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De FRZV kaartte reeds meerdere keren de nood aan tot de uitwerking en toepassing van een
procedure om wijzigingen in nomenclatuur (RIZIV) automatisch te laten doorstromen. De Raad gaf
reeds enkele ad hoc adviezen om zaken bij te sturen, maar een vastgelegde procedure waarbij
wijzigingen vanuit het RIZIV aan de FOD worden overgemaakt, dringt zich echt op om de financiering
up-to-date te houden.
De concrete vraag die zich nu voordoet, komt er naar aanleiding van aanpassingen aan de
nomenclatuur van radiotherapie. Het gaat om vergoedingen voor nieuwe en aangepaste technieken
binnen de externe behandelingen met radiotherapie: nieuwe nummers voor enerzijds stereotactische
bestralingen en anderzijds voor IMRT met een verkort bestralingsschema (5 sessies i.p.v. minimum
15). Elk van deze nieuwe nomenclatuurnummers vertegenwoordigt een behandeling die tot eind
december 2019 met nomenclatuurnummer 444172-444183 (“cat.4”) terugbetaald werd i.k.v. een
artikel 56 overeenkomst (zie onder), en is evenzeer een externe behandeling met een waarde K2000,
zoals 444172-444183, die wel opgenomen zijn voor de berekening van de B3-financiering.
Hieronder volgt toelichting bij de nomenclatuurwijzigingen en vervolgens een concreet voorstel tot
aanpassing van het KB BFM van 25-04-2002.
1. Nomenclatuurwijzigingen
Stereotactische bestralingen
16 APRIL 2020. — Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 1, A, en 19, § 1, 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
• 444636-444640 Forfaitair honorarium voor een stereotactische bestralingsreeks voor een patiënt
die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 4bis, primaire
tumoren, uitgezonderd hersentumoren K 2000
• 444651-444662 Forfaitair honorarium voor een stereotactische bestralingsreeks voor een patiënt
die beantwoordt aan de criteria opgenomen in categorie 4bis, oligometastasen, uitgezonderd
hersenmetastasen K 2000
• 444673-444684 Forfaitair honorarium voor een stereotactische bestralingsreeks voor een patiënt
die beantwoordt aan de criteria opgenomen in categorie 4bis, maligne hersentumoren en
hersenmetastasen K 2000
• 444695-444706 Forfaitair honorarium voor een stereotactische bestralingsreeks voor een patiënt
die beantwoordt aan de criteria opgenomen in categorie 4bis, niet maligne hersentumoren en
arterioveneuze malformaties K 2000
Met ingang vanaf 1-1-2020
Achtergrond: Via Art. 56 §1 voor het verlenen van een onderzoeksfinanciering voor innovatieve
technieken in de radiotherapie van het RIZIV, is er een onderzoek geweest (2013-2018) waarbij men
zocht naar andere modellen van tijdelijke financiering van innovatieve technieken in de radiotherapie
tot aan verzameling van voldoende wetenschappelijke evidentie. Na deze periode van
“onderzoeksfinanciering” werd geëvalueerd dat deze innovatieve technieken in de nomenclatuur van
de geneeskundige verstrekkingen konden worden opgenomen, onder welke voorwaarden en tegen
welke vergoeding. Deze radiotherapie-behandelingen (stereotactische bestralingen) worden
benoemd als behandelingen “cat.4bis", een categorie die apart gecreëerd werd om ze apart te kunnen

registreren van andere behandelingen categorie 4. De vergoeding blijft dezelfde om de hoge
complexiteit van die behandelingen te honoreren.
IMRT met hypofractionering
• 444710-444721 Borstbestraling via hypofractionering
intensiteitsmodulatie (IMRT) in kader van COVID19 K 2000

(5

fracties) met

gebruik

van

Met ingang vanaf 14-3-2020
Achtergrond: de nomenclatuurnummers 444710-444721 werden ingevoerd in het begin van de
COVID-19 crisis. Door IMRT met een verkort bestralingsschema (hypofractionering: toediening van
minder, maar geconcentreerdere fracties) dienen een groot aantal patiënten nu minder vaak
bestraald te worden voor borsttumoren. De evidentie hiervoor is een gerandomiseerde studie (A.
Murray Brunt, Lancet, 2020) die aantoonde dat een 5-sessie schema even goed is als de standaard
behandeling bestaande uit 15-sessies. Deze techniek heeft het mogelijk gemaakt om tijdens de
pandemie de mensen sneller te behandelen en minder vaak naar het ziekenhuis te doen komen.
In de toekomst zal deze techniek nog meer worden toegepast, gezien de meerwaarde voor de patiënt.
IMRT met hypofractionering zal mee opgenomen worden in de lijst van behandelingen ressorterend
onder categorie 4. Door de TGR radiotherapie-oncologie is geadviseerd om deze tijdelijke maatregel
voor borsttumoren definitief te maken, en bijkomend te voorzien voor rectumtumoren die ook met 5
IMRT-sessies bestraald worden. De tekst moet nog de goedkeuring van het Verzekeringscomité krijgen
en de ondertekening van de Minister van Volksgezondheid.
2. Aanpassing KB 25-04-2002 Budget van financiële middelen (BFM)
Via het BFM, onderdeel B3 (KB BFM 25-04-2002, art.49), wordt een dienst radiotherapie gefinancierd
voor niet-medisch personeel op basis van het aantal “punten”, afgeleid uit het aantal prestaties met
nomenclatuurnummers 444113 t.e.m. 444183 (cat.1 t.e.m. 4). Categorieën 1 t.e.m. 4 weerspiegelen
de complexiteit van externe bestralingsbehandelingen.
Elk van de bovenstaande nieuwe nomenclatuurnummers vertegenwoordigt een behandeling die in de
plaats komt van een behandeling met nomenclatuurnummer 444172-444183 (cat.4), en is evenzeer
een externe behandeling met een waarde K2000, zoals 444172-444183 waaraan in het BFM 3 punten
toegekend worden.
Het zou een logisch gevolg zijn om de nieuwe nomenclatuurnummers voor stereotactische
bestralingen cat.4bis (444636 t.e.m. 444706) en IMRT met hypofractionering cat.4 (444710 t.e.m.
444721) in onderdeel B3 van het BFM op te nemen als prestaties die 3 punten opleveren, net als de
prestaties 444172-444183.
Vooralsnog is er nog geen wijziging van het KB BFM gebeurd, en hebben de Belgische ziekenhuizen
nog geen officiële zekerheid dat hun innovatievere behandelingen die sinds 2020 kunnen worden
toegepast, ook correct via het BFM zullen worden vergoed.
De FRZV vraagt om de nieuwe codes op te nemen in de financieringsmodaliteiten van het BFM vanaf
het financieringsjaar 2020 (cf. KB BFM van 25-04-2002). Het BFM jaar x (2020) wordt toegekend op
activiteit x-2 (2018) en is herzienbaar op basis van de activiteiten van het desbetreffende jaar x (2020).
Deze wijziging moet vanaf activiteiten 2020 worden aangepast.
Hoewel de gegevens van 2020 globaal genomen niet gebruikt zouden worden voor
financieringsdoeleinden, is het in dit geval toch belangrijk om toch de aanpassing vanaf 2020 te

voorzien. De FRZV adviseerde namelijk in het advies 533-1 van 11-03-2021 over de herziening van
2020 om bij herziening van onderdeel B3 toch ook de activiteit van 2020 in overweging te nemen1.
Het huidig BFM is weergeven in zwarte tekst, voorstel tot aanpassing in het blauw, K-waarden ter info
toegevoegd.
KB BFM van 25 april 2002, onderdeel B3 radiotherapie, artikel 49, 2°:
Voor een radiotherapiedienst, erkend overeenkomstig het voormelde koninklijk besluit van 5 april
1991, wordt een bedrag toegekend dat als volgt wordt berekend:
a) voor elke erkende dienst radiotherapie wordt een aantal punten toegekend dat als volgt wordt
berekend : aantal prestaties x het aantal punten per prestatie
De prestaties en het aantal punten per prestatie zijn de volgende:
Radiotherapie prestaties / punten
N° 444113 - 444124

1

(K500)

N° 444135 - 444146

2

(K1200)

N° 444150 - 444161

2,5

(K1600)

N° 444172 - 444183

3

(K2000) - categorie 4

N° 444636-444640

3

(K2000) - categorie 4bis

N° 444651-444662

3

(K2000) - categorie 4bis

N° 444673-444684

3

(K2000) - categorie 4bis

N° 444695-444706

3

(K2000) - categorie 4bis

N° 444710-444721

3

(K2000) - categorie 4

1

FRZV/D/533-1 - Advies van de FRZV - herziening 2020 rekening houdend met de impact van Covid-19, d.d. 1103-2021.

