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De terugbetaling van bepaalde prestaties door het ZIV wordt gekoppeld aan bepaalde 
diagnoseregels.  Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver om voldoende  klinische 
gegevens en diagnostische criteria mee te delen op het voorschrift.  Indien niet voldaan wordt aan 
de diagnoseregel worden de analyses aangerekend aan de patiënt. 
 
De belangrijkste diagnoseregels worden hier vermeld: 
 

D01 Glucose of andere reducerende suikers en totaal eiwit in urine mogen alleen 
worden aangerekend als het kwalitatief opzoeken een positief resultaat heeft 
opgeleverd 

D03 Microalbumine in urine mag enkel worden aangerekend voor een diabetespatiënt 

D05 PSA mag maximaal 2 maal per jaar aangerekend worden als follow-up tijdens de 
behandeling  

D06 HCG mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de 
zwangerschap. 

D08 Immunotypering en immunofixatie  mogen enkel worden aangerekend indien een 
abnormale band wordt waargenomen bij de eiwitelektroforese 

D17 Opzoeken van een specifieke verworven stollingsinhibitor mag enkel worden 
aangerekend indien de PT lager is dan 70% of indien het resultaat van de PTT of 
aPTT verlengd is 

D18 Factor II,  V,  VII,  X en het complex VII+X mogen enkel worden aangerekend indien 
de PTT lager is dan 70 % 

D19 Factor XI en XII mogen enkel worden aangerekend indien de PTT of aPTT verlengd 
is 

D20 Antithrombine III (activiteit), proteïne C, proteïne S, plasminogeen en APC-
resistentie mogen alleen aangerekend worden ij patiënten van minder dan 55 jaar 
met een thrombotisch proces, bij patiënten met een familiale anamnese van 
recidiverende thrombosen of in geval van diffuse intravasale stolling 

D21 Factor VII mag alleen worden aangerekend als het complex VII+X een resultaat 
geeft dat lager ligt dan 70 % 

D22 Reptilasetijd mag slechts worden aangerekend als de PT verlengd is. 

D27 Titreren van antinucleaire (ANA) of anticytoplasmatische antilichamen (ANCA) mag 
slechts worden aangerekend indien de screening mbv. immunofluorescentie een 
positief resultaat oplevert 

D28 Identificatie van ANA (ENA) of ANCA (MPO, PR3)  mag slechts worden aangerekend 
indien de screening met  immunofluorescentie positief is (voor een ANA met een 
titer van tenminste 1/40, voor een ANCA ongeacht de titer) 
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D34 Irreguliere antistoffen opsporen met behulp van een antiglobuline test via 
indirecte methode op een panel bestaande uit gefenotypeerde rode bloedcellen 
met een minimum van 18 antigenen mag slechts worden aangerekend in gevalvan 
- hemolytische anemie  
- positieve compatibiliteitstest  
- positieve directe Coombsreactie (DAT)  
- perinatale controle van de foetomaternele incompatibiliteit 
- patiënt met (geschiedenis van) irreguliere antistoffen  

D37 Kweek van Clostridium difficile en opsporen van toxines A en B tegen Clostridium 
difficile mag enkel aangerekend worden  bij personen boven 2 jaar 

D46 Mogen enkel aangerekend worden in geval van therapeutische monitoring: 
Doseren van medicatie: 
methotrexaat, derivaten van anthracycline of cisplatinum 
aminoglycoside (min. 2 doseringen), vancomycine (min. 2 doseringen), antibiotica 
(max. 2 antibiotica) 
anti-aritmisch geneesmiddel of actieve metaboliet ervan, één of meer 
cardiotonische heterosiden (bv. lanoxine) 
theophylline 
anti-epileptisch geneesmiddel 
benzodiazepine (met HPLC of GC) 
caffeïne in plasma bij het kind tot 12 maanden 
Lithium in plasma 
Doseren van tumormarkers 
NSE, vrij α- of β-HCG, TPA, CA549, CA 15.3, CEA, CA19.9, CA195, CA 125 

    Mogen enkel aangerekend worden indien voorgeschreven met het oog op 
diagnose of behandeling van een intoxicatie:  
Doseren van oa.: 
Salicylaten, paracetamol, xenobiotica  
Ethanol, glycolen of hogere alcoholen met een chromatografische methode 
Cyanide, quaternair ammonium herbicide, pesticiden of hun metabolieten 
Zware metalen (As,B,Bi,Cd,Co,Cr,Hg,Mn,Ni, Sn,Tl),  Au of Ag, doseren van lood in 
bloed  
Erythrocytair protoporfyrine 
De verstrekker moet voor iedere patiënt een dossier openen om alle gegevens 
betreffende de uitgevoerde analysen (chromatogrammen, absorptiespectra, 
klinische gegevens, ...) te bewaren) 

D50 Doseren van IgG4 met immunologische methode mag enkel aangerekend worden 
om een deficiëntie aan te tonen bij een kind van 2 tot 16 jaar oud 

D51 
 

Doseren van immuunsuppressiva mag enkel worden aangerekend bij een patiënt 
na orgaan- of beenmergtransplantatie of ingevolge de medische behandeling van 
een patiënt met auto-immuun pathologie 
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D54 LDL-cholesterol met uitsluiting van berekeningsmethoden mag enkel aangerekend 
worden bij een patiënt onder behandeling met cholesterolverlagende medicatie 

D55 Homocysteine in plasma met een specifieke methode mag enkel aangerekend 
worden bij een patiënt jonger dan 55 jaar met klinische evidentie voor een 
vasculaire aandoening 

D56 Glycohemoglobine in hemolysaat mag enkel aangerekend worden voor een patiënt 
met diabetes mellitus, mucoviscidose of chronische pancreatitis 

D58 Reverse T3 mag enkel aangerekend worden bij een patiënt onder behandeling met 
amiodarone of voor een op intensieve zorgen verblijvende patiënt 

D63 Glutamaat decarboxylase (MW65kDa) auto-antilichamen (GAD65) mogen enkel 
aangerekend worden hetzij voor een diabetische patiënt van minder dan 40 jaar 
en waarvoor diabetes mellitus maximum 5 jaar eerder werd gediagnostiseerd, 
hetzij voor een eerstegraadsverwante van een dergelijke patiënt 

D64 Titreren van ANCA mag enkel aangerekend worden indien de ANCA screening een 
positief resultaat oplevert 

D68 Identificatie van een receptor-,een membraan-, een cytoplasma of een nucleair 
antigeen van hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA-
systeem, mag enkel worden aangerekend voor de diagnose van acute 
hematologische maligniteiten 

D69 Identificatie van een receptor, een membraan, een cytoplasma of een nucleair 
antigeen van hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA-systeem 
mag enkel worden aangerekend voor de diagnose en follow-up van 
hematologische maligniteiten en voor diagnose van congenitale immuno-
deficiënties 

D70 Doseren van ethanol, doseren van aluminium, doseren van een zwaar metaal 
(As,B,Bi,Cd,Co,Cr,Hg,Mn,Ni, Sn,Tl), van Au of Ag, doseren van lood in bloed, 
doseren van sulfhemoglobine, doseren van thiocyanaat, kunnen enkel worden 
aangerekend indien ze zijn voorgeschreven met het oog op de diagnose, de 
behandeling en de opvolging van een intoxicatie 

D71 Doseren van de botfractie van alkalische fosfatasen,  osteocalcine, 
degradatieprodukt van collageen type1, totale alkalische fosfatasen en 
elektroforese van de iso-enzymen van alkalische fosfatasen met diagram en 
berekening mogen enkel worden aangerekend in geval van klinische tekenen van 
botpathologie 

D74 Opzoeken van Chlamydia antilichamen mag enkel worden aangerekend voor 
diagnose van een niet-urogenitale infectie, lymphogranuloma venereum of 
perihepatitis 

D76 Opzoeken van Helicobacter pylori antilichamen mag enkel worden aangerekend 
voor eerste diagnose 

D77 Chlamydia trachomatis PCR  mag enkel worden aangerekend in de klinische 
context van een risicogroep, tot en met de leeftijd van 20 jaar, of bij duidelijke 

http://www.mchinfo.be/


   

VERSIE 01/04/2021 

DIAGNOSEREGELS 
 

 

MCH LEUVEN  Maria Theresiastraat 63A | 3000 Leuven | T 016 31 01 00 | F 016 31 01 80   LABO T 016 31 01 70 | F 016 31 01 88 

MCH WEZEMBEEK-OPPEM  Hardstraat 12 | 1970 Wezembeek-Oppem | T 02 785 03 45 | F 02 785 03 44 

Ond.nr. 0405.775.051 | www.mchinfo.be 

 

4 

klinische tekens van een Chlamydia-infectie. Deze test mag maximum tweemaal 
per kalenderjaar aangerekend worden 

D78 PCR CMV in bloed mag enkel worden aangerekend bij transplantpatiënten, HIV-
infectie of bij behandeling met immuunsuppressiva 

D79 Opsporen van IgG of IgM antilichamen tegen Borrelia met een immunoblot in bloed  
of  CSV mogen enkel worden aangerekend indien het opsporen van totale of 
specifieke IgG of IgM antilichamen tegen Borrelia in bloed of in CSV een positief 
resultaat opleveren en bij duidelijke klinische tekens van een Lyme borreliose. 
Deze test mag maximaal éénmaal per kalenderjaar aangerekend worden 

D81 HSV IgG en IgM  mogen enkel worden aangerekend bij immunodeficiënte 
patiënten 

D82 Opzoeken van Streptococcus agalactiae (GBS) door middel van een 
aanrijkingstechniek op selectieve bodem van een vaginorectaal monster mag één 
keer en slechts tijdens het laatste kwartaal van eenzelfde zwangerschap 
aangerekend worden 

D83 D-dimeren mogen slechts worden aangerekend in geval van vermoeden van DVT, 
longembool, zwangerschapsverwikkeling of diffuse intravasculaire stolling 

D86 Het doseren van kappa en lambda vrije lichte ketens in serum mag slechts worden 
aangerekend aan de ZIV voor de opvolging van patiënten met primaire 
amyloïdose, lichte keten myeloom en niet-secreterend myeloom 

D87 De dosering van tryptase in serum mag slechts worden aangerekend bij acute 
anafylactische reactie of bij vermoeden van mastocytose 

D89 anti-CCP mag slechts éénmaal per kalenderjaar worden aangerekend en dit 
uitsluitend in het kader van de diagnose van reumatoïde polyartritis 

D90 Opzoeken van Helicobacter pylori antigenen mag slechts worden aangerekend bij 
een patiënt van 16 tot 50 jaar op basis van klinische gegevens (chronische gastro-
duodenale pathologie) 

D91 Opsporen van Helicobacter pylori antigenen na behandeling mag enkel 
aangerekend worden indien zij uitgevoerd wordt tenminstens 3 weken na het 
stoppen van een antibiotische behandeling met als doel het uitroeien van 
Helicobacter pylori 

D92  Cholinesterase mag enkel worden aangerekend in het geval van vermoeden van 
intoxicatie van fosfororganische insecticides. 

D93 Thyroglobuline mag enkel worden aangerekend in het geval van opvolging van 
neoplastische schildklierpathologie bij vermoeden van thyreotoxicose, bij 
exploratie van congenitale hypothyreoïdie of bij evaluatie van een thyreoïditis 

http://www.mchinfo.be/


   

VERSIE 01/04/2021 

DIAGNOSEREGELS 
 

 

MCH LEUVEN  Maria Theresiastraat 63A | 3000 Leuven | T 016 31 01 00 | F 016 31 01 80   LABO T 016 31 01 70 | F 016 31 01 88 

MCH WEZEMBEEK-OPPEM  Hardstraat 12 | 1970 Wezembeek-Oppem | T 02 785 03 45 | F 02 785 03 44 

Ond.nr. 0405.775.051 | www.mchinfo.be 

 

5 

D94 ‘ASLO’  mag slechts worden aangerekend bij patienten jonger dan 18 jaar met 
klinisch vermoeden van acuut gewrichtsreuma na streptokokkenfaryngitis (ARF) of 
van poststreptokokken reactieve artritis (PSRA) 

D95 PT en fibrinogeen mogen slechts samen worden aangerekend in geval van 
oppuntstelling van een bloedingsdiathese, diffuse intravasculaire stolling, sepsis, 
leverinsufficiëntie, fibrinolytische therapie en postpartumbloedingen 

D97 PSA uitgevoerd in het kader van opsporing bij mannen vanaf 40 jaar oud met 
familiale antecedenten van prostaatkanker die vóór de leeftijd van 65 jaar 
gediagnosticeerd werd, mag 1 maal per jaar worden aangerekend  

D98 1,25-dihydroxyvitamine D mag enkel worden aangerekend indien voorgeschreven 
door een geneesheer-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige 
pathologie behoren, in geval van gestoorde calcemie of fosforemie en maximum 
éénmaal per jaar 

D99 Kweek en identificatie, inclusief agglutinatie met een specifiek antiserum, van 
Escherichia coli O157 kan enkel worden aangerekend in het geval van bloederige 
diarree of hemolytisch-uremisch syndroom 

D104 Opsporen van Legionella antigenen in urine mag enkel worden aangerekend voor 
gehospitaliseerde patiënten die ouder zijn dan 18 jaar, maximum 1 maal per 
ziekenhuisverblijf, op voorschrift van een geneesheer-specialist 

D105 Doseren van humane choriogonadotrofines (hCG) mogen enkel worden 
aangerekend in het kader van de follow-up van een testis tumor 

D113 Doseren van factor H of factor I mag slechts worden aangerekend voor de 
diagnose van aHUS 

D119 CMV IgG en IgM mogen buiten de zwangerschap aangerekend worden 

D120 CMV IgG en IgM mogen binnen de zwangerschap enkel aangerekend worden bij 
klinisch vermoeden van een acute infectie door het cytomegalovirus 

D121 Toxoplasma IgG en IgM kunnen niet aangerekend worden tijdens de zwangerschap 
behalve bij klinisch vermoeden van een acute infectie door toxoplasma gondii 

D122 Dosage van calprotectine in faeces mag alleen worden aangerekend voor de 
follow-up van een bewezen ziekte van Crohn. De test mag alleen worden 
aangerekend wanneer een geneesheer-specialist de test voorschrijft in een van de 
disciplines die tot de inwendige pathologie behoren, en dit maximaal twee keer 
per jaar 

D123 Identificatie van andere mycobacteriën dan Mycobacterium tuberculosis mag enkel 
worden aangerekend op basis van een gemotiveerde aanvraag indien de cultuur 
positief is voor zuur- en alcoholresistente bacillen en indien de identificatie voor 
Mycobacterium tuberculosis-complex negatief is 
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D124 Fructosamine mag enkel worden aangerekend bij een diabetische zwangere vrouw 
of voor een diabetische patiënt met een hemoglobinopathie of een chronische 
hemolyse 

D125 Cystatine C mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij een kind van 1 tot 3 jaar 
oud of bij patiënten die een niertransplantatie hebben gehad 

D126 Jodium in serum of plasma mag enkel worden aangerekend bij zwaar verbrande 
patiënten bij totaal verbrand oppervlak meer dan 15% of bij patiënten met een 
ruim huidverlies (Syndroom van Lyell, necrotiserende fasciitis, …) die een 
plaatselijke behandeling met jodium krijgen 

D127 Opsporen van Toxoplasmose aviditeit mag alleen worden aangerekend tijdens de 
eerste vier maanden van de zwangerschap bij een positieve dosering van IgM en 
IgG antilichamen tegen Toxoplasma gondii en bij gebrek aan vroegere informatie 
over de positiviteit van de IgG.  De verstrekking wordt maximaal éénmaal in het 
leven van een vrouw vergoed 

D146 Pro-insuline mag enkel worden aangerekend indien voorgeschreven door een 
specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren in 
geval van hypoglycemie met het oog op de diagnose van een insulinoma en 
maximaal 5 keer per kalenderjaar 

D155 25-hydroxyvitamine D mag slechts 1x/kalenderjaar aangerekend worden tenzij bij 
chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium IIIb, bij nierdialyse, na 
niertransplantatie of bij gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir 
darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose) waar de 
verstrekkingen 3 maal per kalenderjaar aangerekend mogen worden. 

D156 Foliumzuur, vitamine B12 of de combinatie foliumzuur+vitamine B12 mag slechts 
1x/kalenderjaar aangerekend worden  
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