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Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van 

artikel 20, § 1, c) 

(Gastro-enterologie) 

van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : 

 

 
INTERPRETATIEREGEL 1 (opgeheven vanaf 1 juli 2003) 

 

INTERPRETATIEREGEL 2 

VRAAG 

Hoe moeten : 

1) de resectie van een invasieve of potentieel invasieve hypermitotische celproliferatie van het 

rectum langs het lumen van de aars en 

2) de elektrocoagulaties voor de plaatselijke recidieven van de invasieve of potentieel invasieve 

hypermitotische celproliferatie geattesteerd worden ? 

ANTWOORD 

1) De resectie van een invasieve of potentieel invasieve hypermitotische celproliferatie langs het 

lumen van de aars moet, per volledige behandeling worden geattesteerd onder  

nr. 353231 - 353242 ° Wegnemen of uitroeien door om het even welk procédé (heelkundige 

behandeling, elektrocoagulatie) van allerhande oppervlakkige tumors van huid of slijmvliezen of 

van alle andere rechtstreeks bereikbare niet traumatische letsels, volledige behandeling K 40. 

2) De elektrocoagulaties voor de plaatselijke recidieven van die invasieve of potentieel invasieve 

hypermitotische celproliferatie moeten eveneens worden geattesteerd onder  

nr. 353231 - 353242 ° K 40. 

 

 

INTERPRETATIEREGEL 3 (in voege sinds 16/01/2012) 

VRAAG 

Kan operatieve hulp aangerekend worden bij de verstrekking 473211-473222 Volledige resectie 

met diathermische lus van één of meerdere poliepen van het colon naar aanleiding van een 

colonoscopie links of van een volledige colonoscopie K 225 ? 

ANTWOORD 

De verstrekking 473211-473222 geeft geen aanleiding tot de vergoeding van de operatieve hulp : 

het gaat hier om een endoscopische ingreep die slechts tussenkomst vergt van één uitvoerder; de 

operatieve hulp is dus onbestaande. 

 

 

INTERPRETATIEREGEL 4 (in voege sinds 01/11/2016) 

VRAAG 

Wanneer kan de prestatie 474736-474740 worden geattesteerd? 

ANTWOORD 

De verstrekking 474736-474740 kan enkel worden geattesteerd wanneer een specifiek daartoe 

ontworpen orale cholangio-pancreatoscoop in de gal- of pancreaswegen wordt opgeschoven. Deze 

ingreep kent beperkte indicaties en wordt nooit geïsoleerd uitgevoerd. De verstrekking 474736-

474740 wordt gecumuleerd met één van de verstrekkingen 473734-473745, 473690-473701, 

473712-473723 of 473830-473841. In het honorarium voor deze 4 verstrekkingen is het honorarium 

voor het endoscopisch onderzoek van het spijsverteringskanaal langs orale weg tot aan de gal- of 

pancreaswegen reeds begrepen. 


