
Bijlage

Code

Omschrijving specialisme: Geneesheer-

specialist

Opgesomd in artikel 27 

§2 a) en bevoegd voor 

het voorschrijven van 

armkousen en 

handschoenen wegens 

lymfoedeem

Opgesomd in artikel 27 

§2 b) en bevoegd voor 

het voorschrijven van 

orthopedische zolen

Opgesomd in artikel 27 

§2 c) en bevoegd voor 

het voorschrijven van de 

eerste aflevering van 

therapeutische 

elastische beenkousen 

van subgroep 1

014 opleiding voor heelkunde 014 014 014

017 opleiding voor neurochirurgie 017

018 opleiding voor geriatrie 018 018

034 opleiding voor gynecologie en verloskunde 034 034

048 opleiding voor orthopedische heelkunde 048

055 opleiding voor dermato-venereologie 055 055

058 opleiding voor inwendige geneeskunde 058 058

066 opleiding voor medische oncologie 066 066

069 opleiding voor kindergeneeskunde 069 069 069

077 opleiding voor neurologie 077

079 opleiding voor reumatologie 079

083 opleiding in de fysische geneeskunde en de 

revalidatie

083 083 083

096 opleiding in de radiotherapie 096 096

140  heelkunde 140 140 140

146  heelkunde en gynecologie-verloskunde 146 146 146

149  heelkunde, houder van de bijzondere 

beroepstitel in de urgentiegeneeskunde

149 149 149

151  heelkunde en orthopedische heelkunde 151 151 151

152  heelkunde en stomatologie 152 152 152

153  heelkunde en F en P 153 153 153

154  heelkunde en orthopedische heelkunde + F 

en P

154 154 154

157  heelkunde en pneumologie 157 157 157

162  heelkunde en neuropsychiatrie 162 162 162

166  heelkunde en fysische geneeskunde + F en P 166 166 166

170  neurochirurgie 170

174  neurochirurgie en  F en P 174

179  neurochirurgie, houder van de bijzondere 

beroepstitel in de urgentiegeneeskunde

179

180  geriatrie 180 180

184  geriatrie en F.P 184 184

192  neurochirurgie en neuropsychiatrie 192

195  neurochirurgie en neuropsychiatrie + F en P 195

340  gynecologie en verloskunde 340 340

341  gynecologie en verloskunde en 

pathologische anatomie

341 341

369  gynecologie en verloskunde en 

radiotherapie

369 369

454  urologie en F en P

455  urologie en dermato-venereologie 455 455

480  orthopedische heelkunde 480
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489  orthopedische heelkunde,houder van de 

bijzondere beroepstitel in de 

urgentiegeneeskunde

489

494  orthopedische heelkunde en F en P 494

495  orthopedische heelkunde en fysische 

geneeskunde en revalidatie en F en P

495 495 495

496  orthopedische heelkunde en fysische 

geneeskunde en revalidatie

496 496 496

550  dermato-venereologie 550 550

566  dermato-venereologie en fysische 

geneeskunde en revalidatie

566 566 566

567  dermato-venereologie en klinische biologie 567 567

569  dermato-venereologie en radiotherapie 569 569

573  inwendige geneeskunde, geriatrie en 

endocrino-diabetologie

573 573

580  inwendige geneeskunde 580 580

581  inwendige geneeskunde, houder van de 

bijzondere beroepsbekwaming in de 

geriatrie

581 581

582  inwendige geneeskunde en nucleaire 

geneeskunde in vitro

582 582

583  inwendige geneeskunde, houder van de 

bijzondere beroepsbekwaming in de 

endocrino-diabetologie

583 583

584  inwendige geneeskunde en F en P 584 584

585  inwendige geneeskunde en reumatologie en 

F en P

585 585 585

586  inwendige geneeskunde, houder van de 

bijzondere beroepsbekwaming in de 

geriatrie en F en P

586 586

587  inwendige geneeskunde en pneumologie 587 587

588  inwendige geneeskunde en gastro-

enterologie

588 588

589  inwendige geneeskunde, houder van de 

bijzondere beroepstitel in de 

urgentiegeneeskunde 

589 589

591  inwendige geneeskunde en cardiologie 591 591

592  inwendige geneeskunde en 

neuropsychiatrie

592 592 592

593  inwendige geneeskunde en reumatologie 593 593 593

594  inwendige geneeskunde en klinische 

biologie en nucleaire geneeskunde in vitro

594 594

595  inwendige geneeskunde en cardiologie en F 

en P

595 595

597  inwendige geneeskunde en klinische 

biologie

597 597
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598 nwendige geneeskunde, houder van de 

bijzondere beroepstitel in de klinische 

hematologie

598 598

629  pneumologie en kindergeneeskunde 629 629 629

660  medische oncologie 660 660

689  kindergeneeskunde en neuropsychiatrie en 

F en P

689 689 689

690  kindergeneeskunde 690 690 690

691  kindergeneeskunde, houder van de 

bijzondere beroepstitel in de pediatrische 

neurologie

691 691 691

694  kindergeneeskunde en F en P 694 694 694

695  kindergeneeskunde en fysische 

geneeskunde  en revalidatie en F en P

695 695 695

696  kindergeneeskunde, houder van de 

bijzondere beroepstitel in de  pediatrische 

neurologie en houder v

696 696 696

697  kindergeneeskunde en klinische biologie 697 697 697

698 ediatrie, houder van de bijzondere 

beroepstitel in de pediatrische hematologie 

en oncologie

698 698 698

699  kindergeneeskunde, houder van de 

bijzondere beroepstitel in de 

urgentiegeneeskunde

699 699 699

735  cardiologie en reumatologie en F en P 735

736  cardiologie en fysische geneeskunde en 

fysiotherapie

736 736 736

760  neuropsychiatrie 760

764  neuropsychiatrie en F en P 764

770  neurologie 770

774  neurologie en F en P 774

779  neurologie,houder van de bijzondere 

beroepstitel in de urgentiegeneeskunde

779

790  reumatologie 790

793  reumatologie en nucleaire geneeskunde en 

F en P

793

794  reumatologie en F en P 794

795  reumatologie  en fysiotherapie en F en P 795 795 795

796  reumatologie en fysiotherapie 796 796 796

799  reumatologie houder van de bijzondere 

beroepstitel in de urgentiegeneeskunde

799

830  fysische geneeskunde en revalidatie 830 830 830

831  fysische geneeskunde (fysiotherapie) en 

algemene geneeskunde

831 831 831

834  fysische geneeskunde en revalidatie en F en 

P

834 834 834

835  fysische geneeskunde (fysiotherapie) en 

radiotherapie en F en P

835 835 835
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836  fysische geneeskunde (fysiotherapie) en 

röntgendiagnose en F en P

836 836 836

838  fysische geneeskunde (fysiotherapie) en 

röntgendiagnose

838 838 838

839  fysische geneeskunde (fysiotherapie) en 

radiotherapie

839 839 839

939  röntgendiagnose en radiotherapie 939 939

960 e radiotherapie 960 960

965 e radiotherapie, nucleaire geneeskunde en F 

en P

965 965

972 e nucleaire geneeskunde en heelkunde 972 972 972

978 e nucleaire geneeskunde en gynecologie en 

verloskunde

978 978

983  inwendige geneeskunde en nucleaire 

geneeskunde, houder van de bijzondere 

beroepsbekwaming in endocr

983 983

985  nucleaire geneeskunde en inwendige 

geneeskunde

985 985

988  nucleaire geneeskunde en 

kindergeneeskunde

988 988 988

991  nucleaire geneeskunde en reumatologie 991

992  nucleaire geneeskunde en fysiotherapie 992 992 992

995  nucleaire geneeskunde en radiotherapie 995 995

996  nucleaire geneeskunde en inwendige 

geneeskunde en F en P

996 996

997  nucleaire geneeskunde, röntgendiagnose en 

radiotherapie

997 997

F en P : specialist voor functionele en professionele revalidatie voor gehandicapten.

1 Alle andere verstrekkingen opgenomen in artikel 27 van de nomenclatuur (uitgezonderd kousaantrekhulp) moeten 

voorgeschreven zijn door een arts om te worden vergoed. Deze verplichting geldt ook voor een hernieuwing met 

uitzondering van het stoma- en incontinentiemateriaal. 

Voor de Therapeutische elastische beenkousen mag de hernieuwing voorgeschreven worden door een arts. 


