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Gegevens van een geneeskundige prestatie

omschrijving van de prestatie 

verstrekkingsnummer

B waarde

diagnose- en cumulregel

maximum
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Gegevens van een geneeskundige prestatie

B-waarde

- maat voor de kostprijs/honorarium van een verstrekking

- 40 – 12 000

- werkelijke waarde :

voor art 3/18/24: X 0,031254

voor art 24bis: x 0,0330201

voor art 33bis: x 0,043116

Verstrekkingsnummer

- ambulant/gehospitaliseerd

Maximum

- alle maxima zijn per AFNAME
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Gegevens van een geneeskundige prestatie

Diagnoseregels (1->95)

Diagnoseregel 1

De verstrekkingen 120514-120525, 120536-120540, 125510–125521 en 125532 - 125543 
mogen alleen worden aangerekend aan de ZIV als het kwalitatief opzoeken een positief 
resultaat heeft opgeleverd.

Cumulregels (1->337)

cumulregel 3 

De verstrekkingen 125156 - 125160, 125171 - 125182 en 125193 -

125204 mogen niet worden gecumuleerd met verstrekkingen 125053 -125064 en 125510 -
125521.“
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Belangrijke artikels over geneeskundige 
prestaties klinische biologie

Hoofdstuk III

• Art 3

Hoofdstuk V

• Art 18 § 2, B, e

• Art 24 § 1 en 2

• Art 24bis

Hoofdstuk VII

• Art 33bis

• Art 33ter



Algemene bepalingen

elke verstrekking klinische biologie omvat geheel van manipulaties voor het 
uitvoeren van de prestatie/garanderen van het resultaat ervan.

als onderzoeken worden verricht op twee of meer monsters van eenzelfde 
afname of als verscheidene doseringen van eenzelfde stof worden 
uitgevoerd volgens verschillende methodes, mag de verstrekking maar één 
keer worden aangerekend.

de kwalitatieve en semi-kwantitatieve analyses met strookjes, comprimés, 
tabletten of andere vergelijkbare middelen worden niet als doseringen 
beschouwd.

de verstrekkingen 588932-588943 en 588954-588965 (uit art. 32 : patho-
gische anatomie) mogen ook door een klinisch bioloog worden aangerekend.

Artikels klinische biologie



Algemene bepalingen

Eventuele diagnostische criteria moeten door de voorschrijver op het 
voorschrift vermeld worden 

Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de cumul-
regels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per 
afname. 

Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van

de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht 
op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld 
op dit voorschrift.
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Artikel  3

Artikels klinische biologie



Artikel 3
gewone verstrekkingen klinische biologie, 3 groepen : 

a. verstrekkingen, verricht door een erkend huisarts of een algemeen
geneeskundige met verworven rechten of geneesheer-specialist

b. verstrekkingen waarvoor de bekwaming van erkend huisarts is vereist

c. verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist (B) is vereist

- chemie

- chemie: hormonologie

- microbiologie

- hematologie

- coagulatie en hemostase

- immunologie-hematologie en niet-infectieuze serologie

Artikels klinische biologie



Artikel 3

Voorbeeld

Artikels klinische biologie



Artikel 24

Artikels klinische biologie



Artikel 24

Bevat de verstrekkingen waarvoor de bekwaming van  een specialist voor 
klinische biologie is vereist +  apothekers/licentiaten in de wetenschappen, 
erkend om prestaties klinische biologie te verrichten.

- chemie

- chemie : hormonologie

- chemie : toxicologie

- chemie : therapeutische monitoring

- microbiologie

- hematologie

- coagulatie en hemostase

- immuno-hematologie en niet-infectieuze serologie

Artikels klinische biologie



Artikel 24

voorbeeld

Artikels klinische biologie



Art. 24bis

Artikels klinische biologie



Artikel 24bis

Bevat de verstrekkingen waarvoor de bekwaming van een specialist voor 
klinische biologie (P)  is vereist.

Bevat moleculaire biologische onderzoeken op genetisch materiaal van 
micro-organismen.

OPM: - voor deze honoraria is er geen forfaitarisering met vermindering             
honoraria tot 25%; dus steeds 100%

- er wordt  geen onderaanneming toegepast, het uitvoerend lab 
factureert

- labo beschikt over ISO-15189 accreditatie of gelijkwaardige             
accreditatie 

- remgeld € 8, 68 voor personen zonder voorkeursregeling

Artikels klinische biologie



Artikel 24bis

Voorbeeld

556710 – 556721: opsporen op kwalitatieve wijze van het hepatitis C 
virus (HCV) B 2000

Deze verstrekking kan slechts worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden :

1° Vermoeden van HCV infectie bij een kind van een bewezen HCVpositieve moeder. In 
deze indicatie kan de bepaling slechts éénmaal worden aangerekend.

2° Aantonen van HCV bij een bewezen HCV-antistof positieve patiënt. In deze indicatie 
kan de bepaling slechts éénmaal worden aangerekend.

3° Aantonen van HCV-infectie in immuungecompromitteerde patiënten met symptomen 
van hepatitis (inclusief dialyse patiënten), ook bij negatief resultaat voor detectie van 
anti-HCV antistoffen. In deze indicatie kan de bepaling één maal worden aangerekend in 
de 3 maanden volgend op de symptomen.

4° Bij een prikaccident met een HCV positieve persoon en op voorwaarde dat het 
slachtoffer functionele stoornissen ontwikkelt duidend op een hepatitis. In deze indicatie 
kan de bepaling één maal worden aangerekend in de 3 maanden volgend op de 
vaststelling van de feiten.

Artikels klinische biologie



Artikel 18, §2, B e) 

Artikels klinische biologie



Artikel 18, §2, B e) 

Bevat de verstrekkingen die behoren tot de nucleaire geneeskunde in vitro.

- chemie 

- chemie: hormonologie

- chemie: therapeutische monitoring

- infectieuze serologie

- immunologie-hematologie en niet-infectieuze serologie

Bij deze testen wordt er gebruikt gemaakt van radio-actieve stoffen.

Deze prestaties mogen enkel geattesteerd worden door klinisch bioloog met 
RIA- erkenning.

Artikels klinische biologie



Artikel 18, §2, B e) 

Voorbeeld

Artikels klinische biologie



Artikel 33bis

Artikels klinische biologie



Artikel 33bis

Algemeen

-bevat de  verstrekkingen waarvoor de bekwaming van een               
specialist voor klinische biologie, geneesheer in de pathologische 
anatomie of van de in art.33 §2 bedoelde geneesheer (geneticus) 
vereist is.

-bevat de moleculaire biologische testen op menselijk genetisch materiaal 
bij verworven aandoeningen

OPM: - voor deze honoraria is er geen forfaitarisering met vermindering 
honoraria tot 25%; dus steeds 100%

- er wordt  geen onderaanneming toegepast

- labo beschikt over ISO-15189 accreditatie of gelijkwaardige 
accreditatie 

- remgeld € 8,68 voor personen zonder voorkeursregeling

Artikels klinische biologie



Artikel 33bis

voorbeeld

Artikels klinische biologie



Artikel 33ter

- lijst met moleculaire testen met relatie tussen therapie en               

testresultaat 

- geen forfaitarisering, aan 100%

- geen onderaanneming

- NGS conventie: B waarden uit art. 33bis/33ter worden 
samengeteld en aangevuld tot een max. van € 350



Hoe worden prestaties gefactureerd?

• Algemeen

• Ambulante prestaties

• Prestaties voor gehospitaliseerden



Hoe worden de prestaties aangerekend?

 Voor 1988: betaling per prestatie

 Vanaf 1988:  forfaitaire honoraria voor verstrekkingen voor 
gehospitaliseerden

 Vanaf 1992: forfaitaire honoraria voor verstrekkingen voor

amublante patiënten

Facturatie prestaties



Algemeen
Forfait + honararia van de prestaties + remgeld

Forfait : 

ambulante patiënten/gehospitaliseerde patiënten 

daghospitalisatie/gehospitaliseerden

Geaccrediteerd/geaccrediteerde klinisch bioloog  

Remgeld

ambulante patiënten/gehospitaliseerde patiënten

daghospitalisatie/gehospitaliseerden

patiënten met voorkeursregeling/voorkeursregeling

Honoraria van de prestaties: coëfficiënt is afhankelijk van de prestatie

Facturatie prestaties



Ambulante prestaties

1. Forfait 

per voorschrift/per dag 

gebaseerd op de totale B-waarde van de prestaties van art 3, 18, 24

verschil tussen geaccrediteerd/niet-geaccrediteerd klinisch bioloog

verschil tussen personen met/zonder voorkeursregeling

2. Honoraria van prestaties

honoraria van prestaties uit art 3, 18, 24 : 25% van de B-waarde

honoraria van prestaties uit art 24bis, 33bis, 33ter: 100% B-waarde

3. Remgeld

voor prestaties uit art 3, 18 en 24; geen remgeld bij B < 700

voor prestaties uit art 24bis, 33bis

verschil tussen personen met/zonder voorkeursregeling

Facturatie prestaties



Ambulante prestaties 
forfait-remgeld

Code Honorarium bedrag Tegemoetkoming 

met  VK

Tegemoetkoming 

zonder VK

Remgeld

zonder  

VK

Remgeld

met VK

592815 B < 700 € 19, 05 € 19,05 € 19,05 € 0,0 € 0,0

592911 B700 - B 1750 € 30,88 € 27,16 € 22,18 € 3,72 € 8,70

593014 B1750-B3500 € 34,99 € 31,27 € 22,03 € 3,72 € 12,96

593110 B>3500 € 37,08 € 33,36 € 21,41 € 3,72 € 15,97

Code Honorarium bedrag Tegemoetkoming 

met  VK

Tegemoetkoming 

zonder VK

Remgeld

met  VK

Remgeld

zonder VK

592852 B < 700 € 19,84 € 19,84 € 19,84 € 0,0 € 0,0

592955 B700 - B 1750 € 32,12 € 28,40 € 23,42 € 3,72 € 8,70

593051 B1750-B3500 € 36,37 € 32,65 € 23,41 € 3,72 € 12,96

593154 B>3500 € 38,50 € 34,78 € 22,83 € 3,72 € 15,97

Niet-geaccrediteerde klinisch bioloog

Geaccrediteerde klinisch bioloog

Facturatie prestaties



Ambulante prestaties
honoraria van de prestaties

honoraria van prestaties uit art 3, 18, 24 : 25% van de B-waarde

= B waarde x  0,031254 x 0.25

honoraria van prestaties uit art 24bis, 33bis: 100% B-waarde

art 24bis:  B waarde x 0,033021

art 33bis:  B-waarde x 0,043116

Facturatie prestaties



Ambulante prestaties
voorbeeld

Aanvraag met enkel PT-INR

code 554573 Met

voorkeur

Zonder

voorkeur

B-waarde
Coefficiënt

80
0,031254

€ 0,63 € 0,63

Cumul/diagnose/
max

geen - -

forfait 552852 € 19,84 € 19,84

remgeld Geen, B <700 € 0,00 € 0,00

€ 20,47 € 20,47

Facturatie prestaties



Ambulante prestaties
voorbeeld

Hb , RBC, WBC, MCV, MCH, formule, PLT, crea, LDH, AF, yGT, TSH 

codes Met 

voorkeur

Zonder 

voorkeur

B-waarde

Coefficiënt

1215

0,031254

€ 9,49 € 9,49

Cumul/diagnose/max geen - -

forfait 592955 € 28,40 € 23,42

remgeld B700-B1750 € 3,72 € 8,70

€ 41,79 € 41,79

Facturatie prestaties



Gehospitaliseerde patiënten

1. Forfait 

forfait per opname

forfait per verpleegdag

2. Honoraria van prestaties

honoraria van prestaties uit art 3, 18, 24 : 25% van de B-waarde

honoraria van prestaties uit art 24bis, 33 bis, 33 ter: 100% B-
waarde

3. Remgeld

voor prestaties uit art 3, 18 en 24 

voor prestaties uit art 24bis, 33bis, 

verschil tussen personen met/zonder voorkeursregeling

Facturatie prestaties



Prestaties voor gehospitaliseerden
forfaits per opname (1)

- gehospitaliseerde patiënten in een algemeen ZH 

(alle diensten behalve T)

- patiënten opgenomen in een dagziekenhuis

Voorwaarden :

- labo moet gelegen zijn  in een ziekenhuis

- erkend zijn in alle disciplines

- 24 u/dag de continuïteit verzekeren i.s.m. ITE  (intensieve therapie-
eenheid) en wachtdienst



Prestaties voor gehospitaliseerden

forfaits per opname (2)

• Basisforfait (F10) (geaccrediteerd/niet geaccrediteerd)

• Bijkomend forfait 

– min 2 voltijds klinisch biologen (F7,5)

– min 3 voltijds klinisch biologen (F12.5)

– min 4 voltijds klinisch biologen en ZP oncologie (F15)

• Aanrekenbaar voor elke patiënt onafhankelijk van het gebruik van 
klinische biologie

• ZH-labo dat werkt voor meerdere ZH mag deze forfaitaire honoraria 
aanrekenen mits 

slecht 1 labo (= 1 erkenningsnummer)

gevestigd is binnen een ziekenhuis

overeenkomst is tussen de ziekenhuizen

vervoer van stalen is zonder verlies van kwaliteit (cfr. 
internationale richtlijnen)

Facturatie prestaties



Prestaties voor gehospitaliseerden
forfaits per opname (3)

Facturatie prestaties



Prestaties voor gehospitaliseerden
forfaits - remgeld per opname (4)

Forfait/opname

AMBULANT (dagzaal)

code code Honoraria 

2019

REMgeld

voorkeur

REMgeld

Basis 591091 F 10 € 35.78 € 0 0

Bijkomend 2e kl 591135 F   7.5 € 26.84 € 0 0

Bijkomend 3e kl 591113 F 12.5 € 49.20 € 0 0

Bijkomend 4e kl 591076 F 15 € 56.05 € 0 0

Forfait/opname

GEHOSPITALISEERD

code code Honoraria

2019

REMgeld

voorkeur

REMgeld

Basis (niet geaccred)

Basis ( geaccred)

591102

591603

F 10

F 10 + Q10

€ 35.78/28.34

€ 36.13/28.69

€ 0

€ 0

€ 7.44

€ 7.44

Bijkomend 2e kl 591146 F 7.5 € 26.84 € 0 € 0

Bijkomend 3e kl 591124 F 12.5 € 49.20 € 0 € 0

Bijkomend 4e kl 591080 F 15 € 56.05 € 0 € 0

Facturatie prestaties



Prestaties voor gehospitaliseerden

forfaits per opname: heropname binnen de 10 dagen

Lager forfaitair honorarium i.g.v. heropname binnen de 10 
dage (per patiënt /ziekenhuis)

Heropname= opname in hetzelfde ziekenhuis, onafhankelijk 
van de reden.

In 2014: 82%; vanaf 2015 67%

Facturatie prestaties



Prestaties voor gehospitaliseerden
forfait per verpleegdag

• - 40% o.b.v. pathologiegegevens

• - 40% o.b.v. gemiddelde uitgaven per dienstengroep (type bed)

• - 10% o.b.v. aantal bedden intensieve zorgen

• - 10% o.b.v. permanente aanwezigheid MLT

Ziekenhuisspecifek

Jaarlijkse enveloppes voor elke component

Geen remgeld

Facturatie prestaties



Prestaties voor gehospitaliseerden
forfaits per verpleegdag

Nationaal budget

Nationaal budget 2016 aandeel

Pathologiegegevens € 114.366.630,00 40,00%

Psy diensten, Sp diensten (alg. ZH) € 4.150.354,40 1,45%

Andere € 110.216.275,60 38,55%

Gemiddelde per dienstengroep € 114.366.630,00 40,00%

Bedden intensieve zorgen € 28.591.657,00 10,00%

Permanente aanwezigheid van MLT € 28.591.657,00 10,00%

Totaal (zonder categorale & psy ZH) € 285.916.574,00 100,00%



40% wordt verdeeld o.b.v. pathologie-gegevens

De opgenomen patiënten in elk ziekenhuis worden 
geklasseerd per APR-DRG (all patiënt refind- diagnosis 
related group) en gewogen met  een KBI (een klinisch-
biologie index, gebaseerd op de nationaal gemiddelde 
uitgaven voor klinische biologie per APR-DRG). 

De onco-patiënten krijgen hierbij hoger gewicht (1.85 
t.o.v. 1)

O.b.v. pathologiemix van het ziekenhuis (#verblijven 
per APR-DRG en de nationale KBI: score van het 
ziekenhuis.





Prestaties voor gehospitaliseerden
honoraria van prestaties

honoraria van prestaties uit art 3, 18, 24 : 25% van de B-waarde

= B waarde x  0,031254 x 0.25

honoraria van prestaties uit art 24bis, 33bis: 100% B-waarde

art 24bis: =  B waarde x 0,033021

art 33bis: =  B-waarde x 0,043116

Facturatie prestaties



Ambulante prestaties
voorbeeld

Hb , RBC, WBC, MCV, MCH, formule, PLT, crea, LDH, AF, yGT, TSH 

codes Met 

voorkeur

Zonder 

voorkeur

B-waarde

Coefficiënt

1215

0,031254

€ 9,49 € 9,49

Cumul/diagnose/max geen - -

forfait 592955 € 28,40 € 23,42

remgeld B700-B1750 € 3,72 € 8,70

€ 41,79 € 41,79

Facturatie prestaties



Prestaties voor gehospitaliseerden (dagzaal)

voorbeeld

Hb , RBC, WBC, MCV, MCH, formule, PLT, crea, LDH, AF, yGT, TSH 

codes Met 

voorkeur

Zonder 

voorkeur

B-waarde

Coefficiënt

1215

0,031254

€ 9,49 € 9,49

Cumul/diagnose/max geen - -

forfait 591091(F10)

591076 (F15)

592955 

€ 35,78

€ 56,05

€ 28,40

€ 35,78

€ 56,05

€ 23,42

remgeld B700-B1750 € 3,72 € 8,70

€ 133,44 € 133,44

Facturatie prestaties



Prestaties voor gehospitaliseerden
voorbeeld

Hb , RBC, WBC, MCV, MCH, formule, PLT, crea, LDH, AF, yGT, TSH 

codes Met 

voorkeur

Zonder 

voorkeur

B-waarde

Coefficiënt

1215

0,031254

€ 9,49 € 9,49

Cumul/diagnose/max geen - -

Forfait per opname 591603(F10+Q10)

591080 (F15)

€ 36,13

€ 56,05

€ 28,69

€ 56,05

remgeld B700-B1750 € 0,00 € 7,44

Forfait/verpleegdag

(3 d UZL)

€ 33.69 X 3 € 101,07 € 101,07

€ 202,67 € 202,67

Facturatie prestaties



Bijkomende wetgeving

• Het voorschrift

• Het protocol

• Onderaannemingen

• Bijaanvragen

• POCT

• Pseudonomenclatuur



Het voorschrift

Op het voorschrift moet bovendien worden vermeld :

-> hetzij de positieve lijst van de diverse gevraagde analyses;

-> hetzij de aanvraag om een biologisch onderzoek van een 
bepaald syndroom of het type van de gewenste onderzoeken, gelet 
op een gegeven klinisch beeld, opdat de geneesheer, specialist voor 
klinische biologie, de meest geëigende tests en de volgorde ervan kan 
selecteren om de diagnose zo goed mogelijk te omschrijven of de 
behandeling met een minimum aan tests te leiden.

Daartoe mag de geneesheer, specialist voor klinische biologie, op grond 
van de klinische gegevens of van de reeds verkregen gedeeltelijke 
resultaten de lijst van de gevraagde analyses wijzigen door schrappingen 
of toevoegingen of de tests kiezen die het best beantwoorden aan de door 
de voorschrijver omschreven behoeften.

Bijkomende wetgeving



Het voorschrift

- De analyses moeten positief worden voorgeschreven.

- Verplichte registratie van datum van afname van het (de)monster(s) 
dat (die) overeenstemt (overeenstemmen) met elk voorschrift, en dat 
laatste, bij de ontvangst ervan, een volgnummer te geven zodat het 
ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd."

Bijkomende wetgeving



Het protocol

- protocol op papier of een elektronisch protocol door een klinisch 
bioloog gevalideerd en geïnterpreteerd

- protocol bevat de resultaten van alle uitgevoerde analyses, en ook of 
ze normaal dan wel pathologisch zijn, alsmede de datum waarop het 
(de) monster(s)is (zijn) afgenomen en het toegangsnummer dat aan 
het voorschrift is toegewezen. 
Het moet commentaar of een algemene conclusie bevatten als dat 
relevant kan zijn voor de aangeduide diagnose of de behandeling.

- De protocollen en de voorschriften moeten gedurende 3 jaar door de

laboratoria worden bewaard en moeten in chronologische volgorde 
worden geklasseerd. De voorschriften en de protocollen mogen in 
elektronische vorm worden opgeslagen.

Bijkomende wetgeving



Onderaanneming

Wanneer een  labo (=1ste labo) aan een ander labo vraagt om een analyse 
voor hen uit te voeren, spreken we van onderaanneming. 

Het uitvoerend labo bezorgt de resultaten van de analyse aan het “1ste

labo” en factureert de analyse aan het “1ste labo” aan 100% van de B-
waarde

Het “1ste labo” factureert aan mut./patiënt  volgens de wettelijke 
bepalingen.  

Bijkomende wetgeving



Onderaanneming

De laboratoriumonderaannemer bezorgt het  “1ste labo”: 

• zijn RIZIV-erkenningsnummer 

• het RIZIV-identificatienummer van de zorgverleners 

• de datum van uitvoering,

• het resultaat en de referentiewaarden van de prestaties, samen 
met het volgnummer van het originele voorschrift en

• de uitgevoerde nomenclatuurnummers

• via een verzamelfactuur/globaal getuigschrift 

Bijkomende wetgeving



POCT

point of care test is een methode om een labo-test uit te voeren naast of 
in de buurt van het bed van de patiënt.  

De handelingen  worden uitgevoerd buiten het laboratorium door 
verpleegkundigen/laboranten. 

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de testen ligt bij de 
klinisch bioloog. 

De analyse wordt gefactureerd door de verantwoordelijke klinisch 
bioloog.

Bijkomende wetgeving



Bijaanvragen

:

de klinisch bioloog mag op een voorschrift een bijkomende analyse 
aanvragen, voor die bijkomende analyse fungeert hij als aanvrager (= 
norm 4).

Bijkomende wetgeving



Pseudo-prestaties

Analyses die niet voorzien zijn in de nomenclatuur worden aangerekend via 
een pseudo-prestatie

voorbeeld: citroenzuur (urine)

Deze activiteit geeft aanleiding tot de prestatie 930774 – 930784 met een 
bedrag van € 38 ten laste van patiënt.

Via deze prestatie wordt er een bedrag (bepaald door LAG op basis van de 
reële kostprijs van de analyse) aangerekend aan patiënt.

Indien een voorschrift in onderaanneming, worden deze prestaties 
gefactureerd aan het aanvragend labo.

Bijkomende wetgeving



TOEKOMST??








