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Nomenclatuur - SBRT 

 
444172 444183  Forfaitair honorarium voor een complexe uitwendige bestralingsreeks voor een 
  patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in 
  categorie 4 
 
444356 444360  Forfaitair honorarium voor de voorbereidingen met simulator van een behandeling 
  met uitwendige bestraling of curietherapie, per bestralingsreeks voor een patiënt van 
  categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8, eerste simulatie, behalve voor patiënten van 
  categorie 8 met behandeling voor prostaatkanker door permanente implantatie van 
  radioactieve jodiumzaadjes 
 
444393 444404  Forfaitair honorarium voor de berekening van de individuele dosisverdeling van een 
  behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie voor patiënten van categorie 
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8, eerste planning 
 
444415 444426  Forfaitair honorarium voor de berekening van de individuele dosisverdeling van een 
  behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie voor patiënten van categorie 
  2, 3, 4, 5, 6 of 8, tweede planning 
 
444430 444441  Bijkomend honorarium bij de verstrekking 444393 – 444404 (eerste planning) voor 
  de berekening van de individuele driedimensionele dosisverdeling voor uitwendige 
  bestraling voor patiënten van categorie 3 of 4 K 125 
 
444452 444463  Bijkomend honorarium bij de verstrekking 444393 – 444404 (eerste planning) voor 
  de individuele dosisberekening met gebruik van een intensiteitsmodulatieprogramma 
  voor bestraling met multileafcollimator voor patiënten van categorie 3 of 4 
 
444496 444500  Honorarium voor on-line-imaging bij een patiënt behandeld met uitwendige 
  bestraling categorie 1, 2, 3 of 4 maximum 4 per bestralingsreeks 
 
444570 444581  Maskers of individuele fixatiesystemen bij uitwendige bestraling voor de patiënten 
  van categorie 1 voor de regio hoofd en hals en voor de patiënten van categorie 2, 3 
  of 4 per bestralingsreeks 
 
444614 444625  Lokalisatie CT opname uitgevoerd bij de verstrekking 444356 – 444360 (eerste  
 simulatie) en/of bij de verstrekking 444371 – 444382 (tweede simulatie) 

 

Nomenclatuur - APBI and Boost 

444172 444183  Forfaitair honorarium voor een complexe uitwendige bestralingsreeks voor een 
  patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in 
  categorie 4 
 
444253 444264  Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt 

  aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 8 
 
444312 444323  Forfaitair honorarium voor curietherapie gecombineerd met uitwendige 
  bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een 
  aandoening opgenomen in categorie 6 
 
444393 444404  Forfaitair honorarium voor de berekening van de individuele dosisverdeling van een 
  behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie voor patiënten van categorie 
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8, eerste planning 

 


