
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2016/22401]

25 SEPTEMBER 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van de
artikelen 11, §§ 1, 2 en 4, 14, a), 16, § 5, 20, §§ 1, c), en 2, A en C,
en 25, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 septem-
ber 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskun-
dige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot
vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkin-
gen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan
tijdens zijn vergadering van 2 december 2014;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en
controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
gegeven op 2 december 2014;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-
ziekenfondsen van 18 mei 2015;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole,
gegeven op 2 september 2015;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor
geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering van 7 september 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
2 februari 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
22 maart 2016;

Gelet op advies 59.987/2/V van de Raad van State, gegeven op
29 augustus 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 11 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, laatstelijk gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 9 mei 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° in § 1, in het tweede lid van de toepassingsregels die volgen op de
verstrekking 472511-472522 worden de rangnummers ″473756-473760″
opgeheven;

2° in § 2, in de omschrijving van de verstrekking 355036-
355040 worden de rangnummers ″473653-473664″ opgeheven;

3° in § 4, worden de omschrijving en de betrekkelijke waarde van de
verstrekking 355950-355961 als volgt vervangen :

″Gastrostomie of enterostomie door endoscopie ....................... K 50″.

Art. 2. In artikel 14, a), van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 9 november 2015, in het tweede lid van de
toepassingsregels die volgen op de verstrekking 221196-221200 worden
de rangnummers ″472010-472021″ opgeheven.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2016/22401]

25 SEPTEMBRE 2016. — Arrêté royal modifiant les articles 11, §§ 1er,
2 et 4, 14, a), 16, § 5, 20, §§ 1er, c), et 2, A et C, et 25, § 4, de l’annexe
à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature
des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35, § 1er, alinéa 5, et
§ 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l’arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé
par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obliga-
toire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de
sa réunion du 2 décembre 2014;

Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité, donné le 2 décembre 2014;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du
18 mai 2015;

Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le
2 septembre 2015;

Vu la décision du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité du 7 septembre 2015;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2016;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2016;

Vu l’avis 59.987/2/V du Conseil d’Etat, donné le 29 août 2016, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’article 11 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septem-
bre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier
lieu par l’arrêté royal du 9 mai 2016, sont apportées les modifications
suivantes :

1° au § 1er, dans l’alinéa 2 des règles d’application qui suivent la
prestation 472511-472522, les numéros d’ordre ″473756-473760″ sont
abrogés;

2° au § 2, dans le libellé de la prestation 355036-355040, les numéros
d’ordre ″473653-473664″ sont abrogés;

3° au § 4, le libellé et la valeur relative de la prestation 355950-
355961 sont remplacés par ce qui suit :

″Gastrostomie ou entérostomie par endoscopie ........................ K 50″.

Art. 2. A l’article 14, a), de la même annexe, modifié en dernier lieu
par l’arrêté royal du 9 novembre 2015, dans l’alinéa 2 des règles
d’applications qui suivent la prestation 221196-221200, les numéros
d’ordre ″472010-472021″ sont abrogés.
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Art. 3. In artikel 16, § 5, tweede lid, van dezelfde bijlage, gewijzigd
bij de koninklijke besluiten van 12 augustus 1994, 9 november 2003 en
19 augustus 2011, worden de woorden “, noch voor de handelingen van
gastro-enterologie (artikel 20, § 1, c))” ingevoegd tussen de woorden
“onbloedige ingrepen” en de woorden “worden vergoed.”.

Art. 4. In artikel 20 van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 9 mei 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° in § 1 wordt de bepaling onder c) vervangen door de bijlage
gevoegd bij dit besluit;

2° in § 2,

a) onder de bepaling A,

1) worden onder de bepaling 1 de woorden ″— uit de rubriek c)
472113-472124, 472356-472360, 472393-472404, 472415-472426, 472452-
472463, 473056-473060, 473174-473185, 473255-473266, 473432-473443,
473491-473502, 473594-473605,″ opgeheven;

2) worden onder de bepaling 2 de woorden ″— uit de rubriek c)
473852-473863 en 473874-473885,″ opgeheven;

2) worden onder de bepaling 4 de woorden ″— uit de rubriek c)
472076-472080, 472091-472102, 472113-472124, 472356-472360, 472393-
472404, 472415-472426, 472452-472463, 472555-472566, 472570-472581,
473012-473023, 473034-473045, 473056-473060, 473093-473104, 473174-
473185, 473211-473222, 473255-473266, 473270-473281, 473432-473443,
473491-473502, 473594-473605, 473616-473620, 473631-473642, 473771-
473782, 473815-473826, 473933-473944, 474670-474681,″ opgeheven;

3) worden onder de bepaling 5 de woorden ″— uit de rubriek c)
472356-472360, 472393-472404, 472415-472426, 472452-472463, 473056-
473060, 473174-473185, 473255-473266, 473432-473443,″ opgeheven;

3) worden onder de bepaling 9 de woorden ″— uit de rubriek c)
472356-472360, 472393-472404, 472415-472426, 472452-472463, 473056-
473060, 473174-473185, 473255-473266, 473432-473443,″ opgeheven

b) worden onder de bepaling B, onder de bepaling 3 de woorden ″—
uit de rubriek c) 472113-472124, 473771-473782,″ opgeheven;

c) onder de bepaling C,

1) wordt de bepaling 1 als volgt vervangen :

″1. de geneesheer-specialist in de heelkunde mag eveneens de
verstrekking 470492-470503 aanrekenen;″;

2) worden onder de bepaling 3 de rangnummers ″472113-472124″
opgeheven;

3) wordt de bepaling 4 opgeheven;

4) worden onder de bepaling 5 de woorden ″— uit de rubriek c)
472113-472124, 472393-472404, 473771-473782,″ opgeheven;

5) worden onder de bepaling 6 de woorden ″— uit de rubriek c)
472113-472124, 472393-472404, 473771-473782,″ opgeheven.

Art. 5. In artikel 25, § 4, van dezelfde bijlage, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 17 juli 1992 en gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 26 maart 2003, 22 april 2003, 30 november 2003,
18 april 2010, 27 april 2010 en 23 januari 2013, worden de rangnummers
“472356 – 472360”, “473056 – 473060”, “472452 – 472463” en “472415 –
472426” van de lijst van de verstrekkingen opgeheven.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand
na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 september 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

Art. 3. Dans l’article 16, § 5, de la même annexe, modifié par les
arrêtés royaux des 12 août 1994, 9 novembre 2003 et 19 août 2011,
l’alinéa 2 est complété par les mots ″, ni pour les actes de gastro-
entérologie (article 20, § 1er, c)).”.

Art. 4. A l’article 20 de la même annexe, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 9 mai 2016, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, le c) est remplacé par l’annexe jointe au présent arrêté;

2° au § 2,

a) au A,

1) au 1, les mots ″— de la rubrique c) 472113-472124, 472356-472360,
472393-472404, 472415-472426, 472452-472463, 473056-473060, 473174-
473185, 473255-473266, 473432-473443, 473491-473502, 473594-473605,″
sont abrogés;

2) au 2, les mots ″— de la rubrique c) 473852-473863 et 473874-
473885,″ sont abrogés;

3) au 4, les mots ″— de la rubrique c) 472076-472080, 472091-472102,
472113-472124, 472356-472360, 472393-472404, 472415-472426, 472452-
472463, 472555-472566, 472570-472581, 473012-473023, 473034-473045,
473056-473060, 473093-473104, 473174-473185, 473211-473222, 473255-
473266, 473270-473281, 473432-473443, 473491-473502, 473594-473605,
473616-473620, 473631-473642, 473771-473782, 473815-473826, 473933-
473944, 474670-474681,″ sont abrogés;

4) au 5, les mots ″— de la rubrique c) 472356-472360, 472393-472404,
472415-472426, 472452-472463, 473056-473060, 473174-473185, 473255-
473266, 473432-473443,″ sont abrogés;

5) au 9, les mots ″— de la rubrique c) 472356-472360, 472393-472404,
472415-472426, 472452-472463, 473056-473060, 473174-473185, 473255-
473266, 473432-473443,″ sont abrogés;

b) au B, au 3, les mots ″— de la rubrique c) 472113-472124,
473771-473782,″ sont abrogés;

c) au C,

1) le 1 est remplacé par ce qui suit :

″1. le médecin spécialiste en chirurgie peut également attester la
prestation 470492-470503;″;

2) au 3, les numéros d’ordre ″472113-472124″ sont abrogés;

3) le 4 est abrogé;

4) au 5, les mots ″— de la rubrique c) 472113-472124, 472393-472404,
473771-473782,″ sont abrogés;

5) au 6, les mots ″— de la rubrique c) 472113-472124, 472393-472404,
473771-473782,″ sont abrogés.

Art. 5. A l’article 25, § 4, de la même annexe, inséré par l’arrêté royal
du 17 juillet 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 2003,
22 avril 2003, 30 novembre 2003, 18 avril 2010, 27 avril 2010 et
23 janvier 2013, les numéros d’ordre “472356 – 472360”, “473056 –
473060”, “472452 – 472463” et “472415 – 472426” sont abrogés de la liste
des prestations.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois
qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK
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Bijlage bij het koninklijk besluit van 25 september 2016 tot wijziging van de artikelen 11, §§ 1, 2 en 4,
14, aj, 16, § 5, 20, §§ 1, c), en 2, A en C, en 25, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14
septernber 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

c) verstrekkingen die tot het specialisme gastro-enterologie behoren :

l. Diagnostische handelingen

473395 473406 inbrengen van een katheter in de galwegen of de vens portae
door transcutane punctie K 112

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling werdt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor het
inbrengen van een endoprothese in de galwegen langs de huid (4`i'3535 -
473546)

De verstrekking dekt de radioscopisohe controle.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473410 433421 inbrengen van een katheter in de venae hepaticae door
transcutane punctie K 124

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie.

De verstrekking dekt de radiosoopische controle.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473874 473885 Een of meer afnemen van weefsel met behulp van een naald
doorheen de wand van het spijsverteringskanaal, door middel
van echo-endoscopie K 30

De handeling wordt verricht bij vermoeden van kanker.

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie of pneurnologie.

De handeling wordt gecumuleerd met :
aj ofwel een echo-endoscopie van de bovenste gastro-intestinale

tractus (473852 - 473863);
b) ofwel een anorectale echo-endoscopie (4?`389ß - 473900).

473933 473944 Onderzoek van het spijsverteringskanaal door middel van een
endoscopische videocapsule K 138

V
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474736 474740

472356 472360

473056 473060

V

De handeling wordt verricht voor een onverklaarde ferriprieve anemie
ondanks endoscoplsche onderzoeken van het hogere spijsverteringskanaal
en van het colon.

De handeling wordt verricht door een geneesheenspecialist in de gastro-
enterologie ot pediatrie.

De verstrekking dekt de opstelling van een verslag.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Onderzoek van de gal- en pancreaswegen door middel van
endoscopie K 100

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie.

De handeling wordt gecurnuleerd met :
aj ofwel een katheterisatie van de gal- en pancreaswegen door middel

van endoscoble (473734 - 47374-5);
b) ofwel een procedure die een katheterisatie van de gal- en

pancreaswegen omvat (4-73800 -« 473701, 473712 - 473723, 473830
- 473841).

Endoscopieën van het spijsverteringsstelsel langs orale weg :

Onderzoek van de oesophagus door middel van endoscopie K 51

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie, heelkunde, geriatrie, otorhlnolaryngologie, inwendige
geneeskunde, medische oncologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :
a) een endoscooie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg

(473058 - 473080, 473003 -« 473104, 473734 - 4737451;
bi een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel

langs orale weg omvat (474854 »~ 474885, 474832 - 474843,
474878 »- 474880, 473800 - 473701, 473712 - 473723, 473830
-4 473841).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Onderzoek van het hogere spijsverteringskanaal door middel
van endoscople K 108

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie, heelkunde, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische
oncologie ot pediatrie.
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473003 473104

473734 473745

472452 472483

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :
a1 een endoscopie van het spijsverteringsstelsei langs orale weg

(472358 - 472380, 473003 - 473104, 473734 - 4737451;
b1 een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel

langs orale weg omvat (474854 - 474885, 474832 - 474843,
474878 - 474880, 473800 - 473701, 473712 - 473723, 473830
- 4738411.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Onderzoek van de dunne darm met een endoscoop die is
uitgerust met een hulpmiddel om het inbrengen ervan langs
orale weg te vergemakkelijken K 138

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :
a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg

(472358 - 472380, 473058 - 473080, 473734 - 4737451;
b1 een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel

langs orale weg omvat (474854 - 474885, 474832 - 474843,
474878 - 474880, 473800 - 473701, 473712 - 473723, 473830
- 473841 1.

De verstrekking wordt met 13 °/0 verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Katheterisatie van de gal- en pancreaswegen K 132

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie of pediatrie.

Oe verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :
a1 een endoscopie van het spijsverteringssteisel langs orale weg

(4-72358 - 472380, 473058 -~ 473080, 473003 - 4731041;
b1 een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel

langs orale weg omvat (47485-4 - 474885, 474832 - 474843,
474878 - 474880, 473800 - 473701, 473712 - 473723, 473830
- 4738411.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Endoscopieën van het spijsverteringskanaal langs anale weg :

Onderzoek van het rectum en van het sigmoïd of het colon tot de
iinkerhoek van het colon, door middel van endoscopie K 40

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie, heelkunde, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische
oncologie ot pediatrie.
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473174 473185

473432 473443

474751 474762

473852 473863

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :
a1 een rectoscopie (472511 - 4725221;
lo) een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg

(474751 - 474782, 473432 - 473443, 473174 - 4731851.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Onderzoek van het colon tot de ileocoecale klep, door middel
van endoscopie K 141

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische oncologie of
pedlatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :
a1 een rectoscopie (472511 - 4725221;
b) een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg

(474751 - 474782, 473432 - 473443, 472452 - 4724831.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Onderzoek van het ileum door middel van endoscopie K 141

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische oncologie ot"
pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :
a1 een rectoscopie (472511 - 4725221;
b1 een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg

(474751 - 474782, 473174 - 473185, 472452 - 4724831.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Onderzoek van het ileum met een endoscoop die is uitgerust
met een hulpmiddel om het inbrengen ervan langs anale weg
te vergemakkelijken K 150

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie of pedlatrie.

De verstrekking wordt niet gecurnuleerd met een verstrekking voor :
a) een rectoscopie (4-72511 - 4725221;
bj een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg

(472452 - 472483, 473174 - 473185, 473432 - 4734431.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Echo-endoscopieën :

Onderzoek van het hogere spijsverterlngskanaal en de naburige
organen meteen echo-endoscoop K 220

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.
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473806 473000

473255 473266

473401 473502

V

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie of pneumologie.

De verstrekking wordt niet gecurnuleerd met een verstrekking voor :
a1 een abdominale echografie (4804-18 - 480420, 480431 -

480442, 480453 - 480484, 480558 - 480580, 480571 - 480582,
480815 - 480828, 480173 - 4801841;

b1 een digestieve echo-endoscopie (4-73808 - 4730001;
c) een digestleve endoscopie langs orale weg (472358 - 472380,

473058 - 473080, 473003 - 473104, 473734 - 4737451;
d1 een procedure die een digestleve endoscopie langs orale weg

omvat (474854 - 474885, 474832 - 474843, 474878 - 474880,
473875 - 473888, 473800 - 473701, 473830 - 4738411, met
uitzondering van het inbrengen van een prothese in de gal- of
pancreaswegen _

Onderzoek van de anus, van het recturn en de naburige organen
met een echo-endoscoop K 180

De handeling wordt verricht bij vermoeden van kanker.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie.

De verstrekking wordt niet gecurnuleerd met een verstrekking voor :
a1 een abdominale echografie (480418 - 480420, 480431 - 480442,

480453 - 480484, 480558 - 480580, 480571 - 480582, 480815 -
480828, 480173 - 4801841;

b) een echo-endoscopie (471833 - 471844, 471855 - 471888, 473852
- 4738831;

c) een digestieve endoscopie langs anale weg (474-751 - 474782,
473432 - 473443, 473174 - 473185, 472452 - 4724831;

d) een procedure die een digestieve endoscopie langs anale weg omvat
(473875 - 4738881.

Metingen :

Meting van stabiele isotopen in de eindproducten van het
metabolisme met een rnassaspectrograaf K 148

De handeling wordt verricht voor de vaststelling van een gastro-intestinale
aandoening.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie, geriatrie, inwendige geneeskunde, nucleaire geneeskunde,
medische oncologie of pediatrie.

De verstrekking dekt de toegediende producten en de analyse van minstens
vijf monsters.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Meting van het waterstof in de ademlucht na toediening van
een substraat K 87
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473012 473023

472076 472060

473034 473045

473504 473805

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie.

De verstrekking dekt het toegediende substraat, een minimum van zes
bepalingen van het uitgeademde waterstof en de opstelling van een verslag.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Meting van de drukken in het spijsverteringskanaal door middel
van een manometrische sonde K 24

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een
meting van de druk in het spijsverteringskanaal (472078 - 472080, 473034 -
4730451

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Meting van de druk in de oesophagus, tegelijkertijd op drie
niveaus K 80

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een
meting van de druk in het spijsverteringskanaal (473012 - 473023, 473034 -
4730451

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Meting van de druk in het rectum en het aarskanaal,
tegelijkertijd op drie niveaus K 80

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een
meting van de druk in het spijsverteringskanaai (472078 - 472080, 473012 -
4730231

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Registreringen :

Registrering van de pH, gedurende 24 uur, in de oesophagus K 45

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een
reglstrering van de druk, de pl-i of de impedantie in de oesophagus (473818 -
473820, 473831 - 473842, 474870 - 4748811.
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473816 473620

473631 473642

474670 474681

V

De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit de
traces worden gevoegd.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patienten jonger dan 7 jaar.

Registrering van de druk, gedurende 24 uur, op minstens 3
niveaus van de oesophagus K 00

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een
registrering van de druk, de pH of de impedantie in de oesophagus (473504 -
473805, 473831 - 473842, 474870 - 474881 1.

De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit de
traces worden gevoegd.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Registrering van de pH en de druk, gedurende 24 uur, op
minstens 3 niveaus van de oesophagus K 135

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologle of pediatrie.

De verstrekking mag niet worden gecurnuleerd met een verstrekking voor een
registrering van de druk, de pl-l of de irnpedantie in de oesophagus (4-73504 -
473805, 473818 - 473820 en 474870 - 4748811.

De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit de
traces worden gevoegd.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patienten jonger dan 7 jaar.

Registrering van de pH en de impedantie, gedurende 24 uur,
op minstens 3 niveaus van de oesophagus K 150

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een
registrering van de pH of van de druk in de oesophagus (473504--473805,
473818-473820 en 473831-4738421.

De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit de
traces worden gevoegd.

De verstrekking wordt met 13 °/0 verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

ll. Therapeutische handelingen
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472001 472102

472113 472124

472303 472404

472406 472500

473211 473222

V

Dilatatie van de oesophagus met behulp van een
pneumatische sonde K 150

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

0e handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie of pediatrie.

De verstrekking dekt de radioscopische controle.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Hemostase van oesophagusspatade-rs met behulp van een
tarnponnadesonde K 40

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie, anesthesie-reanimatie, heelkunde, inwendige geneeskunde,
pediatrie, acute geneeskunde of urgentiegeneeskunde.

De verstrekking wordt met 13 °/0 verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Extractie van een of meer vreemde lichamen van het
spijsverteringskanaal door middel van endoscopie K 50

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie, heelkunde, geriatrie, acute geneeskunde, urgentiegeneeskunde,
inwendige geneeskunde, pediatrie, medische oncologie, otorhinoiaryngologie.

De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de
oesophagus (472358 - 4723801, het hogere spijsverteringskanaal (473058 -
4730801 of het colon (472452 - 472483).

De verstrekking wordt met 13 °/ir verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Openleggen van een aarsfistel in de sfincter K 00

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie.

Uitsnijden van een of meer poliepen in het colon, het ileum of
het jejunum, door middel van endoscopie en met een
diatherrnische lus K 100

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie.

De handeling wordt gecumuieerd met een onderzoek van het lagere
spijsverteringskanaal langs endoscopische weg (472-452 - 472483, 473003 -
473104, 473174 - 473185, 473432 - 473443, 474751 - 474782).
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473270 473281

473535 473546

473202 473303

474773 474784

V

De verstrekking mag eenmaal per jaar worden verleend.

De verstrekking dekt het verslag van de procedure, waarbij het verslag van
het pathologisch-anatomisch onderzoek wordt gevoegd.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Behandeling van spataders van het spijsverteringskanaal, door
middel van endoscopie K 118

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie of pediatrie.

De handeling wordt gecurnuleerd met een endoscopisch onderzoek van de
oesophagus (472358 - 4723801, het hogere spijsverteringskanaal (473058 -
473080), de dunne darm (473003 - 4731041 of het colon (4-72452 - 472483,
473174 - 4731851.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

inbrengen van een endoprothese in de galwegen langs de huid K 225

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie.

De verstrekking mag niet worden gecumuleerd met een verstrekking voor het
inbrengen van een katheter in de galwegen of de vena portae door
transcutane punctie (-473305 - 4734081.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

inbrengen van een endoprothese in het spijsverteringskanaal,
door middel van endoscopie K 104

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie of pediatrie.

De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de
oesophagus (-472358 - 4723801, het hogere spijsverteringskanaal (473058 -
4730801, het jejunum (473003 - 4731041 of het colon (472452 - 472483,
473174 - 4731851.

De verstrekking dekt de radioscopische controle.

Fragmenteren van een of meer gal- of pancreasstenen met
behulp van een laser of elektrohydraulische sonde K 150

De handeling wordt verricht voor stenen die refractair zijn voor de klassieke
technieken.

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie.
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473675 473636

474891 474302

473771 473732

473315 473326

De handeling mag werden geeurnuleerd met een katheterisatie van de
galwegen (473734 - 473745), een extractie van een ei meer gal- ef
panereesstenen (473330 - 473341) ef het inbrengen van een prothese in de
gal- ef panereaswegen (473712 ~ 473723).

vernietiging ven een ei meer hernerragisehe letsels ef
angiedysplasieën van het spijsverteringskenaal, deer middel
van endeseepie K 150

De handeling werdt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gestre-
enterelegie, inwendige geneeskunde ei pediatrie.

De handeling werdt gecumuieerd met een endeseepiseh enderzeek van de
eesephagus (472356 «- 472360), het hegere spijsverteringskanaal (473056 -
473060), de dunne darm (473003 - 473104, 473432 »~ 473443, 474751 -
474762) ei het eelen (472452 - 472463, 473174 - 473165).

De verstrekking werdt met 13 % verheegd veer patiënten jenger dan 7 jaar.

vernietiging van een ef meer letsels van het
spijsverteringskanaal, deer middel van endeseepie K 40

De handeling werdt verricht deer een geneesheenspeeialist in de gestre-
entereiegie, inwendige geneeskunde, eterhinelaryngeiegie ef pedietrie.

De handeling werdt geeumuleerd met een endeseepisch enderzeek van de
eesephagus (4-72356 - 472360), het hegere spijsverteringskanaal (473056 -
473060) ei de dunne darm (473033 - 473104, 473432 - 473443, 474751 -
474762)

Hemestase van het spijsverteringskanaal, deer middel ven
endeseepie K 250

De handeling werdt verricht veer een bleeding waarvan de emvang een
enmiddellijke levenshedreiging inhoudt

De handeling wordt verricht deer een geneesheer-specialist in de gastre--
enterelegie, de inwendige geneeskunde en de pediatrie.

De verstrekking werdt niet geeumuleerd met een verstrekking veer :
a) een endeseepie van het spijsverteringsstelsel (472356 - 472360,

473056 - 473060, 473033 - 473104, 473734 - 473745, 472452 -
472463, 473174 -4 473135, 473432 - 473443, 474751 -4 474762;

b) een preeedure die een endeseepie van het spijsverteringsstelsel
emvet (474332 - 474343, 474354 - 474365, 474376 ~« 474330,
473600 -4 473701, 4733712 - 473723, 473330 - 473341).

De verstrekking werdt met 13 % verheegd veer patiënten jonger dan 7 jaer.

Dilatatie van een of meer strieturen van het
spijsverteringskanaal, deer middel van endeseepie K 50

De handeling werdt verricht deer een geneesheer-specialist in de gestre-
enterelegie ef pediatrie.
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473911 473322

473955 473366

473970 473331

474795 474306

V

Draineren van een et meer abdeminele vechtepheeingen
deerheen de wand van het spijsverteringskanael, deer middel
van endescepie K 350

De handeling werdt in het :ziekenhuis verricht.

De handeling werdt verricht deer een geneesheer-specialist in de gestre-
enterelegie.

Uitsnijden van een ef meer peliepen van het celen, het ileum ef
het jejunum, door middel van endosceeie en met een
diathermische lus K 45

De handeling werdt verricht deer een geneesheer-specialist in de gestre-
enterelegie, inwendige geneeskunde ef pedietrie.

De handeling werdt gecumuleerd met een endescepisch enderzeek van het
lagere spijsverteringskanaai (473003 - 473104, 473432 - 473443, 474751 -
474762, 473174 - 473135, 472452 - 472463).

De verstrekking dekt het verslag van de procedure, waarbij het verslag van
het patheiegisch-anatomisch enderzeek werdt geveegd.

Uitsnijden van een tumor van het spijsverteringskanaal deer
submucesale dissectie, deer middel van endescepie K 200

De handeling werdt in het ziekenhuis verricht.

De handeling werdt verricht deer een geneesheer-specialist in de gestre-
enterelegie.

De handeling werdt gecurnuleerd met een endescepisch enderzeek van het
hegere spiisveiteringskanaal (473056 - 473060) ef een celesceeie (473174 -
473135, 472452 - 472463).

De verstrekking werdt niet gecumuleerd met een verstrekking veer een
handeling ter aanvulling van een digestieve endescepie (474736 - 474740,
473374 - 473335. 472333 - 472404, 473211 - 473222. 473270 - 473231,
473202 - 473303, 474773 -~ 474734, 473675 - 473636, 474331 -~ 474902,
473315 - 473326, 473311 - 473322, 473055 - 473366, 473370 - 473331),
met uitzendering van de behandeling van een 'iistel ef perteratie van het
spijsverteringskanaal.

De verstrekking dekt het verslag van de procedure. waarbij het verslag van
het pathelegisch-anatomisch ende-rzeek werdt geveegd.

Uitsniiden van een tumor van het spijsverteringskanaal deer
technieken van mucesectemie, deer middel van endescepie K 150

De handeling werdt in het ziekenhuis verricht.

0e handeling werdt verricht deer een geneesheer-specialist in de gestre-
enterelegie.
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474310 474621

474632 474343

474654 474865

0e handeling werdt gecumuleerd met :
eiwel een katheterisatie van de galwegen (473734 - 473745) ei een
erecedure die een katheterisatie van de galwegen emvat (4-73600 -
473701, 473712 - 473723);
etwel een endescepisch enderzeek van het hegere
spijsverteringskanaal (473056 - 473060), de dunne darm (4-73003 -
473104), het ileum (4734-32 - 473443. 474751 - 474762) ef van het
celen (473174 - 473135, 472452 - 472463).

De verstrekking werdt niet gecumuleerd met een verstrekking veer een
handeling ter aanvulling van een digestieve endescepie (474736 - 474740,
473374 - 473335, 472303 - 472404, 473211 - 473222, 473270 - 473231,
473202 - 473303, 474773 - 474734, 473675 - 473636, 474301 - 474002,
473315 - 473326, 473011 - 473022, 473055 - 473066, 473070 - 473031),
met uitzondering van de behandeling van een fistel ef perieratie van het
spijsveiteringskaneal.

De verstrekking dekt het verslag van de procedure, waarbij het verslag van
het pathelegisch-anatomisch enderzeek werdt geveegd.

Behandeling van een tistel ef perferatie van het
spijsverteringskanaal, deer middel van endescepie K 150

De handeling werdt verricht deer een geneesheer-specialist in de gestre-
enterelegie.

Precedures die een endesceeie van het spiisverteringssteisel langs
erale weg emvetten :

Sectie van de musculus criceeharyngeus, deer middel van
endescepie K 245

De handeling werdt verricht veer een divertikel van Zenker.

De handeling werdt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht deer een geneesheer-specialist in de gestre-
enterelegie.

De verstrekking werdt niet gecumuleerd met een verstrekking veer :
een endescepisch enderzeek van het spiisverteringsstelsel langs
erale weg (472356 - 472360, 473056 - 473060, 473003 - 473104,
473734 -4 473745);
een precedure die een endescepie van het spijsverteringsstelsel
langs erale weg ernvat (4-74354 - 474365, 474376 - 474330, 473600
- 473701, 473712 - 473723, 473330 - 473341).

vernietiging van heeggradige dysplasie van de eesephegus,
deer middel van radietreeuentie, deer middel van endescepie K 245

De handeling werdt verricht veer een eesphagus van Barrett met een
aangeteende heeggradige dysplasie.

De handeling werdt verricht deer een geneesheer-specialist in de gestre-
enterelegie.
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474878 474880

473890 473701

473712 478723

De verstrekking wordt niet geoumuleerd met een verstrekking voor :
al een endosoopisoh onderzoek van het spijsverteringsstelsel langs

orale weg (472388 - 472380, 473058 - 473080, 473003 - 473104,
473734 - 473745);

b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel
langs orale weg omvat (4-74832 - 474843, 474878 - 474880, 473800
- 473701, 473712 - 473723, 473830 - 473841 ).

Sectie van de musoularis van de oesophagus en van de oardia,
na submuoosale tunneling (POEM), door middel van
endosoopie K 345

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie.

De verstrekking wordt niet gestimuleerd met een verstrekking voor :
al een endosoopisoh onderzoek van het spijsverteringsstelsel langs

orale weg (472358 - 472380, 473088 - 473080, 473003 - 473104,
473734 -4 47374511;

b) een procedure die een endosoopie van het spijsverteringsstelsel
langs orale weg omvat (474854 - 474885, 474832 - 474843, 473800
- 473701, 473830 - 473841).

Sectie van de siinoterspier van de papil van Vater, door middel
van endosoopie K 250

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht,

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie.

De verstrekking mag niet worden gecurnuleerd met een verstrekking voor :
al een endosoopisch onderzoek van het spijsverteringskanaal langs

orale weg (472358 - 472380, 473058 - 473080, 473003 - 473104,
473734 _- 473745);

b) een procedure die een endosoopie van het spijsverteringsstelsel
langs orale weg omvat (4-74854 - 474885, 474832 - 474843, 474878
- 474880, 473712 - 473723, 473830 - 473841 ).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

inbrengen van een prothese in de gal- of panoreasvvegen, door
middel van endosoopie K 400

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht..

De handeling wordt verrioht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie.

De verstrekking wordt niet gestimuleerd met een verstrekking voor :
a) een endosoopisoh onderzoek van het spijsverteringskanaal langs

orale weg (472358 - 472380, 473058 - 473080, 473003 - 473104,
473734 - 473745);

8) een procedure die een endosoopie van het spijsverteringsstelsel
langs orale weg omvat (4-74854 - 474885, 474832 - 474843, 474878
- 474880, 473800 - 473701, 473830 - 473341).
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De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patienten jonger dan 7 jaar.

473830 473841 Extractie van een of meer gal- ot pancreasstenen tijdens een
cholangiopancreatografie door middel van endoscopie K 350

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

0e handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-
enterologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :
a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringskanaal langs

orale weg (472358 - 472380, 473058 - 473080, 473003 - 473104,
473734 «- 473745):

bj een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel
langs orale weg omvat (474854 - 474885, 474832 - 474843, 474878
- 474880, 473800 - 473701, 473712 - 473723).

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 25 september 2018 tot wijziging van de artikelen
11, §§ 1, 2 en 4, 14, a), 18, § 5, 20, §§ 1, c), en 2, A en C, en 25, § 4, van de bijlage bij het koninklijk
besluit van 14 september 1084 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

VAN KONINGSWEGE :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

M. DE BLOCK
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Anneke a Farrete royal du 25 septembre 2018 modifiant les articles 11, §§ 17, 2 et 4, 14, a), 18, § 5 20
§§1e", c), et 2, A et C, et 25, §4, de Fannexe a Farrete royal du 14 septembre 1084 etablissant la
nomenciature des prestations de sante en matiere dlassurance obligatoire soins de sante et indemnites

473305 473408

473410 473421

473874 473885

473033 473044

c) les prestations relevant de la speciaiite en gastroenterologie :

I. Actes diagnostiques

insertion d'un catheter dans les voies biiiaires ou la veine porte
par ponction transcutanee K 112

L°'acte est realise a l”h8pitai.

ljacte est reaiise par un medecin specialists en gastro-enterologie.

La prestation nlest pas cumulee avec une prestation pour llinsertion d'une
endoprothese dans les votes biiiaires par voie percutanee (473535 - 473548).

La prestation couvre la radioscopie de contrôle.

La prestation est majoree de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

lnsertion dun catheter dans les veines hepatigues par ponction
transcutanee K 124

L”acte est realise a Fhepital.

ljacte est realise par un medecin specialists en gastro-enteroiogie.

La prestation couvre la radioscopie de contrôle.

La prestation est majoree de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Preievementis) a Vaiguille de tissu au travers de la paroi du tube
digestii, par echoendoscopie K 30

L”acte est realise pour une suspicion de cancer.

L”acte est reaiise a Fhôpital.

L”acte est realise par un medecin specialists en gastroenterologie ou
pneurnologie.

ljacte est cumule avec :
a) soit une echoendoscopie du tube digestif superieur (4-73852 -

473883k
b) soit une echoendoscopie anorectale (473808 - 473000).

Examen du tube digestif au moyen d”une capsule video-
endoscopique K 138

ljacte est reaiise pour une anemie ferriprive inexpliguee malgre des examens
endoscopiques du tube digestit superieur et du celon.

ljacte est realise par un medecin specialists en gastroenterologie ou pediatrie
La prestation couvre la redaction dun rapport.

La prestation est majoree de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.
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474738 474740

472358 472300

473058 473080

473003 473104
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Examen des votes biliopancreatigues par endoscopie K 100

Lfiacte est reaiise a llhöpital.

Lfacte est realise par un medecin specialists en gastroenterologie.
Lïacte est cumule avec :

a) soit un catheterisme des votes biliopancreatiques par endoscopie
(473734 - 473745);

b) soit une procedure qui comprend un catheterisme des voies
biliopancreatioues (473800 - 473701, 473712 - 473723, 473830 -
473841)

Endoscopies du systems digestif par voie orale :

Examen de Fcesophage par endoscopie K 51

ljacte est reaiise par un medecin specialists en gastro-enterologie, chirurgie,
geriatrie, oto-rhino-laryngologie, medecine interne, oncologie rnedicale ou
pediatrie.

La prestation nest pas cumulee avec une prestation pour :
a) une endoscopie du système digestif par voie orale (473058 -

473080, 473003 - 473104, 473734 «- 47374-5);
b) une procedure qui comprend une endoscopie du système digestil

par voie orale (474854 - 474885, 474832 - 474843, 474878 -
474880, 473800 - 473701, 473712 - 473723, 473830 - 473841).

La prestation est majoree de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Examen du tube digestif superieur par endoscopie K 108

L”acte est reaiise par un medecin specialists en gastro-enterologie, chirurgie,
geriatrie, medecine interne, oncologie medicale ou pediatrie.

La prestation n”est pas cumuiee avec une prestation pour :
a) une endoscopie du système digestii par voie orale (472358 -

472380, 473003 - 473104, 473734 - 473745);
b) une procedure gul comprend une endoscopie du système

digestif par voie orale (47485-4 - 474885, 474832 - 474843,
474878 - 474880, 473800 - 473701, 473712 - 473723,
473830 - 473841).

La prestation est majoree de 13 “le pour les patients de moins de 7 ans.

Examen de Fintestin grele avec un endoscope munt d”un
dispositii iacilitant sa progression, par voie orale K 138

L”acte est realise a llhöpital.

ljacte est realise par un medecin specialists en gastro-enterologie ou pediatrie

La prestation n“est pas cumulee avec une prestation pour :
a) une endoscopie du système digestif par voie orale (472358 -

472380, 473058 - 473080, 473734 - 473745);
b) une procedure qui comprend une endoscopie du système

digestii par voie orale (474854 - 474885, 474832 - 474843,
474878 - 474880, 473800 - 473701, 473712 - 473723,
473830 - 473841).
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473734 473745

472452 472483

473174 473185

473432 473443

V

La prestation est majores de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Catheterisme des voies biliopancreatiques K 132

lßacte est reaiise a i”h8pital.

L'acte est realise par un medecin specialists en gastro-
enterologie ou en pediatrie.

La prestation n'est pas cumuiee avec une prestation pour :
a) uns endoscopis du système digsstif par voie orale (472358 -

472380, 473058 - 473080, 473003 - 473'l04);
b) une procedure qui comprend une endoscopis du système

digsstit par voie orale (474854 - 474885, 474832 - 474843,
474878 - 474880, 473800 - 473701, 473712 - 473723, 473830
- 473841).

La prestation est majoree de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Endoscopies du tube digestif par voie anale :

Examen du rectum et du sigmoïde ou du côlon jusqifa Fangio
colique gauche, par endoscopie K 40

Lfiacte est realise par un medecin specialists en gastro-enterologie,
chirurgie, geriatrie, medecine interne, oncologie medicaie ou pediatrie.

La prestation n”est pas cumuiee avec une prestation pour :
a) une rectoscopie (472511 - 472522);
b) une sndoscopie du tube digestif par voie anale (474751 -

474782, 473432 - 473443, 473174 - 473185).

La prestation est majoree de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Examen du cölon jusdu”a la valvule iieo-cmcale, par endoscopie K 141

ijacts est realise par un mede-cin specialists en gastro-enterologie,
geriatrie, medecine interne, oncologie medicals ou pediatrie.

La prestation n'est pas cumulee avec une prestation pour :
a) uns rectoscopie (4-72511 - 472522);
b) une endoscopie du tube digestii par voie anale (474751 -

474782, 473432 «- 473443, 472452 - 472483).

La prestation est rnajoree de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Examen de Fiieum par endoscopie K 141

Lfacte est reaiise par un medecin specialists en gastro-enteroiogie, geriatris,
medecine interne, oncologie medicale ou pediatris.

La prestation n'sst pas cumulee avec une prestation pour :
a) uns rectoscopie (472511 - 472522);
b) une sndoscopie du tube digestit par voie anale (4-74751 -

474782, 473174 - 473185, 472452 - 472483).
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La prestation est majoree de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

474751 474782 Examen de l'iieurn avec un sndoscope muni d'un dispositit
facilitant sa progression, par voie anale K 150

L”acte est realise a thepital.

Lfacte est realise par un medecin specialists en gastro-enteroiogie ou pediatrie.

La prestation n”est pas cumulee avec une prestation pour :
a) une rectoscopie (472511 - 472522);
b) une endoscopie du tube digestit par voie anale (472452 -

472483, 473174 - 473185, 473432 - 473443).

La prestation est majoree de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Echoendoscopies :

473852 473883 Examen du tube digestif superieur st des organes voisins avec un
echoendoscops K 220

L”acte est realise a Fhepitai.

Llacte est realise par un medecin specialists en gastro-enterologie ou
pneurnoiogie.

La prestation n'est pas cumuies avec une prestation pour :
a) une echographis abdominaie (4-80418 - 480420, 480431 -

480442, 480453 - 480484, 480558 - 480580, 480571 -
480582, 480815 - 480828, 480173 - 480184);

b) une echoendoscopie digestive (473808 - 473000);
c) une endoscopie digestive par voie orale (472358 - 472380,

473058 - 473080, 473003 - 473104, 473734 - 473745);
d) une procedure qui comprend une endoscopie digestive par voie

orale (474-854 - 474885, 474832 - 474843, 474878 - 474880,
473875 - 473888, 473800 - 473701, 473830 - 473841), saui
une insertion d“une prothese de dilatation des voies biliaires.

473808 473000 Examen de l”anus, du rectum et des organes voisins avec un
echoendoscope K 180

L”acte est reaiise pour une suspicion de cancer.

L”acte est realise par un medecin specialists en gastro-enterologie

La prestation n'est pas cumuiee avec une prestation pour :
a) une echographie abdominale (480418 - 480420, 480431 -

480442, 480453 - 480484, 480558 - 480580, 480571 -
480582, 480815 - 480828, 480173 - 480184);

b) une echoendoscopis (471833 - 471844, 471855 - 471888,
473852 - 473883):

c) une endoscopis digsstive par voie anale (474-751 - 474782
473432 - 473443, 473174 - 473185, 472452 - 4724-83);

ol) une procedure qui comprend une sndoscopie digestivs par
voie anale (4-73875 - 473888).

V
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473255 473288

473401 473502

473012 473023

472078 472080

473034 473045
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Mesurss :

Mesure dtsotopes stables dans les produits terminaux du
metabolisme avec un spectrographe de masse K 148

L”acts est reaiise pour la mise au point d”une atfection gastro-intestinale.

Lfacts est realise par un rnedecin specialists en gastro-enterologie, geriatrie,
medscine interne, medscine nucleaire, oncologie medicals ou pediatrie.

La prestation couvre les produits administres st l”anaiyss d”au moins cinq
echanfiflons.

La prestation est majores de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Mesure de Fhydrogene dans l"air respiratoire apres ingestion d”un
substrat K 87

Llacte est realise par un medecin specialists en gastro-snterologie, medscine
interne ou pediatrie.

La prestation couvre is substrat administre, un minimum de six determinations
de Fhydrogene expire et la redaction dun rapport.

La prestation est majoree ds 13 '% pour les patients de moins de 7 ans.

Mesure de pressions dans le tube digestit au moyen d'une sonde
manometrique K 24

ljacte est realise par un medecin specialists en gastro-enterologie ou pediatrie

La prestation n'est pas cumulee avec une prestation pour une mesure de
pression dans le tube digestit (4-72078 - 472080, 473034 - 473045).

La prestation est majores de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Mesure de la prsssion simuitanement a trois nive-aux de
toesophage K 80

L”acte est realise par un medscin specialists en gastro-enterologie ou pediatris.

La prestation n”est pas cumules avec uns prestation pour une mesure de
prsssion dans is tube digsstii (473012 - 473023, 473034 - 473045).

La prestation est majoree de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Mesure de la prsssion simuitanement a trois nivsaux du rectum
et du canal anal K 80

L”acts est reaiise par un medecin specialists en gastroenterologie ou pediatrie.

La prestation n'sst pas cumulee avec une prestation pour une mesure de
pression dans ls tube digestif (4-72078 - 472080, 473012 - 473023).

La prestation est majores de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Enregistrements :
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473504 473805

473818 473820

473831 473842

474870 474881
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Enregistrsment pendant 24 heures du pH dans lïoesophage K 45

Lfacts est reaiise par un medecin specialists en gastro-enteroiogie, medecine
interne ou pediatrie.

La prestation n”est pas cumuiee avec une prestation pour un enregistrement de
la pression, du pH ou de Fimpedance dans toesophage (473818 - 473820,
473831 - 473842, 474870 - 474881).

La prestation couvre un rapport de ia procedure auguel sont annexes des
extraits des traces.

La prestation est majoree de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Enregistremsnt pendant 24 heures de la pression a au moins 3
niveaux de Fmsophage K 00

ljacte est reaiise par un medecin specialists en gastro-snterologie ou pediatris.

La prestation n"est pas cumules avec une prestation pour un enregistrement de
ia prsssion, du pH ou de llimpedance dans toesophage (473504 - 473805,
473831 M- 473842, 474870 - 474881).

La prestation couvre un rapport de la procedure auquel sont annexes des
extraits des traces.

La prestation est majoree de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Enregistrement pendant 24 heures du pH st de la pression .a au
moins 3 niveaux de Foesophage K 135

Llacte est realise par un medecin specialists en gastro-enterologie ou pediatris.

La prestation n'est pas cumules avec une prestation pour un enregistrement de
la pression, du pH ou de Fimpedance dans foesophage (473504 - 473805,
473818 - 473820 et 474870 - 474881).

La prestation couvre un rapport de la procedure august sont annexes des
extraits des traces.

La prestation est majoree de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Enregistrement pendant 24 heures du pH et de iimpedance a au
moins 3 niveaux de Foesophags K 150

L”acte est realise par un medecin specialists en gastro-enterologie ou pediatris.

La prestation n'est pas cumuiee avec une prestation pour un enregistrement du
pl-l ou de la prsssion dans Fcesophage (473504-473805, 473818-473820 et
473831473842).

La prestation couvre un rapport: de la procedure august sont annexes des
extraits des traces.

La prestation est majores de 13 % pour les patients de moins ds 7 ans.

il. Actes therapeutigues
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472001 472102

472113 472124

472303 472404

472408 472500

473211 473222

473270 473281

Dltatation de tcesophage par sonde pneumatigue K 150

tfiacte est realise a llhôpital.

i...”acts est realise par un medecin specialists en gastro-enterotogie ou pediatris.

i...a prestation couvre la radioscopis de contrôle.

i...a prestation est majores de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Hemostase de varices oesophagiennes pas sonde de
tamponnement K 40

Lfacts est realise a thôpital.

Llacte est realise par un medecin specialists en gastro-snterologie, anesthesie-
reanimation, chirurgie, medscine interne, pediatrie, medecine aigue ou
medecine d°'urgence.

La prestation est majores ds 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Extraction de corps etrangerts) du tube digsstil par endoscopie K 50

L”acte est realise par un medecin specialists en gastro-snteroiogie, chirurgie,
geriatris, medscins aigue, medecine dlurgsnce, medecine interne, pediatrie,
oncologie medicale, oto-rhino-taryngotogie.

ijacte est cumute avec un examen endoscopiqus de tcesophage (472358 -
472380, du tube digestit superieur (473058 - 473080) ou du côlon (472452 -
472483)

La prestation est majoree de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Miss e plat d”une tistute anale transsphincterienne K 00

L”acte est realise a thôpital.

ijacte est realise par un medecin specialists en gastro-enterologie.

Excision de polypelfs) du côlon, de Fileum ou du jejunum, avec
une anse diathermique, par endoscopie K 100

Lfacts est realise a Fhôpital.

L”acte est realise par un medecin specialists en gastro-enteroiogie, en
medecine interne ou pediatrie.

L”acte est cumute avec un examen du tube digsstit interieur par endoscopie
(472452 - 472483, 473003 - 473104, 473174 - 473185, 473432 - 473443,
474751 «- 474782).

La prestation est accordee une lois par an.

La prestation couvre te rapport de la procedure august est annexe le rapport de
texamen anatomopathologique.

La prestation est majoree de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Traitsmsnt de varices du tube digsstit, par endoscopie K 118
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473535 473548

473202 473303

474773 474784

473875 473888

tfacte est realise a Fhôpttal.

tfiacte est realise par un medectn specialists en gastro-enteroiogie ou pediatrie.

i...”acts est cumule avec un examen endoscopigue de toesophags (472358 -
472380), du tube digestit superieur (473058 - 473080), de ltntestin grele
(473003 - 473104) ou du côlon (4-72452 - 472483, 473174 - 473185).

i...a prestation est majores de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

insertton d'uns endoprothese des votes biliaires par voie
percutanee K 225

Jacts est realise a thôpttal.

ijacte est realise par un medecin specialists en gastro-snterologie.

i...a prestation n°'est pas cumulee avec une prestation pour tinsertion d'un
catheter dans tss votes biliaires ou ta veine porte par ponctton transcutanes
-[473305 - 473408).

ua prestation est rnajores de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

lnsertion d'une endoprothess du tube digsstit, par endoscopie K 104

Llacte est realise par un medecin specialists en gastro-enterologie ou pediatris.

ijacte est cumute avec un examen endoscoptqus de tmsophage (472358 -
472380), du tube digestii superieur (473058 - 473080), du jejunum (473003-
473104) ou du côlon (472452 - 472483, 473174 - 473185).

La prestation couvre la radioscopie de contrôle.

Fragmentation de caicul(s) btltairets) ou pancreatiguets) par laser
ou sonde electrohydraultque K 150

L”acte est realise pour des calcuis retractatres aux techniques ciassiques.

L”acte est realise a thôpital.

L”acte est realise par un medscin specialists en gastro-enterotogie.

Lfacts est cumule avec un catheterisme des votes bttiaires (-473734 - 473745),
une extractton de catcults) bitiatre(s) ou pancreattques(s) (473830 - 473841) ou
l“insertton d”une prothese des votes biliaires ou pancreatigues (473712 -
473723).

Destruction de tesionts) hemorragiguets) ou dangiodysplasiets)
du tube digestit, par endoscopte K 150

L”acts est realise a thôpital.

tfiacts est realise par un medecin specialists en gastro-enterotogie, medecine
nterne ou pediatris.

tfiacts est cumule avec un examen par endoscopte de tmsophags (472358 -
472380), du tube digesttt superieur ( 473058 - 473080) de Fintsstin grele

472483, 473174 - 473185).
Q473003 - 473104, 473432 - 473443, 474751 - 474782) ou du côton (472452 -
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474801 474002

473771 473782

473815 473828

473011 473022

473055 473088

473070 473081
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La prestation est majoree de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Destruction de lesionts) du tube digestit par endoscopie K 40

Lfacts est realise par un medecin specialists en gastro-enterotogte, medecine
interne, oto-rhino-laryngotogie ou pediatrie.

Lfacts est cumuie avec un examen par endoscopie de tcssophags (4-72358 -
472380), du tube digestit superieur (473058 - 473080) ou de Vtntsstin grets
(473003 - 473104, 473432 - 473443, 474751 - 474782).

Hemostase du tube dtgestii, par endoscopte K 250

Lfacts est realise pour une hemorragis dont ltmportance constitue une menacs
vitale immediate.

Llacte est realise par un medscin specialists en gastro-snterologie, en
medecine interne st en pediatrte.

La prestation nest pas cumutes avec une prestation pour :
a) uns endoscopie du système digestti (472358 - 472380.

473058 - 473080, 473003 - 473104, 473734 - 473745,
472452 - 472483, 473174 - 473185, 473432 _- 473443,
474751 - 474782);

b) une procedure qui comprend une endoscopie du système
digestit (474832 - 474843, 474854 - 474885, 474878 -
474880, 473800 - 473701, 4733712 - 473723, 473830 -
473841)

La prestation est majoree de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

Dtlatation de stenosets) du tube dtgestii, par endoscopie K 50

L'acte est realise par un rnedecin specialists en gastro-enterologie ou pediatrte.

Drainage de collsctionis) abdominais(s) a travers la paroi du tube
digestit, par endoscopie K 350

ijacts est realise a tlhöpital.

ljacts est realise par un medscin specialists en gastro-enterotogie.

Exctsion de polype(s) du côlon, de tiieum ou du jejunum, avec
uns anss diatherrniqus, par endoscopis K 45

Lfiacte est realise par un medsctn specialists en gastro-enteroiogie, rnedecine
interne ou pediatrie.

Lfiacte est cumule avec un examen du tube digestit interieur par endoscopie
(473003 - 473104, 473432 - 473443, 474751 - 474782, 473174 - 473185,
472452 - 472483).

La prestation couvre te rapport de la procedure august est annexe te rapport de
Fexamen anatomopathologtgue.

Excision d'une tumeur du tube dtgestit par dissection sous-
muoueuss, par endoscopie. K 200

Lfacte est realise a thôpital.
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474705 474808

474810 474821

474832 472843
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tfacte est realise par un medectn specialists en gastro-enterotogte.

Lfiacte est cumule avec un examen par endoscopie du tube digestif superieur
(473058 - 473080) ou une coloscopis (473174 - 473185, 472452 - 472483).

La prestation n“est pas cumulee avec une prestation pour un acte
complementaire d*une endoscopte dtgestivs (474738 - 474740, 473874 -
473885, 472303 - 472404, 473211 - 473222, 473270 - 473281, 473202 -
473303, 474773 - 474784, 473875 - 473888, 474801 - 474002, 473815 -
473828, 473011 - 473022, 473055 - 473088, 473070 - 473081), saut te
traitsment de fistuls ou de psrtoration du tube digestii.

La prestation couvre te rapport de la procedure august est annsxe te rapport de
texamen anatomopathologigus.

Exciston d”une tumeur du tube digestit par rnucosectornis, par
endoscopte. K 150

Llacte est realise a thôpital.

lßacte est realise par un medecin specialists en gastro-snterologie.

L”acte est cumute avec :
a) soit un catheterisme des votes btliaires (473734 - 473745)

ou une procedure gut comprend un catheterisme des votes
biliatres (4-73800 - 473701, 473712 - 473723);

b) soit un examen par endoscopie du tube dtgsstii superieur
(473058 - 473080), de itntssttn grele (473003 - 473104), de
Fileurn (4-73432 - 473443, 474751 - 474782) ou du côlon
(473174 - 473185, 472452 - 472483).

La prestation n'est pas cumulee avec une prestation pour un acte
complementaire d”une endoscopie digesttve (474-738 - 474740, 473874 -
473885, 472303 - 472404, 473211 - 473222, 473270 - 473281, 473202 -
473303, 474773 - 474784, 473875 - 473888, 474801 - 474002, 473815 -
473828, 473011 - 473022, 473055 - 473088, 473070 - 473081), saut is
traitement de tistuls ou de perioratton du tube digestit.

La prestation couvre te rapport de la procedure august est annexe te rapport de
texamsn anatomopathologigue.

Traitsment de fistule ou de psrtoratton du tube digesttt, par
endoscopie K 150

L°acts est realise par un medecin specialists en gastro-enterologie.

Procedures gut corrrprennerit uns endoscopie du systems digestif par voie
orale :

Section du muscte cricopharyngien, par sndoscopie K 245

ljacts est realise pour un diverticule de Zenker.

ljacts est realise a Fhôpital.

ljacts est realise par un medscin specialists en gastro-enterotogie.
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La prestation n'est pas cumules avec une prestation pour :
a) un examen du systems digestii par endoscopie par voie

orale (472358 - 472380, 473058 - 473080, 473003 -
473104, 473734 - 473745);

b) uns procedure gut comprend une endoscopis du systems
digsstii par voie orale (474854 - 474885, 474878 - 474880
473800 - 473701, 473712 - 473723, 473830 - 473841).

474854 474885 Destruction de dysptasis de haut grade de toesophags, par
radiotregusnce, par endoscopte K 245

Lfacte est realise pour un ossophags de Barrett avec dysplaste de haut grade
demontree.

Lfacte est realise par un medecin specialists en gastro-snterotogte.

La prestation n“est pas cumutes avec uns prestation pour :
a) un examen du systems digsstif par sndoscopie par voie

orale (472358 - 472380, 473058 - 473080, 473003 -
473104, 473734 - 473745);

b) uns procedure gut comprend une endoscopie du système
digestii par voie orale (474832 - 474843, 474878 - 474880
473800 - 473701, 473712 - 473723, 473830 - 473841).

474878 474880 Section de la musculeuss de llossophage et du cardia apres
tunnettisation sous-mugususs, par endoscopie (PDEM) K 345

ijacte est realise par un medecin specialists en gastro-enterotogie.

La prestation n'est pas cumulee avec une prestation pour :
a) un examen du systems digesttt par endoscopie par vote

orale (472358 - 472380, 473058 - 473080, 473003 -
473104, 473734 - 473745);

b) une procedure gut comprend une endoscopts du systems
digestii par voie orale (474854 - 474885, 474832 - 474843
473800 - 473701, 473830 - 473841).

473800 473701 Section du muscle sphtnctsr de la papille duodenals, par
sndoscopie K 250

L”acte est realise a thôpitat.

Lfacts est realise par un medscin specialists en gastro-enterologie.

La prestation n'est pas cumutes avec une prestation pour:
a) un examen du tube dtgestii par sndoscopts par voie orale

(472358 - 472380, 473058 - 473080, 473003 - 473104,
473734 - 473745);

b) uns procedure gut comprsnd uns endoscopie du systems
digsstif par voie orale (474854 - 474885, 474832 - 474843
474878 - 474880, 473712 - 473723, 473830 - 473841).

La prestation est majoree de 13 % pour les patients de moins de 7 ans.

473712 473723 insertion dlune prothese dans tes votes bitiatres ou
pancreatigues, par sndoscopie K 400

ljacts est realise a thôpital.

ljacts est realise par un medecin specialists en gastro-enteroiogie.

V



70808 BELGISCH STAATSBLAD — 20.10.2016 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE

La prestation n'sst pas cumutee avec une prestation pour:
a) un examen du tube digsstit par endoscopie par voie orale

(472358 - 472380, 473058 - 473080, 473003 - 473104,
473734 - 473745);

b) uns procedure qui comprsnd une sndoscopis du système
dtgestii par voie orale (474854 - 474885, 474832 - 474843,
474878 - 474880, 473800 - 473701, 473830 - 473841).

La prestation est majores de 13 % pour tes patients de moins de 7 ans.

473830 473841 Extraction de calculjs) btliairsts) ou pancreatique(s) au cours
d”une cholangtopancreatographis par sndoscopte K 350

Lfacte est realise a thôpttal.

Llacte est realise par un medscin specialists en gastro-snterologie.

La prestation nlest pas cumutes avec une prestation pour :
a) un examen du tube digsstit par sndoscopie, par voie orale

(472358 - 472380, 473058 - 473080, 473003 - 473104,
473734 - 4737-45);

b) uns procedure gut comprsnd uns endoscopie du système
dlgestii par voie orale (474854 - 474885, 474832 - 474843,
474878 - 474880, 473800 - 473701, 473712 - 473723).

Vu pour etrs annexe a Notre arrete du 25 septembre 2018 modifiant tss articles 11, §§ 18', 2 et 4, 14,
a), 18, § 5, 20, §§1`7, c), st 2, A st C, et 25, § 4, de tannexe a tarrete royal du 14 septembre 1084
etabiissant ta nomsnciaturs des prestations de sante sn matters d'assurance obiigatoire soins de sante
et indemnttes.

PAR LE R0!
La Ministre des Aitaires sociales et de la Sante publtgus,

M. DE BLÉDCK


