
 

 

 

Nomenclatuurnummer voor pneumo-oncoloog 
 
 
Geachte Collega’s, 
 
Zoals u weet, zijn op 1 februari 2022 nieuwe nomenclatuurcodes voor de raadpleging van de 
pneumoloog-oncoloog in werking getreden. In toepassing van artikel 2, F 4 van de nomenclatuur 
moet de arts het codenummer certificeren dat overeenkomt met de behandelde pathologie van de 
patiënt. Afhankelijk van het geval certificeert de pneumoloog ofwel het nomenclatuurnummer voor 
een gewone raadpleging of het nieuwe nomenclatuurnummer als het om een oncologische 
raadpleging gaat. 
 
Daarom is het soms moeilijk om bij de prijsbepaling van een consultatie het codenummer van de 
nomenclatuur te kiezen. Deze keuze van nomenclatuur heeft ook gevolgen voor de zichtbaarheid van 
de activiteit thoraxoncologie van uw dienst en vooral van ziekenhuisinstellingen. 
 
Hier is een samenvatting die u kan helpen bij uw dagelijks werk :  
 
Code voor de pneumoloog met de titel oncologie geaccrediteerd voor een thoracaal oncologisch 
consult :  
 

- 106293 N 16 2,373018 : raadpleging in de praktijk door een specialist in de pneumologie 
met een bijzondere beroepskwalificatie in de oncologie, met inbegrip van een eventueel 
schriftelijk verslag aan de behandelende geneesheer (37,97 euro) 
  
- 106315 N 16 2,752060: raadpleging in de parktijk door een erkende specialist in de 
pneumologie met een bijzondere beroepskwalificatie in de oncologie, met inbegrip van een 
eventueel schriftelijk verslag aan de behandelende geneesheer (45,13 euro)  

 
Code voor een algemeen pneumologisch consult : 
 

- 102130 N 16 2,373018 : raadpleging door een specialist in pneumologie (37,97 euro) 
 
- 102631 N 16 2,752060 : raadpleging door een erkend specialist in pneumologie (45,13 
euro). 

 
 
Ter info  
Veel longartsen met speciale deskundigheid op het gebied van de oncologie hebben brieven van 
verzekeringsmaatschappijen ontvangen waarin deze meedelen dat zij certificaten voor verleende zorg 
weigeren omdat het nomenclatuurnummer van een gewoon consult is gecertificeerd. Dit is gebaseerd 
op een onjuiste toepassing van de nomenclatuur. De verzekeringsinstellingen zijn door het RIZIV op de 
hoogte gebracht van dit probleem. 


