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§ 1. Worden geacht in de bevoegdheid van de verstrekkers van
implantaten (U) te vallen :
…
B. OFTALMOLOGIE
Categorie 2a :
Visco-elastische producten :
…
682415 682426 Visco-elastische producten op basis van hyaluronzuur
met een viscositeit lager dan of gelijk aan 1.000.000
centipoise, met een volume kleiner dan of gelijk aan 0,6
ml

U

36

682430 682441 Visco-elastische producten op basis van hyaluronzuur
met een viscositeit lager dan of gelijk aan 1.000.000
centipoise, met een volume groter dan 0,6 ml

U

45

682452 682463 Visco-elastische producten op basis van hyaluronzuur
met een viscositeit hoger dan 1.000.000 centipoise of op
basis van chondroïtine, met een volume kleiner dan of
gelijk aan 0,6 ml

U

45

682474 682485 Visco-elastische producten op basis van hyaluronzuur
met een viscositeit hoger dan 1.000.000 centipoise of op
basis van chondroïtine, met een volume groter dan 0,6
ml

U

45

682496 682500 Combinatie van een visco-elastisch product op basis
van hyaluronzuur met een viscositeit lager dan 1.000.000
centipoise met een visco-elastisch product op basis van
hyaluronzuur met een viscositeit hoger dan 1.000.000
centipoise of op basis van chondroïtine, met een
totaalvolume kleiner dan 0,8 ml, ongeacht de verpakking

U

60

682511 682522 Combinatie van een visco-elastisch product op basis
van hyaluronzuur met een viscositeit lager dan 1.000.000
centipoise met een visco-elastisch product op basis van
hyaluronzuur met een viscositeit hoger dan 1.000.000
centipoise of op basis van chondroïtine, met een
totaalvolume van 0,8 ml tot en met 1,2 ml, ongeacht de
verpakking

U

60

De verstrekkingen 682393 - 682404, 682415 - 682426, 682430 - 682441,
682452 - 682463, 682474 - 682485, 682496 - 682500 en 682511 - 682522
zijn onderling niet cumuleerbaar.
704093 704104 Visco-elastische producten op basis van hyaluronzuur
of op basis van chondroïtine

U

54,5

De verstrekkingen 682393-682404 en 704093-704104 zijn onderling
niet cumuleerbaar.
…
TOEPASSINGSREGELS
§ 5. Voor de volgende verstrekkingen moet de tegemoetkoming als een
forfaitair bedrag worden beschouwd:
…
B. Oftalmologie:
Categorie 2a:
Visco-elastische producten:
682393 - 682404, 682415 - 682426, 682430 - 682441, 682452 - 682463,
682474 - 682485, 682496 - 682500, 682511 - 682522 704093 - 704104.
…
§ 6bis. Een lijst, zoals bepaald in § 3, 3, 2, wordt voorzien voor de
volgende verstrekkingen :
…
B. Oftalmologie :
Categorie 2a :
682393-682404, 682415-682426, 682430-682441, 682452-682463,
682474-682485, 682496-682500, 682511-682522
…
§ 7. De bepalingen betreffende de volgende verstrekkingen zijn van
toepassing:
…
B. Oftalmologie :
…
Categorie 2a:
Visco-elastische producten:
682393 - 682404, 682415 - 682426, 682430 - 682441, 682452 - 682463,
682474 - 682485, 682496 - 682500, 682511 - 682522 704093 - 704104.
…

§ 7bis. De verstrekkingen 682393 - 682404, 682415 - 682426, 682430 682441, 682452 - 682463, 682474 - 682485, 682496 - 682500 en 682511
– 682522 704093 - 704104 komen slechts in aanmerking voor
terugbetaling van de verzekering naar aanleiding van volgende
verstrekkingen: 245055 - 245066, 245070 - 245081, 246013 - 246024,
246035 - 246046, 246050 - 246061, 246072 - 246083, 246094 - 246105,
246116 - 246120, 246131 - 246142, 246153 - 246164, 246175 - 246186,
246190 - 246201, 246212 - 246223, 246514 - 246525, 246551 - 246562,
246573 - 246584, 246595 - 246606, 246610 - 246621, 246632 - 246643,
246654 - 246665, 246676 - 246680, 246794 - 246805, 246816 - 246820,
246831 - 246842, 246853 - 246864, 246890 - 246901, 247575 - 247586,
247590 - 247601, 247612 - 247623, 247634 - 247645, 247656 - 247660 en
247553 - 247564.
Voor de verstrekkingen 682393 - 682404, 682415 - 682426, 682430 682441, 682452 - 682463, 682474 - 682485, 682496 - 682500 en 682511
– 682522 704093 - 704104 moet de tegemoetkoming als een forfaitair
bedrag worden beschouwd. Zij kan slechts eenmaal per ingreep per oog
worden vergoed.
…
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§ 12ter. Voor de verstrekkingen 687890-687901 en 687912–687923 moet
de tegemoetkoming als een forfaitair bedrag worden beschouwd. Zij kan
slechts eenmaal worden vergoed per opname.
…
Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling van deze
verstrekkingen, moet het centrum de verpleeginrichting zich kenbaar
maken bij de Dienst voor Geneeskundige verzorging aan de hand van een
standaardformulier. Elke verpleeginrichting meldt ook via dit
standaardformulier de naam van de geneesheer-specialist in de
cardiologie die aangeduid is als verantwoordelijke voor de
interventionele cardiologie (en zijn plaatsvervanger bij afwezigheid).
Per verpleeginrichting kan slechts één geneesheerspecialist in de
cardiologie als verantwoordelijke voor de interventionele cardiologie
worden aangeduid. Het Comité van de verzekering voor geneeskundige
verzorging stelt dit formulier op voorstel van de Technische Raad voor
Implantaten op.
Het volledig ingevuld gestandaardiseerd registratieformulier (clinical data
report) van het dilatatiemateriaal en de coronaire stents wordt door de
implanterend geneesheer-specialist verantwoordelijke cardioloog
voor de interventionele cardiologie (of zijn plaatsvervanger bij
afwezigheid) ondertekend en aan de adviserend geneesheer van de
verzekeringsinstelling ter kennisgeving meegedeeld en aan de « Belgian
Working Group on Interventional Cardiology » bezorgd. De modaliteiten
waarop dit dient te gebeuren worden door de « Belgian Working Group on
Interventional Cardiology », de Technische Raad voor Implantaten en de
Dienst voor Geneeskundige Verzorging opgesteld. Het model van dit
formulier wordt goedgekeurd door het Comité van de verzekering
voor geneeskundige verzorging, op voorstel van de Technische Raad
voor Implantaten.
…
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Artikel 35bis – IMPLANTATEN
§ 1. Worden geacht in de bevoegdheid van de verstrekkers van
implantaten (U) te vallen :
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F. HEELKUNDE OP HET ABDOMEN EN PATHOLOGIE VAN HET
SPIJSVERTERINGSSTELSEL
Categorie 2b :

…
733272 733283 Sonde voor het meten van de zuurtegraad en de impedantie,
gebruikt tijdens de verstrekking 474670-474681 vanaf 18
jaar
733456 733460 Sonde voor het meten van de zuurtegraad en de
impedantie, gebruikt tijdens de verstrekking 474670474681 tot en met 17 jaar
…
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U

149

U

149

U

105

U

20
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I. GYNECOLOGIE, PLASTISCHE EN RECONSTRUCTIEVE
HEELKUNDE
Categorie 1b :

…
732896 732900 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal
met uitzondering van de sterilisatieclips gebruikt tijdens
de verstrekking 432692 - 432703 via endoscopische weg
…
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J. PNEUMOLOGIE EN ADEMHALINGSSTELSEL :

Categorie 1b :
733250 733261 Cytologieborstel en/of biopsietang gebruikt tijdens één van
de verstrekkingen 471715-471726 of 471730-471741
…
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TOEPASSINGSREGELS
§ 5. Voor de volgende verstrekkingen moet de tegemoetkoming als een
forfaitair bedrag worden beschouwd:
F. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringstelsel:
Categorie 2b :
…
Sonde voor het meten van de zuurtegraad en de impedantie
733272-733283, 733456-733460
§ 7. De bepalingen betreffende de volgende verstrekkingen zijn van
toepassing:
F. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringstelsel:
Categorie 2b :
…
Sonde voor het meten van de zuurtegraad en de impedantie
733272-733283, 733456-733460

