
LABO-MAILING 183 december 2009 

 

Nomenclatuur moleculaire testen (art. 24 bis) 
 

Deze labomailing biedt een overzicht van de terugbetalingsregels voor moleculaire testen opgenomen in artikel 

24 bis. Het MCH laat deze testen uitvoeren door het UZ Gasthuisberg. Om aan de terugbetalingsvoorwaarden 

voor deze testen te voldoen moet bijgevoegd aanvraagformulier correct worden ingevuld.  

U kan dit aanvraagformulier ook downloaden op onze website:  

http://www.mcharts.be/artsen/labo/downloads/formulieren.asp 

 

1. HEPATITIS B PCR kwantitatief 

Staalsoort: serumtube (rode stop) 

De test wordt terugbetaald voor volgende indicaties:  

- Vóór start behandeling chronische HBsAg positieve patiënten. (1x, behalve tijdens het eerste jaar max. 3x) 

- Opvolging behandeling chronische HBsAg positieve patiënten. (max. 2x per jaar) 

- Bij heropflakkering chronische HBsAg positieve patiënten, gebaseerd op abnormale levertesten. (max. 2x per 

jaar) 

 
Voor andere indicaties is er geen terugbetaling en bedraagt de kostprijs 50 Euro per test.  

 
2. HEPATITIS C PCR 

Staalsoort: serumtube (rode stop) 

2a/ Hepatitis C PCR kwalitatief 

De test wordt terugbetaald voor volgende indicaties:  

- Vermoeden HCV infectie bij een kind van bewezen HCV positieve moeder. (1x) 

- Aantonen HCV bij bewezen HCV AS positieve patiënt. (1x) 

- Aantonen HCV bij immuungecompromitteerde patiënten met symptomen van hepatitis (inclusief dialyse 

patiënten), ook bij negatief resultaat voor detectie van anti-HCV antistoffen. (1x in de drie maanden volgend 

op de symptomen) 

- Prikaccident met een HCV positieve persoon en op voorwaarde dat het slachtoffer functionele stoornissen 

ontwikkelt duidend op hepatitis. (1x in de drie maanden volgend op vaststelling van de feiten)   

 

2b/ Hepatitis C PCR kwantitatief 

De test kan per periode van medicamenteuze behandeling slechts 4 maal aan de ZIV aangerekend worden, voor 

zo ver verantwoord in de context van het opvolgen van deze behandeling.  

 

2c/ Hepatitis C PCR genotypering 

De test wordt terugbetaald voor volgende indicaties:  

- Bij het opstarten van de behandeling. (1x) 

 

Voor andere indicaties is er geen terugbetaling en bedraagt de kostprijs 50 Euro per test (100 Euro indien ook 

genotypering is aangevraagd).  

 

3. HERPES SIMPLEX 1&2 PCR 

De test wordt terugbetaald voor volgende indicaties:  

Staalsoort: cerebrospinaal vocht (CSV) (steriel recipiënt) 

- Patiënten met neurologische symptomen van encephalitis, meningo-encephalitis, meningitis, myelitis. (max. 

2x per episode) 

Staalsoort: vitreum/voorkamervocht (steriel recipiënt) 

- Patiënten met oftalmologische aandoeningen: keratitis, uveïtis, acute retinitis. (max. 2x per episode) 

Staalsoort: serumtube (rode stop) 

- Herpes neonatorum. (1x per episode) 

Staalsoort: broncho-alveolaire lavage of ander specimen (steriel recipiënt) 

- Immuungecompromitteerde patiënten met oesophagale, intestinale of respiratoire tractus laesies. (max. 2x per 

episode)  

 

Voor andere indicaties is er geen terugbetaling en bedraagt de kostprijs 50 Euro per test.  

Alternatief: virale kweek op virale wisser.  

 

 



4. ENTEROVIRUS PCR 

De test wordt terugbetaald voor volgende indicaties:  

Staalsoort: CSV (steriel recipiënt) 

- Symptomen van virale meningitis of meningo-encefalitis. (1x per episode) 

Staalsoort: pericardvocht, myocardbiopt (steriel recipiënt) 

- Acute pericarditis en/of myocarditis (max. 2x per episode) 

Staalsoort: amniosvocht (steriel recipiënt) 

- Prenatale diagnose op amniosvocht van congenitale infectie, enkel in gevallen van duidelijke echografische 

diagnose van foetale groeiachterstand, polyhydramnios, oligohydramnios, pleura- of pericarduitstorting, 

abdominale hyperechogeniciteit, abdominale calcificaties of van mors in utero. (1x)  

 

Voor andere indicaties is er geen terugbetaling en bedraagt de kostprijs 50 Euro per test.  

 

5. VARICELLA-ZOSTERVIRUS PCR 

De test wordt terugbetaald voor volgende indicaties:  

Staalsoort: CSV (steriel recipiënt) 

- Patiënten met neurologische symptomen van encephalitis, meningo-encephalitis, meningitis, myelitis. (max. 

2x per episode) 

Staalsoort: vitreum/voorkamervocht (steriel recipiënt) of wisser oog in transportmedium 

- Patiënten met oftalmologische aandoeningen: keratitis, uveïtis, acute retinitis. (max. 2x per episode) 

 

Voor andere indicaties (huidletsels/pneumonie) is er geen terugbetaling en bedraagt de kostprijs 50 Euro per test.  

 

6. TOXOPLASMA GONDII PCR  

De test wordt terugbetaald voor volgende indicaties:  

Staalsoort: bloed (EDTA) of CSV (steriel recipiënt) 

- Diagnose cerebrale toxoplasmose bij immuungecompromitteerde patiënten met positieve IgG serologie en 

klinische en radiografische tekenen wijzend op cerebrale toxoplasmose. (1x per episode) 

Staalsoort: amniosvocht (steriel recipiënt) 

- Prenatale diagnose congenitale toxoplasmose bij patiënten met seroconversie voor T. gondii tijdens de 

zwangerschap (negatieve IgG bij eerste raadpleging, positief worden van IgG bij een daarop volgende 

bloedname). De seroconversie moet steeds bevestigd worden op een tweede serummonster. (1x per episode). 

- Prenatale diagnose congenitale toxoplasmose bij patiënten met serologisch profiel bij begin zwangerschap 

waarvan niet met zekerheid kan uitgemaakt worden of de infectie vóór of na de conceptie optrad. Hiervoor 

moeten minstens 2 serummonsters worden onderzocht met een tijdsinterval van minstens 3 weken. (1x per 

episode) 

Staalsoort: CSV of ander specimen (steriel recipiënt) 

- Oppuntstelling van mors in utero, hydrocefalie, intracerebrale calcificatie. (1x per episode) 

Staalsoort: vitreum/voorkamervocht (steriel recipiënt) of wisser oog in transportmedium 

- Diagnostiek van oculaire toxoplasmose. Patiënten met positieve IgG serologie en indien de oogfundus een 

toxoplasma chorioretinitis suggereert. (1x per episode)   

 

Voor andere indicaties is er geen terugbetaling en bedraagt de kostprijs 50 Euro per test.  

 
 

 

 

Referenties:  

(1) http://www.uzleuven.be/nl/laboratoriumgeneeskunde/laboratoriumgeneeskunde 

 

 

 

 
 

B. Van Meensel, M. Lontie  

 

De labomailings kunnen ook op internet worden teruggevonden: http://www.mcharts.be (kies ‘labo’ en 

vervolgens ‘labomailing’) 


