈daire interne
unique avec dilatation anale N 75

244635 – 244646

244635 - 244646

Uitsnijden van een aarsabces, onder algemene anesthesie N 75

Excision d’un abcès de l’anus sous anesthésie générale N 75

244473 – 244484

244473 - 244484

Fissurectomie met sfincterotomie N 125?

Fissurectomie avec sphinctérotomie N 125?

ANTWOORD
De genoemde verstrekkingen mogen niet worden beschouwd als
verwant met de inwendige geneeskunde.

REPONSE
Les prestations citées ne peuvent être considérées comme connexes
à la médecine interne.

INTERPRETATIEREGEL 9

REGLE INTERPRETATIVE 9

VRAAG

QUESTION

In een dienst voor gynecologie die verscheidene gynecologen telt,
worden alle anatomopathologische onderzoekingen verricht door één
van die geneesheren die niet is erkend voor anatomopathologie; gaat
het in dat geval om verwante handelingen die door de verzekering
worden vergoed ?
ANTWOORD
Het begrip ″verwantschap″ zoals het wordt omschreven in artikel 32,
§ 3, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen,
beperkt de verwantschap tot de zieke die de geneesheer, in het kader
van zijn eigen specialisme, zelf verzorgt.

Dans un service de gynécologie comptant plusieurs gynécologues,
tous les examens anatomopathologiques sont effectués par un de ces
médecins, non reconnu en anatomie pathologique : s’agit-il dans ce
cas d’actes connexes, remboursés par l’assurance ?
REPONSE
La notion de ″connexité″ telle qu’elle est définie à l’article 32, § 3,
de la nomenclature des prestations de santé, a trait uniquement au
malade qui est soigné par le médecin lui-même dans le cadre de sa
propre spécialité.

INTERPRETATIEREGEL 10

REGLE INTERPRETATIVE 10

VRAAG

QUESTION

Zijn de volgende verstrekkingen toegankelijk voor de geneesheerspecialist voor anesthesiologie, wanneer ze worden verricht buiten de
narcose ?
257294 – 257305
Bronchoscopie zonder afname voor biopsie en/of bronchoscopie met
therapeutische aspiratie K 57
474051 – 474062
** Femorale, jugulaire of longitudinale sinuspunctie bij kind jonger
dan zeven jaar K 10
474191 – 474202
** Punctie van slagader of ader na blootleggen van bloedvat bij kind
jonger dan zeven jaar K 12

Les prestations suivantes sont-elles accessibles au médecin spécialiste
en anesthésiologie lorsqu’elles sont effectuées hors de la narcose ?
257294 – 257305
Bronchoscopie sans prélèvement biopsique, et/ou bronchoscopie
avec aspiration thérapeutique K 57
474051 – 474062
** Ponction fémorale, jugulaire ou du sinus longitudinal chez l’enfant
de moins de sept ans K 10
474191 – 474202
** Ponction artérielle ou veineuse, après dénudation du vaisseau
chez l’enfant de moins de sept ans K 12

474250 – 474261

474250 – 474261

** Maagcatheterisatie bij kind jonger dan zeven jaar K 8

** Tubage gastrique chez l’enfant de moins de sept ans K 8

474390 – 474401

474390 – 474401

Tracheale intubatie onder rechtstreekse laryngoscopie (buiten de
narcose) bij de pasgeborene (tot de leeftijd van 15 dagen), inclusief de
eventuele kunstmatige ademhaling die niet langer dan één uur duurt
(mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen nrs. 211013 211024 en 211035 - 211046 van het hoofdstuk reanimatie) K 51
474456 - 474460
Plaatsen van een navelcatheter bij de pasgeborene buiten de narcose,
dat niet mag worden gecumuleerd met de exsanguinotransfusie K 18

Intubation trachéale sous laryngoscopie directe (en dehors de la
narcose) chez le nouveau-né (jusqu’à l’âge de 15 jours), y compris la
respiration artificielle éventuelle d’une durée ne dépassant pas une
heure (non cumulable avec les prestations nos 211013 - 211024 et
211035 - 211046 du chapitre réanimation) K 51
474456 - 474460
Mise en place d’un cathéter ombilical chez le nouveau-né en dehors
de la narcose, non cumulable avec l’exsanguinotransfusion K 18

474294 - 474305

474294 - 474305

** Intraveneuze perfusie bij kind, jonger dan zeven jaar K 15

** Perfusion intraveineuse chez l’enfant de moins de sept ans K 15

ANTWOORD

REPONSE

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 10, § 4, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen mag de geneesheerspecialist voor anesthesiologie, de hiervoren vermelde verstrekkingen
als verwante verstrekkingen attesteren wanneer hij ze verricht buiten
de narcose.

Conformément aux dispositions de l’article 10, § 4, de la nomenclature des prestations de santé, le médecin spécialiste en anesthésiologie
peut attester, à titre d’actes connexes, les prestations citées ci-dessus
lorsqu’il les effectue en dehors de la narcose.

De voornoemde interpretatieregels zijn van toepassing de dag van de
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en vervangen de tot op heden
gepubliceerde interpretatieregels betreffende artikel 10, § 4, (Speciale
technische geneeskundige verstrekkingen – Algemene bepalingen :
verwante verstrekkingen) met name de interpretatieregels gepubliceerd
in de rubriek 501(02) van de interpretatieregels van de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen.

Les règles interprétatives précitées sont d’application le jour de leur
publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives
publiées à ce jour concernant l’article 10, § 4, (Prestations techniques
médicales spéciales – Dispositions générales : prestations connexes),
notamment les règles publiées sous la rubrique 501(02) des règles
interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.

