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24 NOVEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot
vaststelling van de prijs van
orthopedische allogreffen en
van orthopedische celculturen
van menselijke oorsprong.

BS 04/01/2000

in voege 01/01/2000
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Artikel 1.
De prijzen hierna vermeld gelden voor orthopedische allogreffen en orthopedische celculturen van
menselijke oorsprong, weggenomen of bereid en geleverd in België, verzendingskosten inbegrepen,
door een weefselbank erkend voor de aflevering van de betrokken weefsels overeenkomstig het
koninklijk besluit van 15 april 1988 voornoemd, hetzij :
I. Bot-enten weggenomen bij levende donoren
A. Femurkoppen
1. Volledige femurkop (eventueel in fragmenten maar in eenzelfde verpakking)
2. Apart verpakte fragmenten
a. 1/2 Femurkop en minimum 10 cm3
b. 1/3 Femurkop en minimum 7 cm3
B. Andere fragmenten corticospongieus bot
Per donor (fragment of fragmenten in eenzelfde verpakking
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II. Allogreffen van het locomotorisch stelsel weggenomen bij overleden do noren
A. Bot-enten
1. Epifysen
a. Volledige epifyse (proximale femur met de trochanters, distale femur,
proximale tibia)
b. Henu-epifyse (geisoleerde femurkop, trochanters maior en minor samen,
half distale femur, half proximale tibia, distale tibia, calcaneum):
c. Fragment epifyse groter dan 5 cm3
2. Diafyso-metafysair of diafysair segment van een lang been
a. Lengte maximum 5 cm
b. Lengte meer dan 5 cm tot maximum 10 cm
c. Lengte meer dan 10 cm tot maximum 25 cm
d. Lengte meer dan 25 cm
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3. Bot-enten van specifieke anatomische locaties
a. Volledig hemi-bekken
b. Ilium
1) Volledige ala
2) Fragment groter dan 5 cm3
c. Acetabulum
1) Volledig
2) Fragment groter dan 5 cm3
d. Anatomisch bot van hand of voet
4. Beenpoeder en beenschilfers
a. Corticaal beenpoeder
1) Volume kleiner dan of gelijk aan 1 cm3
2) Volume groter dan 1 cm3 tot maximm 3 cm3
3) Volume groter dan 3 cm3
b. Schilfers spongieus bot
1) Volume kleiner of gelijk aan 5 cm3
2) Volume groter dan 5 cm3 tot maximum 15 cm3
3) Volume groter dan 15 cm3
5. Gehoorbeentjes
Gehoorbeentje gemaakt uit corticaal bot
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B. Osteo-articulaire enten met het kraakbeen (bot-enten waarbij het articulair kraakbeen bewaard
werd)
1. Volledig gewricht (diarthrose )
70 000
2. Half-gewricht of deel van een gewricht
a. Botsegment kleiner dan of maximum 5 cm
30 000
b. Botsegment meer dan 5 cm en maximum 20 cm
50 000
c. Botsegment meer dan 20 cm
70 000
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C. Bindweefsels
1. Pees-enten
a. Pees met of zonder botaanhechting
1) Volledige patellapees, volledige achillespees
2) Halve patellapees, halve achillespees, volledige tibialis, volledige semitendinosus, volledige semi- membranosus en gelijkaardige peesweefsel
3) Peessegment
b. Fascia lata, met een oppervlakte
1) kle iner of gelijk aan 10 cm2
2) groter dan 10 cm2 en maximum 50 cm2
3) groter dan 50 cm2 en maximum 100 cm2
4) groter dan 100 cm 2
2. Meniscussen en kraakbeen
a. Geisoleerde meniscus
b. Meniscus met beenaanhechting
c. Kraakbeenchips voor ORL- of maxilo- faciale toepassingen
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III. Prijssupplementen voor bijkomende prestaties

1. Lyofilisatie
Voor iedere apart verpakte allogreffe
2. Securisatie, dwz extra-beveiliging tegen virussen enprionen die beantwoordt
aan de volgende criteria :

1 000

Specifieke behandeling voor desactivatie van virussen en prionen door middel
van een methode bestaande uit meerdere chemische en/of fysische stappen,
actief tegen pathogene agentia, waarvan ten minste een overeenstemt met een
van de procedures hierna vermeld, door de Wereld Gezond heidsorganisatie
aanbevolen omwille van hun doeltreffendheid tegen de prionen, hetzij :
1. Autoclavering tussen 134 °C en 138 °C gedurende ten minste 18 minuten;
2. Behandeling met soda (NaOH), 1N gedurende 1 uur aan 20 °C;
3. Behandeling met natriumhypochloriet, met 2 % vrije chloor gedurende 1 uur
aan 20 °C.
De securisatiemethode dient verplicht gevalideerd door een onafhankelijk
laboratorium gespecialiseerd inzake microbiologische validatie.
a. Voor iedere apart verpakte allogreffe
b. Voor een volledige femurkop, eventueel gefragmenteerd maar in eenzelfde
verpakking
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IV. Orthopedische celculturen

Chondrocyten of stromale beenmergcellen
Voor een volledige behandeling

80 000

Art. 2.
Artikel 2 van het ministerieel besluit van 18 maart 1991 ter bepaling van de prijs waartegen
bepaalde allogreffen van menselijke oorsprong mogen worden afgeleverd, wordt opgeheven.
Art. 3.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.
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