
Art. 11. In hetzelfde besluit, in Hoofdstuk VI, Afdeling II, Onderafdeling 9, worden een artikel 
76bis en een artikel 76ter ingevoegd, luidend als volgt : 
 
Art. 76bis. Aan de ziekenhuizen met een erkend zorgprogramma 'reproductieve geneeskunde 
B' wordt een forfaitair bedrag van 1.182 EUR toegekend per cyclus waarbij voldaan wordt aan 
de volgende voorwaarden :  
 
1° de leeftijd van de vrouw waarvoor de cyclus wordt verricht is maximaal 42 jaar;  
2° deze bepaling is van toepassing voor een maximum van 6 cycli per vrouw bedoeld in 
1°. Met « cyclus » wordt het geheel aan laboratoriumactiviteiten vereist voor de inseminatie 
bij middel van IVF/ICSI van eicellen. Om voor de in dit artikel bedoelde financiering in 
aanmerking te komen, moet het zorgprogramma voor alle patiënten de voorwaarden naleven, 
bedoeld in bijlage 15 van dit besluit.  
 
Deze financiering dekt op forfaitaire wijze de laboratoriumkosten van de reproductieve 
geneeskunde, met name personeel, apparatuur, materiaal en indirecte kosten. Dat omvat de 
kosten verbonden aan de laboratoriumprocedure, met inbegrip van het opzoeken van 
kiemcellen met het oog op inseminatie, de bervruchting door middel van IVF/ICSI, de kweek 
van de verkregen embryo's en de morfologische evaluatie ervan alsmede de cryobewaring 
(invriezing, opslag, ontdooing) van de embryo's. Het aantal cycli per ziekenhuis dat 
beantwoordt aan de voorwaarden van eerste lid, wordt meegedeeld door het College van 
geneesheren voor het zorgprogramma 'reproductieve geneeskunde', zoals bedoeld in het 
koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische 
activiteit in de ziekenhuizen aan het Directoraat-Generaal Organisatie van de 
Gezondheidszorgvoorzieningen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu. Het is verboden aan de Centra voor reproductieve geneeskunde 
van de in het tweede lid bedoelde kosten aan de patiënt te factureren voor cycli die voldoen 
aan de in dit artikel bedoelde voorwaarden. Bij het begin van elk dienstjaar wordt een 
voorlopig bedrag toegekend op basis van de gegevens van het laatst gekende dienstjaar. Dit 
bedrag wordt herzien op basis van de gegevens van het betrokken dienstjaar. De regelen 
inzake toezicht op de naleving van het maximum aantal pogingen, worden door Ons 
bepaald.  (Staatsblad 16/6/03)   
 


