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Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van
20 april 2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tussenkomt in de kosten van menselijk
vol bloed en sommige labiele bloedproducten

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 8, gewijzigd bij de wet van 24 december 1999;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tussenkomt in de kosten van menselijk
vol bloed en sommige labiele bloedproducten;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 23 mei 2018;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 28 mei
2018;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 26 juli 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 september 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 26 september 2018 bij de Raad van State is ingediend,
met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12
januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 5 van het koninklijk besluit van 20 april 2010 tot vaststelling van de voorwaarden
waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tussenkomt in de kosten
van menselijk vol bloed en sommige labiele bloedproducten wordt vervangen als volgt:
"Art. 5. Indien het menselijk volbloed of de labiele bloedproducten zijn toegediend in een
verplegingsinrichting, wordt de prijs ervan aangerekend op de verpleegnota door de verplegingsinrichting.
De verplegingsinrichting is verplicht over documenten of verklaringen te beschikken waaruit blijkt dat het
aan de verzekeringsinstellingen in rekening gebracht menselijk volbloed of labiele bloedproducten werkelijk
werden toegediend; die documenten of verklaringen zijn ter beschikking van de Dienst voor geneeskundige
evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Met het oog hierop wordt elke toediening van menselijk volbloed of labiele bloedproducten aan een
rechthebbende in een verplegingsinrichting, geattesteerd door de behandelende arts in de
verplegingsinrichting.
Op dit attest worden minimaal de volgende gegevens vermeld: naam en voornaam rechthebbende, adres
verzekeringsinstelling, toedienende arts, toedieningsdatum, aantal eenheden, codenummer."
Art. 2. Artikel 6 van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt:
"Art. 6. Indien het menselijk volbloed of de labiele bloedproducten zijn toegediend door een arts buiten een
verplegingsinrichting, wordt de prijs ervan door de bloedinstelling aangerekend aan de patiënt. De
bloedinstelling is verplicht over documenten of verklaringen te beschikken waaruit blijkt dat het aan de
verzekeringsinstellingen in rekening gebracht menselijk volbloed of labiele bloedproducten werkelijk
werden toegediend; die documenten of verklaringen zijn ter beschikking van de Dienst voor geneeskundige
evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Met het oog hierop wordt elke toediening van menselijk volbloed of labiele bloedproducten aan een
rechthebbende buiten een verplegingsinrichting, geattesteerd door de behandelende arts.
Op dit attest worden minimaal de volgende gegevens vermeld: naam en voornaam rechthebbende, adres
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verzekeringsinstelling, toedienende arts, toedieningsdatum, aantal eenheden, codenummer. De arts bezorgt
een dubbel van dat attest aan de bloedinstelling."
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, op 19 december 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK
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