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Datum:
Hepatitis B virus DNA kwantitatief (art. 24 bis)
 Voor de start van de behandeling voor chronische HBsAg positieve
hepatitis B patiënten. (In deze indicatie kan de bepaling slechts
éénmaal worden aangerekend. - Behalve tijdens het eerste jaar
maximum 3 maal.)
 In de opvolging van behandeling voor chronische HBsAg positieve
hepatitis B patiënten. (Maximaal tweemaal per jaar.)
 Bij plotse heropflakkering van chronische HBsAg positieve hepatitis B
patiënten, gebaseerd op abnormale levertesten. (Maximaal tweemaal
per jaar.)
 € Rekening patiënt
Hepatitis C virus RNA kwalitatief (art. 24 bis)
 Vermoeden van HCV infectie bij een kind van een bewezen HCVpositieve moeder. (In deze indicatie kan de bepaling slechts éénmaal
worden aangerekend.)
 Aantonen van HCV bij een bewezen HCV-antistof positieve patiënt. (In
deze indicatie kan de bepaling slechts éénmaal worden aangerekend.)
 Aantonen van HCV-infectie in immuungecompromitteerde patiënten
met symptomen van hepatitis (inclusief dialyse patiënten), ook bij
negatief resultaat voor detectie van anti-HCV antistoffen. (In deze
indicatie kan de bepaling éénmaal worden aangerekend in de 3
maanden volgend op de symptomen.)
 Bij een prikaccident met een HCV positieve persoon en op voorwaarde
dat het slachtoffer functionele stoornissen ontwikkelt duidend op een
hepatitis. (In deze indicatie kan de bepaling éénmaal worden
aangerekend in de 3 maanden volgend op de vaststelling van de
feiten.)
 € Rekening patiënt
Hepatitis C virus RNA kwantitatief (art. 24 bis)
 De verstrekking kan per periode van medicamenteuze behandeling
slechts 4 maal aan het ZIV aangerekend worden, voor zo ver
verantwoord in de context van het opvolgen van deze behandeling.
 € Rekening patiënt
Hepatitis C virus RNA genotypering (art. 24 bis)
 Deze verstrekking kan slechts worden uitgevoerd éénmaal per patiënt
namelijk bij het opstarten van een behandeling.
 € Rekening patiënt
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Enterovirussen RNA (art. 24 bis)
 Symptomen van virale meningitis of meningo-encephalitis. (Maximaal 1
bepaling per episode.)
 Acute pericarditis en/of myocarditis. (Maximaal 2 afnames per episode.)
 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. (Maximaal 1 bepaling.)
 € Rekening patiënt
Herpes Simplex virus DNA (HSV1 + HSV2) (art. 24 bis)
 Patiënten met neurologische symptomen van encephalitis,
meningoencephalitis, meningitis, myelitis. (Maximum 2 per episode.)
 Patiënten met oftalmologische aandoeningen : keratitis, uveïtis, acute
retinitis. (Maximum 2 bepalingen per episode.)
 Herpes neonatorum. (Maximum 1 bepaling per episode.)
 Immuungecompromitteerde patiënten met oesophagale, intestinale of
respiratoire tractus laesies. (Maximum 2 bepalingen per episode.)
 € Rekening patiënt
Varicella Zoster virus DNA (art. 24 bis)
 Patiënten met neurologische symptomen van encephalitis,
meningoencephalitis, meningitis, myelitis. (Maximum 2 per episode)
 Patiënten met oftalmologische aandoeningen : keratitis, uveïtis, acute
retinitis. (Maximum 2 bepalingen per episode.)
 € Rekening patiënt
Toxoplasma gondii DNA (art. 24 bis)
 Diagnose van cerebrale toxoplasmose bij immuungecompromitteerde
patiënten met een positieve serologie voor IgG en met klinische en
radiografische tekenen wijzend op een cerebrale toxoplasmose.
(Maximum 1 bepaling per episode.)
 Prenatale diagnose van congenitale toxoplasmose op amniosvocht. De
volgende groepen van patiënten komen in aanmerking :
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a) patiënten met seroconversie voor toxoplasma gondii tijdens de zwangerschap
(negatieve IgG bij eerste raadpleging, positief worden van IgG bij een daaropvolgende
bloedafname). De seroconversie moet steeds bevestigd worden op een tweede
serummonster.
b) Patiënten met een serologisch profiel bij het begin van de zwangerschap waarvan niet
met zekerheid kan worden uitgemaakt of de infectie vóór of na de conceptie optrad.
Hiervoor moeten minstens 2 serummonsters worden onderzocht met een tijdsinterval van
minstens 3 weken. (Maximum 1 bepaling per episode.)

 Oppuntstelling van een mors in utero, hydrocefalie, intracerebrale
calcificatie. (Maximum 1 bepaling per episode.)
 Diagnostiek van oculaire toxoplasmose. Patiënten met positieve
serologie voor IgG en indien de oogfundus een toxoplasma
chorioretinitis suggereert. (Maximum 1 bepaling per episode.)
 € Rekening patiënt
Cytomegalovirus DNA semikwantitatief (art. 24)
 Transplantpatiënt, HIV-infectie of behandeling met immunosuppressiva
 € Rekening patiënt
Chlamydia trachomatis DNA (art. 24)
 Klinische context van een risicogroep, tot en met de leeftijd van 20 jaar,
of bij duidelijke klinische tekens van een Chlamydia-infectie. (Deze test
mag maximum twee maal per kalenderjaar aangerekend worden.)
 € Rekening patiënt
Neisseria gonorrhoeae DNA (art. 24)
 Deze test mag maximum éen maal per inschrijving
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