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Artikel 18 – RADIOTHERAPIE EN RADIUMTHERAPIE
§ 1. Worden beschouwd als verstrekkingen die de bekwaming van
geneesheer, specialist voor radiotherapie-oncologie (X), vereisen:
A. Behandeling van de aandoeningen opgenomen in artikel 19, § 1
…
444253 444264 Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een
patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een
aandoening opgenomen in categorie 8

K

840

444275 444286 Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor
een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan
een
aandoening
opgenomen
in
categorie
10
(restenosepreventie)

K

300

De verstrekking 444231 - 444242 en 444275 - 444286 kunnen kan niet
gecumuleerd worden met verstrekkingen uit de rubriek A2 (bijkomende
honoraria).
…
444356 444360 Forfaitair honorarium voor de voorbereidingen met simulator
van een behandeling met uitwendige bestraling of
curietherapie, per bestralingsreeks voor een patiënt van
categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8, eerste simulatie, behalve
voor patiënten van categorie 8 met behandeling voor
prostaatkanker
door
permanente
implantatie
van
radioactieve jodiumzaadjes
444371 444382 Forfaitair honorarium voor de voorbereidingen met simulator
van een behandeling met uitwendige bestraling of
curietherapie, per bestralingsreeks voor een patiënt van
categorie 2, 3, 4, 5, 6 of 8, tweede simulatie
…
444614 444625 Lokalisatie CT opname uitgevoerd bij de verstrekking
444356-444360 (eerste simulatie) en/of bij de
verstrekking 444371-444382 (tweede simulatie)

K

221

K

71

K

79

De verstrekking 444614-444625 is niet op dezelfde dag aanrekenbaar
als een verstrekking van artikel 17, § 1, 11°.
…
§ 2. Worden beschouwd als verstrekkingen die de bekwaming van
geneesheer, specialist voor nucleaire geneeskunde (XN), vereisen :
A. Behandelingen met radioactieve isotopen.
a) Vaste vorm:
Deze behandelingen moeten worden aangerekend volgens de
verstrekkingen nrs. 444216 - 444220, 444231 - 444242, 444253 - 444264,
444275 - 444286, 444290 - 444301 of 444312 - 444323.
…

