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23 NOVEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van  
de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten  

in toepassing van artikel 56, § 2, 2°,  
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,  

gecoördineerd op 14 juli 1994,  
om de tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging in  

de experimentele behandeling van  

Respiratoir Syncytiaal Virusinfectie  
te verlengen  
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Artikel 1.  
Onder de hierna vermelde voorwaarden kan tussen het Verzekeringscomité van de Dienst voor 
Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en 
gespecialiseerde centra een overeenkomst worden gesloten waarbij een tegemoetkoming wordt verleend 
door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ter financiering van de behandeling van de 
volgende rechthebbenden door middel van gehumaniseerde monoklonale antistoffen tegen het F-antigen 
van het Respiratoir Syncytiaal Virusinfectie (RSV) :  

1° pretermen van minder dan 29 weken zwangerschapsleeftijd die jonger zijn dan 12 maand  
bij het begin van het R.S.V.-seizoen; 

 
2° pretermen tussen 29 en 31 6/7 weken zwangerschapsleeftijd die zuurstoftherapie of  

ademhalingsondersteuning nodig hebben op 36 weken of op het ogenblik van ontslag,  
en die jonger zijn dan 6 maand bij het begin van het R.S.V. seizoen (bronchopulmonale dysplasie); 

 
3° kinderen met een chronische respiratoire insufficiëntie, die chronische zuurstoftherapie krijgen  

tijdens het R.S.V. seizoen, tot maximum 2 jaar leeftijd. 
 
Het R.S.V.-seizoen loopt van begin september tot eind april. 
 
Art. 2.  
De tegemoetkoming wordt voor de periode van 1 mei 2005 tot en met 30 april 2006 vastgesteld op een 
begrotingsenveloppe van maximum 1.500.000,00 euro. 
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Art. 3.  
De betrokken overeenkomsten bevatten de volgende elementen : 

1° de medische criteria waaraan de rechthebbenden moeten voldoen; 
 
2° de voorwaarden waaraan de centra moeten voldoen op het vlak van omkadering,  

wetenschappelijke expertise en uitrusting; 
 
3° het bedrag van de tegemoetkoming per behandeling; 
 
4° de wijze van registratie van de noodzakelijke parameters en de wijze van rapportering  

aan het begeleidingscomité aangewezen door het Verzekeringscomité; 
 
5° het therapeutisch behandelingsprotocol; 
 
6° de verplichting tot medewerking aan een evaluatieprocedure zoals die zal worden vastgesteld  

door het begeleidingscomité; 
 
7° de financiële modaliteiten voor de betaling van de betrokken tegemoetkoming. 
 
 


